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ATA DA 8ª SESSÃO ORDINÁRIA, DO 1º PERÍODO LEGISLATIVO, DA 1ª 

SESSÃO LEGISLATIVA, DA 6ª LEGISLATURA, DA CÂMARA MUNICIPAL 

DE MARITUBA REALIZADA NO DIA 06 DE ABRIL DE 2017. 

 

Aos seis dias do mês de abril 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 e na Terceira Secretaria, o Vereador Raí. Composta a 

Mesa Diretora, o Senhor Presidente solicitou ao Primeiro Secretário que fizesse 

a verificação de quórum. Constatando-se a presença dos Vereadores: João 

Pereira, Mello, Manelzinho Rocha, Pastor Ademir, Chica, Allan Besteiro, 

Raimundo Carneiro, Gilberto Souto, Raí, Boni e Everaldo Aleixo. Alcançando o 

quórum regimental, o Senhor Presidente solicitou a Vereadora Chica, que 

fizesse a leitura de um texto bíblico e, quando eram, pontualmente, nove horas 

e dezessete 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 das Atas das Sessões anteriores, o qual informou que as 

atas se encontram no caderno dos Vereadores e na Secretaria da Casa. 

Prosseguindo, o Senhor Presidente, solicitou ao Primeiro Secretário que 

fizesse a leitura do Expediente: Ofício nº 007/2017, do Partido Republicano 

Brasileiro, Diretório Municipal de Marituba, indicando o Vereador Pr. Ademir 

Ferreira dos Santos para exercer a liderança do PRB – Partido Republicano 

Brasileiro, neste parlamento. Lido o Expediente, em seguida, franqueou a 
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palavra aos Senhores Vereadores nos pronunciamentos iniciais. Fazendo uso 

da tribuna, o Vereador João Pereira falou sobre a preocupação da população 

dos Bairros Nova Jerusalém, Novi Horizonte I e II, União, em virtude da 

realização das obras de esgotamento sanitário da empresa Direcional, 

considerando a possibilidade e o risco de acontecer mais um desastre, mais 

um empreendimento danoso para este Município. Chamou a atenção dos pares 

para a importância de trazer para esta Casa de Leis o debate sobre a questão 

de saneamento básico, essencial para o Município, lei que necessita ser 

cumprida, pois trás qualidade de vida para toda a população. Ressaltou que 

esta obra da Direcional está trazendo apenas dor de cabeça aos moradores da 

área. Considerou ainda a necessidade desta Casa de Leis tomar as devidas 

providências, estar a frente e conhecer o projeto, visando dar segurança à 

população de que este empreendimento trará benefícios ao povo. Solicitou 

Requerimento Verbal para que esta Casa de Leis efetive ao Executivo 

Municipal a apresentação de laudos de estudos técnicos para a realização da 

obra, bem como, informações sobre obra, realizada há dois anos, que desagua 

num córrego do Rio Maguari, e se há garantias de que a mesma não trará 

malefícios à população. Solicitou ainda que a área e o empreendimento sejam 

monitorados. Em aparte, o Vereador Helder Brito externou total apoio à causa, 

acrescentando que, como Presidente da Comissão de Transporte, 

Comunicação, Obras Públicas e Terras, juntamente com os demais membros 

Vereadores Raimundo Carneiro e Pastor Ademir, irão encaminhar esta 

solicitação ao Prefeito Municipal, bem como, informações sobre os fatos. Em 

parte, o Vereador Mello solicitou que a Comissão também encaminhe ofício à 

empresa Direcional solicitando informações. Considerou ainda a necessidade 

de os Vereadores fiscalizarem o empreendimento. Disse não entender o 

porquê de este esgotamento sanitário ter que atravessar três Bairros deste 

Município, se o mesmo poderia ser realizado noutro sentido, ficando assim, o 

anúncio de uma nova tragédia. Na sequência, o Vereador Raí, após saudar a 
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Mesa Diretora, demais Vereadores e população que prestigia esta sessão, 

parabenizou o Vereador João Pereira, e como morador do Bairro São 

Francisco, que sofre com a falta de respeito para com o meio ambiente, 

quando se trata dos condomínios construídos no Bairro, pela Empresa 

Direcional, que sem infraestrutura adequada, contamina o Rio Maguari e 

Mocajatuba em que constituem 1.600 residências nos blocos Salinas, Soure, 

Marudá e outros, e que futuramente abrigará cerca de 4 mil a 5,6 mil novas 

moradias nos bairros Nova União, Novo Horizonte I e II, e São Francisco, com 

moradias populares com renda média de 2 salários mínimos. Questionou quem 

será o responsável em cuidar do escoamento sanitário desses conjuntos, seria 

a COSANPA, haja vista não dar conta da grande quantidade populacional de 

Belém e Ananindeua, imaginem em Marituba. Pediu o apoio dos pares em 

fazer uma comissão para investigar as licenças ambientais dessas 

empreendedoras de habitação, mesmo que a COSANPA seja privatizada quais 

garantias de tratamento do esgoto serão tomadas da agua servida que será 

jogada no rio Mocajatuba, composto por uma região de ilhas, com o mínimo de 

coliformes fecais. Em aparte, o Vereador Pastor Ademir reportou-se ao 

Vereador João Pereira dizendo que, como morador daquela região, sofre o 

impacto ambiental e todos os Vereadores devem se unir para defender o 

Município de Marituba. Em aparte, o Vereador João Pereira ressaltou que seja 

o Rio Santo Amaro que recebe atualmente os dejetos naquele Bairro. 

Retomando sue pronunciamentos, o Vereador Raí confirmou que de fato o Rio 

Santo Amaro divide os Bairros São Francisco e Bela Vista, e ainda tem 

pessoas que moram mais acima do rio, e que deveriam ser remanejadas, pois 

é preocupante essa situação de escoamento sanitário em Marituba. Por sua 

vez, o Vereador Raimundo Carneiro após saudar a todos, também se referiu à 

preocupação da população do s Bairros União, São Francisco e Novo 

Horizonte, tendo em vista que os buracos feitos no meio da rua, caso haja 

qualquer problema, o odor irá se espalhar primeiramente pelo Bairro Novo 
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Horizonte. Destacou que seja membro da Comissão de Meio Ambiente, 

propondo ao Presidente da referida Comissão, Vereador Helder Brito, que 

oficialize a todos condomínios estabelecidos em Marituba, Direcional, FGR, 

Miriti, Cittá Mariz, agendamento de visita desta Comissão, verificando as obras 

de esgotamento sanitário. Em aparte, o Vereador Mello parabenizou 

primeiramente o Vereador Raí por solicitar todas as licenças ambientais para 

instalação destes condomínios. Considerou a necessidade de agendar estas 

visitas de forma imediata para fiscalizar estes condomínios. Questionou o 

porquê de este empreendimento ter que atravessar Marituba, podendo ser 

realizado em linha reta. Retomando seus pronunciamentos, o Vereador 

Raimundo Carneiro disse que a questão maior seja como este esgotamento 

chegará dentro do rio e não poluir, neste caso, deverá ser esgoto tratado. 

Solicitou que o Vereador Pastor Ademir, Vice-Presidente da Comissão de Meio 

Ambiente, encaminhe em caráter de urgência, estes agendamento de visitas 

aos referidos condomínios, bem como, solicitou a participação de todos os 

Vereadores nestas visitas, inclusive, com a presença de técnicos ambientais e 

engenheiros para esclarecer o que está ocorrendo. Em aparte, o Vereador Raí 

disse que do condomínio da Ética até o Bairro Novo Horizonte, na Rua São 

Francisco o esgotamento será feito através de bombeamento, no Bairro Novo 

Horizonte está sendo construída uma caixa de espera, onde toda a água será 

despejada nesta caixa até o Rio Mocajatuba, e caso haja algum tipo de 

problema a água voltará, causando sérios problemas. Novamente com a 

palavra, o Vereador Raimundo Carneiro finalizou dizendo que a maior 

preocupação seja com esta caixa construída no Bairro Novo Horizonte, e sua 

população será a primeira a ser atingida em caso de problemas. Não havendo 

mais oradores a palavra foi franqueada às lideranças partidárias. Fazendo 

uso da tribuna, o Vereador Salin, líder do Governo, após saudar a todos 

informou que o executivo se preocupa com a situação da distribuição de água e 

do esgoto no município. O prefeito Mário Filho está trabalhando junto aos 
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Condomínios Marudá, Algodoal e Salinas do Residencial Direcional, para que 

não venham a prejudicar ainda mais o rio Santo Amaro. Outro assunto, é o que 

causou o lixão, e para tentar resolver, o prefeito está em Recife tentando fechar 

um projeto para cuidar do aterro sanitário de Marituba e poder fechar o lixão da 

Revita. Esteve também com o Ministro da Saúde para buscar recursos para um 

melhor atendimento a população, citando como exemplo o hospital de urgência 

e emergência que atende pessoas de outros municípios. Reafirmou que em 

breve o município terá condições de cancelar a licença do lixão que deverá ser 

fechado e o município possa ter seu próprio aterro sanitário. Usando a tribuna, 

o Vereador Pastor Ademir, líder do PRB, após as saudações de praxe, 

externou sua felicidade pela indicação do nome deste orador para liderança do 

PRB nesta Casa de Leis, agradecendo também o apoio da Prefeitura Municipal 

de Marituba ao evento Força Jovem Universal, realizado no último domingo, no 

ginásio poliesportivo de Marituba. Considerou que este apoio tenha sido 

fundamental para o sucesso deste evento. Aproveitou a oportunidade para 

convidar o prefeito Mário Filho para prestigiar mais dois eventos que ocorrerão 

neste mês de abril, no Mangueirinho com “A cura dos vícios” e outro 

novamente no ginásio poliesportivo de Marituba com a “Entrada da Arca de 

Salomão”. Estendeu convite a todos os demais Vereadores. Finalizou 

parabenizando o Ministro do Desenvolvimento, Comércio e Indústria, Marcos 

Pereira que estabilizou as questões sobre a carne paraense, considerando-a 

de primeira qualidade e confiabilidade. No ensejo, o Vereador Mello, líder do 

SD, solicitou a Mesa Diretora que fosse feita uma moção de congratulação ao 

Ministro Helder Barbalho por dispensar atenção ao município de Marituba, 

quando em visita à Brasília, juntamente com o Vereador Manelzinho Rocha 

para tratarem sobre o abominável lixão. Tiveram contato com o Coronel 

Newton, representante da Defesa Civil e demais setores necessários ao 

empenho de solucionar o problema “lixão” , quando foi marcada audiência em 

que o Prefeito Mário Filho compareceu e recebeu a notícia de decretação do 
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Estado de Emergência para abrir as portas, em reparar os danos causados 

pelo lixão, tanto que o Ministro da Saúde, Ministro do Meio Ambiente Sarney 

Filho recebeu o prefeito, bem como terá audiência com o Ministro das Cidades 

para obter recursos para o município. Diante do exposto solicitou uma moção 

de congratulação e parabenizou o Ministro Helder Barbalho por atender os 

vereadores dessa Casa. Deixou claro que eleitos vereadores pela vontade 

popular, e que está sendo difícil pedir por uma irmandade entre os pares, 

devido a ideais diferentes e como não é adepto as redes sociais, não aceitará 

indiretas e nem provocações, apesar dos impasses de ideias, não irá tolerar 

abusos e injurias maldosas contra sua pessoa e demais vereadores sobre o 

lixão, no que estaria fazendo politicagem. Todos são testemunhas do seu 

trabalho e do que vem fazendo em prol de tirar o lixão coletivo de Marituba. Em 

aparte, o Vereador Manelzinho Rocha disse que desconhece e que não 

participa de nenhum grupo que venha atacar os vereadores dessa Casa, até 

porque o grupo formado seja de moradores e líderes comunitários em defesa 

do bem-estar da população. Registrou o apoio aos vereadores. Em aparte, a 

Vereadora Chica se solidarizou ao Vereador Mello e como participante da 

comissão, disse que há muitas pessoas infiltradas para causar discórdias, mas 

que não é o caso do que ocorre no lixão. Agradeceu o apoio do Vereador Mello 

em levar seu trio elétrico e demais doações, e no último evento não se fez 

presente e fez falta. Mas, estarão juntos e defenderá o interesse e bem comum 

dessa Casa. Em aparte, o Vereador Raimundo Carneiro disse que esteve em 

todos os eventos de manifestação do lixão e todos estiveram presentes em 

dias alternados. Deixou claro que esta Casa esteve presente e que de forma 

alguma aceitará provocações de bandeiras partidárias e nem fará politicagem. 

Retomando seus pronunciamentos, o Vereador Mello reafirmou que 

independentemente de partidos irá respeitar a vontade popular e lutará pela 

retirada do lixão. No uso da tribuna, o Vereador Raí, líder do PV, após saudar a 

todos externou votos de solidariedade aos Vereadores Mello, Gilberto Souto e 
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Everaldo Aleixo, ressaltando que seja um movimento popular e que ao longo 

do tempo e nas manifestações foi se juntando as esperanças políticas, 

econômicas, partidárias e sem cunho político. Externou sua preocupação 

quando se tenta unir forças para beneficiar a população deste Município, outros 

tentam dividir, invertendo os valores. Disse que a Câmara de Marituba se faz 

presente quando há pelo menos um Vereador tentando resolver um problema. 

Informou que na semana anterior foi realizado um encontro do Diretório 

Estadual do Partido Verde com a participação do Ministro do meio Ambiente, 

José Sarney Filho, levando as reivindicações e preocupações da população de 

Marituba quanto à questão do aterro sanitário, agendando uma reunião em 

Brasília para tratar desta questão. Destacando que não há bandeira partidária 

quando se defende a população deste Município. Externou tristeza em virtude 

da solicitação de estado de calamidade pública não ter sido aceita 

integralmente pelos técnicos da defesa civil, mesmo assim, externou votos de 

agradecimentos ao Ministro Helder Barbalho. Considerou que a todas as 

situações que demandam calamidade pública estejam contidas neste caso do 

aterro sanitário, porém este não foi o entendimento dos técnicos da defesa civil. 

Em parte, o Vereador Mello disse que defendeu todos os interesses da 

população de Marituba em Brasília, externando tristeza pela situação. Disse 

que serão realizados paliativos emergenciais, no que diz respeito à distribuição 

de água mineral, cestas básicas, aos moradores das áreas próximas ao aterro 

sanitário, limpezas de igarapés. Em aparte, o Vereador Salin externou 

solidariedade ao Vereador Mello no que diz respeito as redes sociais. Quanto 

ao entendimento dos técnicos da defesa civil de que em Marituba seja caso 

apenas de atos emergenciais, porém a leitura que se faz dos fatos cabe o 

decreto de estado de calamidade pública em Marituba. Em aparte, o Vereador 

Manelzinho Rocha disse que os laudos apresentados e a leitura dos agentes 

da defesa civil, os quais sejam bastante exigentes nas avaliações, 

considerando estado de emergência, chegando ao Ministro o parecer da 
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defesa civil e o Município deve se adequar ao entendimento técnico da defesa 

civil. Considerou que o Ministério da Integração Nacional está fazendo de tudo 

para verificar de que forma poderá ajudar o Município de Marituba, 

independente do estado de calamidade ou estado de emergência, pois a ajuda 

seja a mesma. Retomando seus pronunciamentos, o Vereador Raí considerou 

que seja um atraso para o Município de Marituba que sofre com a questão do 

lixão, considerando que a questão técnica seja muito subjetiva quando se trata 

da questão humana que não pode ser suplantado o princípio e bem maior do 

ser humano que seja a vida. Não havendo mais lideranças inscritas, o Senhor 

Presidente comunicou que devido a um problema de energia na Casa, serão 

votados apenas duas matérias em caráter de urgência, solicitando ao Primeiro 

Secretário que fizesse a leitura da matéria em pauta: Parecer nº 004/2017, da 

Comissão de Justiça, sobre o Projeto de Lei nº 012/2017, de autoria do Poder 

Executivo, que adota o Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará, 

instituído e administrado pela Federação das Associações de Municípios do 

estado do Pará (FAMEP), como meio oficial de comunicação dos atos 

normativos e administrativos do Município de Marituba – PA e Projeto de Lei 

nº 01/2017, de autoria do Poder Executivo, que adota o Diário Oficial dos 

Municípios do Estado do Pará, instituído e administrado pela Federação das 

Associações de Municípios do Estado do Pará (FAMEP), como meio oficial de 

Comunicação dos atos normativos e administrativos do Município de Marituba 

– Pa. 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, 

Manelzinho Rocha, Neneco, João Pereira, Chica, Mello, Pastor Ademir, Helder 

Brito, Salin, Raí, Boni, Gilberto Souto, Raimundo Carneiro e Everaldo Aleixo. 

Havendo quórum, o Senhor Presidente passou à deliberação da matéria em 

pauta: Parecer nº 004/2017, da Comissão de Justiça, sobre o Projeto de Lei 

nº 012/2017, de autoria do Poder Executivo, que adota o Diário Oficial dos 
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Municípios do Estado do Pará, instituído e administrado pela Federação das 

Associações de Municípios do estado do Pará (FAMEP), como meio oficial de 

comunicação dos atos normativos e administrativos do Município de Marituba – 

PA. Não havendo discussão, submetido à votação, foi aprovado por 

unanimidade. Projeto de Lei nº 01/2017, de autoria do Poder Executivo, que 

adota o Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará, instituído e 

administrado pela Federação das Associações de Municípios do Estado do 

Pará (FAMEP), como meio oficial de Comunicação dos atos normativos e 

administrativos do Município de Marituba – PA. Não havendo discussão, 

submetido à votação, foi aprovado em 1ª votação. Analisadas as matérias, não 

havendo oradores inscritos nos pronunciamentos finais e nem mais nada a 

ser tratado na ordem do dia, o Senhor Presidente convocou os demais 

Vereadores para participarem de sessão extraordinária, pelo caráter de 

urgência das matérias do Executivo Municipal. E quando eram, precisamente, 

dez horas e vinte e cinco 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, 06 de abril de 2017 - 24º ano do 

Plebiscito e da Lei que criou o Município e 21º ano da Emancipação. -x-x-x-x-x- 
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