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ATA DA 7ª SESSÃO ORDINÁRIA, DO 1º PERÍODO LEGISLATIVO, DA 1ª 

SESSÃO LEGISLATIVA, DA 6ª LEGISLATURA, DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

MARITUBA REALIZADA NO DIA 30 DE MARÇO DE 2017. 

Aos vinte e três dias do mês de março de dois mil e dezessete, os membros da 

Câmara Municipal de Marituba se reuniram nas dependências do Plenário 

"Vereador Luiz Mesquita da Costa" com a finalidade de cumprirem esta Sessão 

Ordinária, apreciarem e discutirem a pauta prevista para a mesma, nos termos 

dos quais preceituam o Regimento Interno, a Lei Orgânica do Município de 

Marituba e as Constituições Estadual e Federal. Na Presidência, o Vereador 

Everaldo Aleixo; na Vice-Presidência, o Vereador Boni; na Primeira 

Secretaria, o Vereador Gilberto Souto; e na Segunda Secretaria, o Vereador 

Raimundo Carneiro. Composta a Mesa Diretora, o Senhor Presidente solicitou 

ao Primeiro Secretário que fizesse a verificação de quórum. Constatando-se a 

presença dos Vereadores: Allan Besteiro, Pastor Rodvaldo, Boni, Chica, 

Raimundo Carneiro, Helder Brito, João Pereira, Gilberto Souto e Everaldo Aleixo. 

Alcançando o quórum regimental, o Senhor Presidente solicitou ao Vereador 

Pastor Rodvaldo, que fizesse a leitura de um texto bíblico e, quando eram, 

pontualmente, nove horas e trinta e um minutos, em nome de Deus, deu por 

aberta a presente sessão ordinária. Continuando, o Senhor Presidente registrou 

a presença dos Vereadores Salin e Neneco, solicitando, em seguida, ao 

Primeiro Secretário que fizesse a leitura da Ata da Sessão anterior, o qual 

informou não haver ata a ser lida. Prosseguindo, o Senhor Presidente, solicitou 

ao Primeiro Secretário que fizesse a leitura do Expediente: Comunicado nº CM 

017653/2017, do Ministério da Educação, Fundo Nacional de Desenvolvimento 

da Educação, informando sobre a liberação de recursos financeiros ligados ao 

referido fundo no Município. Lido o Expediente, oportunamente, o Senhor 

Presidente justificou a ausência dos Vereadores Manelzinho Rocha e Mello que 

estão a serviço deste Poder Legislativo e, do Vereador Raí que se encontra 
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adoentado, em seguida, franqueou a palavra aos Senhores Vereadores nos 

pronunciamentos iniciais, não havendo oradores inscritos, a palavra foi 

franqueada às lideranças partidárias. Fazendo uso da tribuna, o Vereador 

Salin, líder do Governo, após saudar a todos informou que o Prefeito Mário Filho 

assinou o Projeto de Decreto de Estado de Calamidade Publica e que o mesmo 

já foi publicado no Diário Oficial do Estado, inclusive, os Vereadores Mello e 

Manelzinho Rocha viajaram para Brasília, representando o Legislativo Municipal. 

Registrou ainda que será encontrado um mecanismo para resolver a questão da 

destinação final do lixo de Marituba, enquanto que, os Municípios de Belém e de 

Ananindeua cuidarão dos seus respectivos lixos. Falou sobre a manifestação 

realizada na última quarta-feira onde mais de dez mil pessoas participaram do 

evento externando que a empresa Revita se retire do Município. Destacou que 

não houve nenhum registro de tumulto ou acidentes. Finalizou dizendo que seja 

de fundamental importância a retirada da empresa REVITA deste Município o 

mais breve possível. Não havendo mais lideranças inscritas, o Senhor Presidente 

solicitou ao Primeiro Secretário que fizesse a leitura da matéria em pauta: 

Requerimentos nº 072, 073, 074, 149 e 153/2017, de autoria do Vereador 

Raimundo Carneiro; Requerimentos nº 263, 264, 265, 266 e 267/2017, de 

autoria do Vereador Allan Besteiro; Requerimentos nº 542, 543, 546, 547 e 

548/2017, de autoria do Vereador Salin; Requerimentos nº 726, 752, 761, 764 e 

765/2017, de autoria do Vereador Helder Brito; Requerimentos nº 1045, 1047, 

1599, 1601 e 1603/2017, de autoria do Vereador Mello; Requerimentos nº 1098, 

1099 e 1100/2017, de autoria do Vereador Manelzinho Rocha; Requerimentos 

nº 1183, 1186, 1195, 1197 e 1198/2017, de autoria do Vereador Raí; 

Requerimentos nº 1222, 1223, 1229 e 1230/2017, de autoria da Vereadora 

Chica; Requerimentos nº 1304, 1305, 1306, 1307 e 1308/2017, de autoria do 

Vereador Gilberto Souto; Requerimento nº 1493/2017, de autoria do Vereador 

Boni; Requerimentos nº 1678, 1679, 1681, 1682 e 1683/2017, de autoria do 
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Vereador Pastor Ademir; Requerimentos nº 1644, 1645 e 1646/2017, de autoria 

do Vereador Pastor Rodvaldo; Requerimento nº 1538/2017, de autoria do 

Vereador João Pereira; Requerimentos nº 494, 497, 498 e 499/2017, de autoria 

do Vereador Everaldo Aleixo. Lida a matéria, o Senhor Presidente solicitou ao 

Primeiro Secretário que fizesse nova verificação de quórum para dar início à 

ordem do dia, constatando-se as presenças dos Vereadores: Pastor Rodvaldo, 

Allan Besteiro, Neneco, Boni, João Pereira, Chica, Pastor Ademir, Helder Brito, 

Salin, Gilberto Souto, Raimundo Carneiro e Everaldo Aleixo. Havendo quórum, o 

Senhor Presidente passou à deliberação da matéria em pauta: Por questão de 

ordem, o Vereador Raimundo Carneiro solicitou que suas matérias fossem 

discutidas e votadas em bloco. Requerimentos de autoria do Vereador 

Raimundo Carneiro nº 072/2017 - requerendo que o Prefeito Municipal 

providencie a instalação de um polo ou anexo da Casa da Cultura, no Bairro 

Santa Clara; nº 073/2017 - requerendo que o Prefeito Municipal providencie a 

instalação de um polo ou anexo da Casa da Cultura, no Bairro Uriboca; nº 

074/2017 - requerendo que o Prefeito Municipal providencie a instalação de um 

polo ou anexo da Casa da Cultura, no Bairro Canaã; nº 149/2017 - requerendo 

que o Prefeito Municipal determine ao setor competente a execução de serviços 

de iluminação pública, limpeza de valas, saneamento básico, terraplenagem, 

asfaltamento, meio fio e calçamento, da Travessa Dois de Maio, Bairro Nova 

União; e Requerimento nº 153/2017 - requerendo que o Prefeito Municipal 

determine ao setor competente a execução de serviços de iluminação pública, 

limpeza de valas, saneamento básico, terraplenagem, conclusão asfáltica, meio 

fio e calçamento da Passagem São Cristóvão, Bairro Nova União, perímetro 

entre Rua Bom Sossego e Rua São Francisco. Não havendo discussão, 

submetidos à votação, foram aprovados por unanimidade. Por questão de ordem, 

o Vereador Allan Besteiro solicitou que suas matérias fossem discutidas e 

votadas em bloco. Requerimentos de autoria do Vereador Allan Besteiro nº 
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263/2017 - requerendo que o Prefeito Municipal providencie a implantação de um 

micro sistema de abastecimento de água no Residencial Jardim Decouville; nº 

264/2017 - requerendo que o Prefeito Municipal providencie a construção de uma 

Creche no Bairro Almir Gabriel; nº 265/2017 - requerendo que o Prefeito 

Municipal providencie a construção de uma Creche no Bairro Uriboca; nº 

266/2017 - requerendo que o Prefeito Municipal providencie a construção de uma 

Creche no Bella Citta I e II; e nº 267/2017 - requerendo que o Prefeito Municipal 

faça gestões junto ao Tribunal Regional Eleitoral (TRE), para que seja instalado 

em Marituba o seu Cartório Eleitoral. Em discussão, o autor das matérias, o 

Vereador Allan Besteiro destacando sobre a necessidade de instalação de 

micro sistema de abastecimento de água no Residencial Jardim Decouville tendo 

em vista que a população deste Bairro vem sofrendo há tempos com a falta de 

água potável. Destacou também sobre a necessidade de construção de creches 

em alguns Bairros deste Município, lembrando que este seja uma preocupação 

do Governo Federal e que a Prefeitura Municipal de Marituba está buscando 

recursos para implantar estas creches no valor de um milhão quinhentos e 

quarenta e dois mil seiscentos e setenta e cinco reais e oitenta centavos. 

Informou que o processo de liberação deste recurso já foi homologado e 

brevemente as creches para os Bairros Almir Gabriel, Uriboca e Bella Cittá I e II, 

solicitadas por este Vereador serão construídas e colocadas à disposição das 

famílias dos referidos Bairros. Finalizou solicitando o apoio dos pares pela 

aprovação das matérias. Em discussão, o Vereador Manoel Salin parabenizou o 

autor das matérias, requerendo creches para cinco Bairros de Marituba, 

considerando que seja de vital importância à parceria dos Governos Federal, 

Estadual e Municipal em favor da educação, principalmente de crianças e 

adolescentes, beneficiando e trazendo qualidade de vida para os munícipes. Não 

havendo mais discussão, submetidos à votação, os Requerimentos nº 263, 264, 

265, 266 e 267/2017, foram aprovados por unanimidade. Por questão, o 
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Vereador Salin solicitou que suas matérias fossem lidas, discutidas e votadas em 

bloco. Requerimentos de autoria do Vereador Salin nº 542/2017 - requerendo 

que o Prefeito Municipal providencie a construção de uma escola em tempo 

integral no Bairro Riacho Doce; nº 543/2017 - requerendo que o Prefeito 

Municipal providencie a construção de uma escola em tempo integral no Bairro 

Mário Couto; nº 546/2017 - requerendo que o Prefeito Municipal providencie a 

construção de uma escola creche em tempo integral no Bairro Canaã; nº 

547/2017 - requerendo que o Prefeito Municipal providencie a construção de uma 

escola em tempo integral no Bairro Cecon; e nº 548/2017 - requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie a construção de uma escola em tempo integral no 

Bairro Beija-Flor. Em discussão, o autor das matérias, o Vereador Salin 

destacando que está solicitando a Construção de Escolas de Tempo Integral 

para diversos Bairros deste Município, lembrando que grande parte seja distante 

do centro da cidade. Lembrou que este projeto seja de autoria do Governo 

Federal para implantação em todo o território nacional. Disse que nas escolas de 

tempo integral os alunos usufruem além das aulas normais, lazer e diversas 

atividades, iniciando aos cinco anos de idade até os quinze anos. Ressaltou que 

estas escolas de tempo integral irão beneficiar diversas famílias, sem contar nas 

melhorias quanto à educação. Em parte, o Vereador Allan Besteiro parabenizou 

a iniciativa do autor das matérias destacando que o Governo Municipal tem 

compromisso com a educação, lembrando que estas escolas de tempo integral 

retiram as crianças das ruas oferecendo educação, lazer e diversas atividades 

que complementam a educação. Em aparte, o Vereador Pastor Ademir 

parabenizou o autor das matérias dizendo que a educação seja prioridade neste 

País e as escolas sejam fundamentais nesse processo. Retomando sua 

discussão, o Vereador Salin disse que mais de três mil famílias serão 

beneficiadas, finalizou considerando que estas matérias sejam de grande 

importância para o Município de Marituba, e que seja certo de que as crianças 
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sejam o futuro do País. Não havendo mais discussão, submetidos à votação, os 

Requerimentos nº 542, 543, 546, 547 e 548/2017, foram aprovados por 

unanimidade. Por questão de ordem, o Vereador Helder Brito solicitou que suas 

matérias fossem discutidas e votadas em bloco. Requerimento de autoria do 

Ver. Helder Brito nº 726/2017 - requerendo que o Prefeito Municipal providencie 

os serviços de drenagem, asfaltamento e/ou manutenção, saneamento básico, 

conserto e/ou instalação de luminárias, construção de meio fio, calçadas e 

sinalização da via, sempre respeitando acessibilidade para deficientes físicos na 

Rua da Paz, Comunidade Santa Lúcia I; nº 752/2017 - requerendo que o Prefeito 

Municipal providencie os serviços de drenagem, asfaltamento e/ou manutenção, 

saneamento básico, conserto e/ou instalação de luminárias, construção de meio 

fio, calçadas e sinalização da via, sempre respeitando acessibilidade para 

deficientes físicos na Travessa Pires Monteiro, Bairro Novo; nº 761/2017 - 

requerendo que o Prefeito Municipal providencie os serviços de drenagem, 

asfaltamento e/ou manutenção, saneamento básico, conserto e/ou instalação de 

luminárias, construção de meio fio, calçadas e sinalização da via, sempre 

respeitando acessibilidade para deficientes físicos na Passagem Valente, Bairro 

Novo; nº 764/2017 - requerendo que o Prefeito Municipal providencie os serviços 

de drenagem, asfaltamento e/ou manutenção, saneamento básico, conserto e/ou 

instalação de luminárias, construção de meio fio, calçadas e sinalização da via, 

sempre respeitando acessibilidade para deficientes físicos na Rua Edson Luiz, 

Bairro Almir Gabriel; e nº 765/2017 - requerendo que o Prefeito Municipal 

providencie os serviços de drenagem, asfaltamento e/ou manutenção, 

saneamento básico, conserto e/ou instalação de luminárias, construção de meio 

fio, calçadas e sinalização da via, sempre respeitando acessibilidade para 

deficientes físicos na Rua José Rainha, Bairro Almir Gabriel. Não havendo 

discussão, submetidos à votação, foram aprovados por unanimidade. Os 

Requerimentos nº 1045, 1047, 1599, 1601 e 1603/2017, de autoria do Vereador 
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Mello, foram retirados de pauta pela ausência justificada doa autor das matérias. 

Os Requerimentos nº 1098, 1099, 1100, 1183 e 1186/2017, de autoria do 

Vereador Manelzinho Rocha, foram retirados de pauta pela ausência justificada 

do autor das matérias. Os Requerimentos nº 1183, 1186, 1195, 1197 e 

1198/2017 - de autoria do Vereador Raí, foram retirados de pauta pela ausência 

justificada do autor das matérias. Por questão de ordem, a Vereadora Chica 

solicitou que suas matérias fossem lidas, discutidas e votadas em bloco. 

Requerimento de autoria da Vereadora Chica nº 1222/2017 - requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie a construção de praça com academia de saúde 

anexa no Bairro São João; nº 1223/2017 - requerendo que o Prefeito Municipal 

providencie o serviço de implantação de projeto do sistema de saneamento 

básico para o loteamento Campo Verde, localizado no Bairro São João; nº 

1229/2017 - requerendo que o Prefeito Municipal providencie construção de 

praça com academia de saúde anexa no Conjunto Albatroz, no Bairro Santa 

Lúcia; e nº 1230/2017 - requerendo que o Prefeito Municipal providencie os 

serviços de drenagem, terraplenagem e pavimentação asfáltica na travessa 

Joana D’arc, na Rua Novo Uriboca, Bairro São João. Não havendo discussão, 

submetidos à votação, fora aprovados por unanimidade. Por questão de ordem, o 

Vereador Gilberto Souto solicitou que suas matérias fossem lidas, discutidas e 

votadas em bloco. Requerimentos de autoria do Vereador Gilberto Souto nº 

1304/2017 - requerendo que o Prefeito Municipal providencie a ampliação e 

reforma do Conselho Tutelar de Marituba, localizado na Avenida João Paulo II, 

Bairro Dom Aristides; nº 1305/2017 - requerendo que o Prefeito Municipal 

providencie a construção de uma Escola de Ensino Fundamental no Residencial 

Salinas, no Bairro Almir Gabriel; nº 1306/2017 - requerendo que o Prefeito 

Municipal providencie a construção de uma creche no Residencial Salinas, no 

Bairro Almir Gabriel; nº 1.307/2017 - requerendo que o Prefeito Municipal 

providencie a execução de serviços de drenagem, terraplenagem, pavimentação 
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asfáltica, desobstrução das valas, capinação, roçagem, limpeza e iluminação 

pública e água encanada, no Condomínio Raimundo Freire, Rua da Sagri 2ª 

Alameda; e nº 1308/2017 - requerendo que o Prefeito Municipal providencie a 

execução de serviços de drenagem, terraplenagem, pavimentação asfáltica, 

desobstrução das valas, capinação, roçagem, limpeza e iluminação pública e 

água encanada, no Condomínio Raimundo Freire, Rua da Sagri 1ª Alameda. Não 

havendo discussão, submetidos à votação, foram aprovados por unanimidade. 

Requerimento nº 1493/2017, de autoria do Vereador Boni, requerendo do o 

Prefeito Municipal providencie a execução de serviços de pavimentação em 

frente do Bairro Almir Gabriel, com a construção de uma praça, com toda 

estrutura: arborização, espaço físico para lanchonetes, academia ao ar livre, com 

sistema viário e ciclovia. Não havendo discussão, submetido à votação, foi 

aprovado por unanimidade. Por questão de ordem, o Vereador Pastor Ademir 

solicitou que suas matérias fossem lidas, discutidas e votadas em bloco. 

Requerimentos de autoria do Vereador Pastor Ademir nº 1678/2017 - 

requerendo que o Prefeito Municipal providencie para que seja implantado um 

laboratório para realização de exames laboratoriais, na Unidade de Saúde da 

Família do Bairro São João; nº 1679/2017 - requerendo que o Prefeito Municipal 

providencie para que contrate um(a) médico(a) pediatra para a Unidade de 

Saúde do Bairro São João; nº 1681/2017 - requerendo que o Prefeito Municipal 

providencie para que contrate um(a) médico(a) Pediatra para a Unidade de 

saúde da Família Haifa Gabriel; nº 1682/2017 - requerendo que o Prefeito 

Municipal providencie para que contrate um (a) médico(a) Ginecologista para 

Unidade de Saúde da Família Haifa Gabriel; e nº 1683/2017 - requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie para que contrate um(a) médico(a) Ginecologista 

para Unidade de Saúde da Família do Bairro São João. Em discussão, o autor 

das matérias, o Vereador Pastor Ademir falou sobre a importância da saúde da 

mulher e que, muitas vezes, acabam ficando esquecidas, assim como muitas 
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crianças ficam sem atendimento pediátrico. Ressaltou que muitas mulheres do 

Município não possuem condições de pagar uma consulta médica particular, 

sendo necessária a contratação de médico especializado em ginecologia para a 

Unidade de Saúde da Família do Bairro São João e médico especializado em 

pediatria para a Unidade de Saúde da Família Haifa Gabriel. Finalizou solicitando 

o apoio dos pares pela aprovação das matérias. Não havendo mais discussão, 

submetido à votação, os Requerimentos nº 1678, 1679, 1681, 1682 e 1683/2017, 

foram aprovados por unanimidade. Por questão de ordem, o Vereador Pastor 

Rodvaldo solicitou que suas matérias fossem lidas, discutidas e votadas em 

bloco. Requerimentos de autoria do Vereador Pastor Rodvaldo nº 1644/2017 - 

requerendo que o Prefeito Municipal providencie atender em toda Rede Municipal 

de ensino, aos alunos portadores de necessidades especiais tipo cadeirante, 

conforme segue: Mesa tipo carteira escolar adaptada, rampas de acessibilidade, 

professores devidamente qualificados e meio de transporte adequado; nº 

1645/2017 - requerendo ao Prefeito Municipal prazo para inauguração da creche 

que fica localizada no Conjunto Jardim dos Pardais, no Bairro Decouville; e nº 

1646/2017 - requerendo que o Prefeito Municipal providencie pavimentação 

asfáltica, ação tapa buracos, capinação e varrição, no Conjunto Jardim dos 

Pardais, Quadra 10, Bairro Decouville. Em discussão, o autor das matérias, o 

Vereador Pastor Rodvaldo fez a leitura na íntegra do Requerimento nº 

1644/2017, o qual solicita adaptações nas mesas e rampas para oferecer melhor 

acessibilidade aos alunos com deficiência. Ressaltou que esta Casa de Leis e O 

Prefeito Municipal estejam comprometidos com a população deste Município, 

principalmente no que se refere à educação, direito constitucional garantido em 

lei. Registrou que seja a importante a inclusão de crianças portadoras de 

deficiência neste processo educacional, pois muitas vezes sejam impedidas de 

assistir aulas pela falta de acessibilidade ou mesmo pela falta de qualificação dos 

profissionais educadores. Em aparte, o Vereador Pastor Ademir informou que 
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também já adentrou com esta solicitação anteriormente, mas votará 

favoravelmente pela aprovação da matéria por ser de grande importância para a 

população de Marituba. Em aparte, o Vereador Salin parabenizou o autor da 

matéria destacando que esta também seja uma preocupação do prefeito Mário 

Filho a inclusão desta classe de alunos deficientes na rede municipal de ensino. 

Disse que votará favoravelmente pela aprovação da matéria. Em aparte, o 

Vereador Helder Brito disse que esta solicitação vai bem mais além da questão 

de acessibilidade, abordando também sobre a importância da qualidade do 

ensino no atendimento às pessoas com deficiência, pois a educação seja 

primordial para o futuro da sociedade. Finalizou dizendo que votará 

favoravelmente pela aprovação da matéria. Retomando sua discussão, o 

Vereador Pastor Rodvaldo solicitou ao líder do governo que encaminhe esta 

matéria ao Prefeito Municipal para que o princípio maior seja a educação com 

mais investimentos e reconhecimentos de valores. Não havendo mais discussão, 

submetidos à votação os Requerimentos nº 1644, 1645 e 1646/2017, foram 

aprovados por unanimidade. Requerimento nº 1538/2017, de autoria do 

Vereador João Pereira, requerendo que o Prefeito Municipal providencie estudo 

de viabilidade de mudança de sentido de mão dupla para mão única nas Ruas do 

Bairro Novo, da Primeira a Nona Rua, e da Avenida João Paulo II à Rua São 

Francisco. Em discussão, o autor das matérias, o Vereador João Pereira 

declarou acreditar no sonho de todos que buscam viver numa cidade limpa e 

organizada, sendo necessária a realização de estudos de viabilidade de 

mudança de sentido de mão dupla para mão única, possibilitando melhor 

trafegabilidade na Avenida João Paulo II à Rua São Francisco, trecho de muita 

movimentação e que dá acesso ao Hospital Divina Providência. Quanto ao Bairro 

Novo, da Primeira a Nona Rua, as vias sejam muito estreitas, dificultando o 

acesso de veículos de grande porte. Em aparte, o Vereador Manoel Salin falou 

que esse requerimento vai ao encontro das novas mudanças para o Bairro Novo, 
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onde reside há 31 anos, citando como exemplo a Rua Fernando Guilhon que foi 

transformada em via de mão única para que possa melhor servir a população. 

Retomando sua discussão, o Vereador João Pereira declarou acreditar que a 

gestão atual irá proporcionar melhor trafegabilidade nas principais vias, sendo 

necessário estudo prévio de viabilidade e acessibilidade. Finalizou solicitando o 

apoio dos pares pela aprovação da matéria. Não havendo mais discussão, 

submetido à votação, o Requerimento nº 1538/2017, foi aprovado por 

unanimidade. Na ocasião, o Senhor Presidente passou a direção dos trabalhos 

ao Vereador Gilberto Souto para deliberação de suas matérias, solicitando que 

as mesmas fossem discutidas e votadas em bloco. Requerimentos de autoria do 

Vereador Everaldo Aleixo nº 494/2017 - requerendo que o Prefeito Municipal 

providencie em caráter de urgência a execução de serviços de saneamento 

básico, drenagem, terraplenagem, pavimentação asfáltica, sinalização, 

iluminação pública, limpeza de valas e calçamento na Rua Jovelina Morgado e 

Rua Inácio Gabriel, no Bairro Novo; nº 497/2017 - requerendo que o Prefeito 

Municipal providencie em caráter de urgência a execução de serviços de 

saneamento básico, drenagem, terraplenagem, pavimentação asfáltica, 

sinalização, iluminação pública, limpeza de valas e calçamento na Passagem 

Xavier, no Bairro Pedreirinha; nº 498/2017 - requerendo que o Prefeito Municipal 

providencie em caráter de urgência a execução de serviços de saneamento 

básico, terraplenagem, asfaltamento, sinalização e iluminação pública na 

Travessa Três Irmãos, no Bairro São Francisco; e nº 499/2017 - requerendo que 

o Prefeito Municipal providencie em caráter de urgência a execução de serviços 

de saneamento básico, drenagem, terraplenagem, pavimentação asfáltica, 

sinalização, iluminação pública, limpeza de valas e calçamento na Rua Brotinho, 

no Bairro da Pedreirinha. Não havendo discussão, submetidos à votação, foram 

aprovados por unanimidade. Analisadas as matérias, o Senhor Presidente 

franqueou a palavra aos Senhores Vereadores nos pronunciamentos finais. 
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Fazendo uso da tribuna, o Vereador João Pereira após saudar a todos falou 

sobre o ato público realizado no dia anterior com fechamento da BR 316, e que o 

mérito desta ação seja do interesse dos munícipes de Marituba em busca de 

uma cidade melhor, com igualdade e respeito aos direitos de todos. Salientou 

que este seja apenas um passo na luta pela solução da questão da implantação 

do aterro sanitário neste Município. Acrescentou que esta seja a resposta da 

população de Marituba contra o lixão instalado no Município. Informou que o 

Partido Comunista do Brasil – PC do B, fundado em 25 de março de 1922, 

completa noventa e cinco anos, do qual este Vereador faz parte, ressaltando que 

visa cumprir o que rege as normas do partido, preocupado com a igualdade e os 

direitos do cidadão. Destacou que, desde sua fundação, muitos integrantes foram 

perseguidos e viveram na clandestinidade, às vezes, mudando até de nome, em 

virtude da ditadura implantada à época no País. Disse que muitos morreram 

lutando pela democracia, citando como exemplo a Guerrilha do Araguaia. 

Acrescentou que o PC do B sempre defendeu as causas sociais; dos menos 

favorecidos; da valorização da mulher, através da UBM; a valorização da 

juventude, através da União Socialista. Em aparte, o Vereador Salin questionou 

se o PC do B seja o partido mais velho do Brasil. Retomando seu 

pronunciamento, o Vereador João Pereira disse que irá se informar sobre esta 

questão para responder de forma correta. A luta pela desigualdade racial; a luta 

pela moradia digna a participação efetiva no controle dos conselhos municipais 

com participação direta nas políticas públicas. Citou o nome de Newton Miranda 

um grande marco das causas sociais no Estado do Pará; João Amazonas; Oscar 

Niemeyer, que projetou Brasília, entre outros nomes saudosos. Citou que o 

programa do PC do B seja uma bússola que aponta sempre para o Norte, o ideal 

a ser atingido. Na sequência, o Vereador Pastor Ademir registrou que o dia 22 

de março, dia da manifestação, foi um marco para o Município de Marituba, 

demonstrando a união de pessoas comprometidas com o bem-estar do 
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Município, e solicitando que Marituba seja respeitada. Registrou que PRB – 

Partido Republicano Brasileiro em tão pouco tempo elegeu vários candidatos e 

que vem trabalhando em beneficio da população. Agradeceu o apoio dos pares 

na aprovação de suas matérias. Lembrou que a Rede Record de televisão, canal 

10, está exibindo a novela “O Rico e Lázaro”; outro sucesso da teledramaturgia, 

finalizando, solicitou que todos possam continuar prestigiando a novela. Por sua 

vez, a Vereadora Chica após as saudações de praxe parabenizou os pares pelas 

matérias apresentadas, estendeu votos de parabéns à população dizendo que 

este seja apenas o início da guerra, inclusive, as coisas começam a aparecer no 

noticiário dos jornais, uma delas seja de que o Governador Simão Jatene 

recebeu da Revita cerca de quatrocentos mil reais para bancar sua campanha 

eleitoral, entre outras coisas. Questionou se as vinte e cinco medidas de 

adaptação serão cumpridas pela Revita ou se fazer cumprir pela SEMAS 

Estadual. Registrou que a liberação deste aterro sanitário não foi concedida 

pelos Vereadores e nem pelo Prefeito Municipal de Marituba e, sim, imposto pelo 

Governo Estadual através de sua Secretaria de Meio Ambiente. Informou que o 

Decreto de Estado de calamidade Pública já foi assinado e encaminhado para 

Brasília, inclusive, os Vereadores Mello e Manelzinho Rocha, representando a 

comissão também já se encaminharam para Brasília para entregarem o 

documento. Considerou a necessidade de provocar o governo do Estado para se 

manifestar quanto à retirada deste aterro sanitário do Município de Marituba e 

que seja implantado noutro lugar. Informou que o Prefeito Mário Filho recebeu 

proposta de três empresas interessadas na solução de destinação final do lixo 

produzido em Marituba, porém seja necessário realizar audiências públicas para 

consultar a população no que tange as três propostas. Considerou ainda a 

necessidade de reunir com os Prefeitos dos Municípios de Belém e de 

Ananindeua, verificando a possibilidade de realização de consórcio ou se cada 

Município assume o seu compromisso com o lixo produzido. Em aparte, o 
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Vereador Pastor Ademir parabenizou a luta e iniciativa da Vereadora Chica, que 

desde o início está à frente desta campanha contra o aterro sanitário. 

Acrescentou que os catadores sejam incluídos nos projetos destas empresas 

desde o início, evitando que sejam excluídos. Retomando seus pronunciamentos, 

a Vereadora Chica solicitou que fosse feito um requerimento, de forma imediata, 

com projeto para a coleta seletiva dentro do Município de Marituba, visando 

amenizar os problemas com o aterro sanitário. Disse que a matéria pode ser 

assinada por todos os Vereadores desta Casa de Leis. Acrescentou que seja 

realizado treinamento para as pessoas que trabalham nos caminhões de lixo, 

visando à diferenciação seletiva do lixo, evitando que sejam prensados. Finalizou 

informando a todos que a manifestação realizada no dia anterior foi marcada 

justamente para o Dia Internacional da água, lembrando que as águas deste 

Município estão sendo contaminadas. Questionou onde os carros pipas estão 

jogando o chorume retirado do lixão, não tem como provar que os mesmo estão 

sendo depositados nos rios deste Município, mas seja necessário atentar para a 

questão, pois o aterro sanitário está instalado em cima de um manancial que está 

se acabando dentro do Uriboca. Finalizou dizendo que pela parte da tarde haverá 

uma reunião com representantes do IBAMA com apresentação de tudo que está 

acontecendo neste Município. Não havendo mais oradores inscritos, e nem mais 

nada a ser tratado na ordem do dia, quando eram, precisamente, dez horas e 

trinta e oito minutos, deu por encerrada esta sessão ordinária, e para constar, 

foi lavrada a presente Ata, que, depois de lida, discutida e aprovada, será 

assinada pelos membros da Mesa Diretora para o cumprimento das formalidades 

legais. Marituba/PA, 23 de março de 2017 - 24º ano do Plebiscito e da Lei que 

criou o Município e 21º ano da Emancipação. -x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x 
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