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ATA DA 17ª SESSÃO ORDINÁRIA, DO 1º PERÍODO LEGISLATIVO, DA 

1ª SESSÃO LEGISLATIVA, DA 6ª LEGISLATURA, DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE MARITUBA REALIZADA NO DIA 22 DE JUNHO DE 

2017.  

 

Aos vinte e dois dias do mês de junho 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 

Boni; na Primeira Secretaria, o Vereador Gilberto Souto, 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, Raí, Pastor Rodvaldo, Allan Besteiro, 

Manelzinho Rocha, Chica, Raimundo Carneiro, Boni e Gilberto Souto, sendo 

justificadas as ausências dos Vereadores Neneco, Salin, Everaldo Aleixo, 

Mello e Helder Brito. Alcançando o quórum regimental, o Senhor Presidente 

solicitou ao Ver. Pastor Rodvaldo, que fizesse a leitura de um texto bíblico e, 

quando eram, pontualmente, nove horas e vinte minutos, em nome de Deus, 

deu por aberta a presente sessão ordinária. Continuando, o Senhor Presidente 

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

qual informou que a ata se encontra no caderno dos Vereadores e na Secretaria 

da Casa. Prosseguindo, o Senhor Presidente, solicitou ao Primeiro Secretário que 

fizesse a leitura do Expediente, o qual informou não haver Expediente a ser lido. 

Em seguida, a palavra foi franqueada aos Senhores Vereadores nos 

Pronunciamentos Iniciais. Fazendo uso da tribuna, a Verª. Chica após as 

saudações iniciais externou sua indignação com matéria exibida no Jornal O 

Liberal sobre o lixão dizendo que está tudo bem em Marituba, que as 

intervenções que o Governo do Estado solicitou que fossem realizadas no aterro 

sanitário lograram êxito. Porém, o odor continua se espalhando pelas Cidades de 

Marituba, Ananindeua, Belém e Acará. Enquanto isso, o Governador Simão 
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Jatene, está em realizando tratamento em São Paulo. Questionou por que o 

mesmo não veio fazer o tratamento no Hospital Divina Providência ou em outro 

Hospital do Estado do Pará. Em aparte, o Ver. Gilberto Souto questionou se o 

atual Governo do Estado possui algum problema contra o Município de 

Marituba, tendo em vista que, este município recebeu apenas mazelas por parte 

deste Governo: presídios, um depósito de bens e agora este aterro sanitário. 

Considerou que o governador seja o responsável por Marituba receber este lixão. 

Ressaltou que se nenhuma atitude for tomada, Marituba se tornará uma cidade 

fantasma, se for necessário fechar a BR 316 novamente para que as devidas 

providências sejam tomadas para a saída deste lixão do município de Marituba. 

Retomando seus pronunciamentos, a Verª. Chica informou que uma das 

montanhas de lixo no aterro sanitário já tenha sido lacrada, sendo aberta outra ao 

lado. Destacou que está sendo veiculado um vídeo na internet mostrando o 

bombeamento do chorume escorrendo em local aberto, escorrendo direto para o 

igarapé, acrescentando que a empresa está maquiando os fatos, encobrindo os 

lagos cheios de chorume com lonas, porém já com as mangueiras por debaixo 

escorrendo no solo à céu aberto. Considerou a necessidade de os Vereadores 

verificarem o que pode ser feito, tendo em vista que o risco de morte seja muito 

alto. O Governo do Estado disse que iria intervir na questão, mas nada de 

concreto tenha sido feito. Registrou que na segunda-feira, dia 19 de junho, o 

grupo Liberal iria realizar uma reportagem no aterro sanitário, mas o que se viu 

foram os repórteres adentrarem no lixão, negociarem e nada foi noticiado. 

Considerou que seja necessário tomar medidas urgentes tendo em vista que a 

população do Uriboca não aguenta mais as doenças e o odor, lembrando que a 

ajuda do Governo do Estado na questão da saúde da população que reside 

próxima ao lixão ficou só na maquiagem, acarretando mais responsabilidade ao 

Prefeito Municipal que além de realizar a sua parte, também tem que fazer o 

papel do Governo do Estado, através da Secretaria Municipal de Saúde. Disse 

que se conseguiu o fechamento do lixão do Aurá, então este lixão pode sair deste 

Município. Solicitou o apoio dos pares para unir forças no intuito de 

salvaguardar o município de Marituba, enquanto há tempo para brigar. Em 

aparte, o Ver. João Pereira informou que participou da reunião na Assembleia 

Legislativa do Estado do Pará, juntamente com a comissão de Deputados 

Estaduais, Ministério Publico, membros da Secretária de Meio Ambiente, onde 
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muito se falou que Marituba estava lutando contra um gigante poderoso, que 

dificilmente se conseguiria vencer a guerra. Questionou o que acontecerá com a 

cidade de Marituba se as próprias autoridades estão pulando fora do barco. 

Lembrou que com o decreto de estado de calamidade pública, Marituba recebeu 

ajuda do Governo Federal através do Ministério da Integração Nacional, porém o 

que Marituba precisa mesmo seja o fechamento deste lixão. Retomando seus 

pronunciamentos, a Verª. Chica destacou que solicitou uma ao Ministro da 

Integração nacional, Helder Barbalho, uma reunião em Brasília, porém ainda não 

conseguiu agendar esta reunião. Disse que entrará novamente em contato com o 

Ministro buscando estabelecer uma data para esta reunião. Considerou que seja 

necessário parar com essa questão de dizer que Marituba seja pequena. Finalizou 

dizendo que Marituba pode ser maior, basta querer, sendo necessário unir forças 

em defesa do município de Marituba, e se isto não acontecer, os Vereadores e o 

Prefeito seja quem levam a culpa. Informou que no dia 30 de junho de 2017, está 

sendo programada uma grande vigília na frente da empresa Revita solicitando 

Paz, Saúde, Vida. Usando a tribuna, o Ver. Raimundo Carneiro após saudar a 

todos externou sua tristeza quando o Governo Estadual utiliza o dinheiro público 

para pagar por matéria enganosa, dizendo que as questões que envolviam o lixão 

já tenham sido resolvidas. Concordou com o que foi dito anteriormente pelo Ver. 

Gilberto Souto, realmente, o Governo do Estado mandou apenas as mazelas para 

este Município. Acrescentou que este governo nunca teve compromisso com 

Marituba, nem com o Estado do Pará. Declarou acreditar que o mesmo não goste 

do município de Marituba. Informou que esteve na reunião na Alepa, e o próprio 

líder do governo não tinha conhecimento da reunião para tratar da questão sobre 

o lixão instalado em Marituba. Solidarizou-se com a Verª. Chica quando, na 

reunião, a representante da Sema solicitou respeito, esquecendo que a própria 

Sema não respeitou a população e nem as autoridades do Município de Marituba 

ao liberar a instalação do aterro sanitário. Disse que a representação do 

Ministério Público na reunião seja de ouvidoria, não interferindo em nada. 

Esclareceu que, se houver união de forças, gigante mesmo seja o povo de 

Marituba. Considerou que seja uma causa popular e povo deve estar à frente, 

pois o Governo do Estado nunca teve vontade política na solução do problema 

do lixão, bem como os Prefeitos de Belém e de Ananindeua. Registrou que 

somente o Prefeito Mário Filho está buscando solucionar a questão. Finalizou 
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dizendo que irá participar da vigília, aproveitando para convidar toda a 

população deste Município. Não havendo mais oradores inscritos nos 

pronunciamentos iniciais e nem nas Lideranças Partidárias, o Senhor 

Presidente solicitou ao Primeiro Secretário que fizesse a leitura da Matéria em 

Pauta: Parecer nº 010/2017, da Comissão de Justiça; Projeto de Lei nº 

007/2017, de autoria do Ver. Allan Besteiro, em 1ªdiscussão e 1ª votação; 

Parecer nº 011/2017, da Comissão de Justiça; Parecer nº 003/2017, da 

Comissão de Saúde; Projeto de Lei nº 018/2017, de autoria do Poder Executivo, 

em 1ª discussão e 1ª votação; Projeto de Lei nº 032/2017, de autoria do Poder 

Executivo; Projeto de Lei nº 028/2017, de autoria do Ver. Allan Besteiro; 

Projeto de Decreto Legislativo nº 008/2017, de autoria da Verª. Chica; 

Indicações nº 008, 009, 012 e 016/2017, e Requerimento nº 1131/2017, de 

autoria do Ver. Manelzinho Rocha; Requerimentos nº 307, 308, 309 e 

1787/2017, de autoria do Ver. Allan Besteiro; Requerimentos nº 1.557, 1579, 

1580, 1752 e 1758/2017, de autoria do Ver. Mello; Requerimentos nº 197, 198, 

200, 241 e 248/2017, de autoria do Ver. Raimundo Carneiro; Requerimentos nº 

1344, 1348, 1349, 1351 e 1352/2017, de autoria do Gilberto Souto; 

Requerimentos nº 1879, 1880 e 1889/2017, de autoria do Ver. João Pereira; 

Requerimentos nº 1914, 1915 e 1964/2017, de autoria do Ver. Neneco; 

Requerimentos nº 1959, 1960, e 1962/2017, de autoria do Ver. Pastor 

Rodvaldo. 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, João Pereira, Chica, Raí, Gilberto Souto, Boni e Raimundo 

Carneiro. Havendo quórum, oportunamente, o Senhor Presidente submeteu à 

discussão e votação a Ata da Sessão Ordinária realizada no dia 08 de junho de 

2017. Não havendo discussão, submetida à votação, foi aprovada por 

unanimidade. Continuando, o Senhor Presidente passou à deliberação da 

Matéria em Pauta: Parecer nº 010/2017, da Comissão de Justiça, sobre Projeto 

de Lei nº 007/2017, de autoria do Ver. Allan Besteiro, que estabelece a 

obrigatoriedade de apresentação de cantores, instrumentais, bandas ou conjuntos 

musicais locais na abertura dos shows ou eventos musicais financiados por 

recursos públicos. Não havendo discussão, submetido à votação, foi aprovado 

por unanimidade. Projeto de Lei nº 007/2017, de autoria do Ver. Allan Besteiro, 
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que estabelece a obrigatoriedade de apresentação de cantores, instrumentais, 

bandas ou conjuntos musicais locais na abertura dos shows ou eventos musicais 

financiados por recursos públicos. Não havendo discussão, submetido à votação, 

foi aprovado por unanimidade, em 1ª votação. Parecer nº 011/2017, da 

Comissão de Justiça, sobre Projeto de Lei nº 018/2017, de autoria do Poder 

Executivo, que Institui o Serviço de Inspeção Municipal SIM, de Produtos de 

Origem Animal no Município de Marituba. Não havendo discussão, submetido à 

votação, foi aprovado por unanimidade. Parecer nº 003/2017, da Comissão de 

Saúde, sobre Projeto de Lei nº 018/2017, de autoria do Poder Executivo, que 

Institui o Serviço de Inspeção Municipal SIM, de Produtos de Origem Animal no 

Município de Marituba. Não havendo discussão, submetido à votação, foi 

aprovado por unanimidade. Projeto de Lei nº 018/2017, de autoria do Poder 

Executivo, que Institui o Serviço de Inspeção Municipal SIM, de Produtos de 

Origem Animal no Município de Marituba. Não havendo discussão, submetido à 

votação, foi aprovado por unanimidade, em 1ª votação. Projeto de Lei nº 

032/2017, de autoria do Poder Executivo, que acrescenta dispositivos à Lei 

Municipal nº 307, de 23 de dezembro de 2014. A matéria foi encaminhada à 

Comissão de Justiça para receber análise e parecer. Projeto de Lei nº 028/2017, 

de autoria do Ver. Allan Besteiro, que dispõe sobre a Criação do Programa 

Municipal de Prevenção à Gravidez Precoce e dá outras providências. A matéria 

foi encaminhada à Comissão de Justiça para receber análise e parecer. Projeto 

de Decreto Legislativo nº 008/2017, de autoria da Vereadora Chica, que 

denomina de “Unidade de Saúde Cristiano Claudio Torres”, a Unidade de Saúde 

dos Condomínios da Direcional no Bairro Almir Gabriel e dá outras 

providências. A matéria foi encaminhada à Comissão de Justiça para receber 

análise e parecer. Indicações de autoria do Ver. Manelzinho Rocha nº 008/2017, 

indicando que o Prefeito Municipal providencie limpeza, abertura das valas, 

terraplenagem, pavimentação asfáltica da Rua Santa Rita na Comunidade 

Presente de Deus, no Bairro Santa Clara; nº 009/2017, indicando que o Prefeito 

Municipal providencie limpeza, abertura das valas, terraplenagem, pavimentação 

asfáltica da Rua São Raimundo na Comunidade Presente de Deus, no Bairro 

Santa Clara; nº 012/2017, indicando que o Prefeito Municipal providencie a 

reforma e ampliação da Unidade de Saúde da Família “Haifa Gabriel”, no Bairro 

Almir Gabriel; nº 016/2017, indicando que o Prefeito Municipal providencie a 
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elaboração do Plano Municipal de Gerenciamento de Resíduos Sólidos; e 

Requerimento nº 1.131/2017, requerendo que o Prefeito Municipal providencie 

a limpeza, abertura das valas, terraplenagem e pavimentação asfáltica da Rua 

Waldemir Ferreira, no Bairro Almir Gabriel. Em discussão, o autor das matérias, 

o Ver. Manelzinho Rocha ressaltando a importância da reforma da Unidade de 

Saúde Haifa Gabriel, no Bairro Almir Gabriel, bairro bastante populoso, sendo 

necessária a realização de melhorias para atender a população. Considerou a 

necessidade de discussão sobre o Plano Municipal de Resíduos Sólidos, tratando 

o lixo de forma séria, com empreendimento na faixa de cinquenta anos em 

diante, evitando que lá na frente gere novos problemas. Salientou que esta 

solução esteja além deste Município. O Ministério Público se manifestou apenas 

na proposta do Termo de Ajustamento de Conduta – TAC, fazendo com que os 

Prefeitos da região metropolitana assinassem o mesmo, e agora não se manifesta 

mais. Não havendo mais discussão, submetidos à votação, os Requerimentos de 

autoria do Ver. Manelzinho Rocha foram aprovados por unanimidade. Por 

questão de ordem, o Ver. Allan Besteiro solicitou que o Requerimento nº 

307/2017, fosse retirado de pauta. Requerimentos de autoria do Ver. Allan 

Besteiro nº 308/2017, requerendo que o Prefeito Municipal providencie a 

implantação do sistema de esgoto sanitário na Rua Pedro Mesquita no Bairro 

Boa Vista; nº 309/2017, requerendo que o Prefeito Municipal providencie a 

reforma e implantação de novos abrigos de ônibus; e nº 1.787/2017, requerendo 

que o Prefeito Municipal providencie a revitalização do Monumento do Menino 

Deus na Praça Matriz. Não havendo discussão, submetidos à votação, foram 

aprovados por unanimidade. Os Requerimentos nº 1.577, 1579, 1580, 1752 e 

1758/2017, de autoria do Ver. Mello, foram retirados de pauta pela ausência 

justificada do autor. Requerimentos de autoria do Ver. Raimundo Carneiro nº 

197/2017, 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 Alameda Fé em 

Deus, Bairro Novo Horizonte II; nº 198/2017, requerendo que o Prefeito 

Municipal determine ao setor competente a execução de serviços de iluminação 

pública, limpeza de valas, saneamento básico, terraplenagem e asfaltamento da 

Rua São João, Bairro Novo Horizonte II; nº 200/2017, requerendo que o Prefeito 

Municipal determine ao setor competente a execução de serviços de iluminação 
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pública, limpeza de valas, saneamento básico, terraplenagem e asfaltamento da 

Rua São Benedito, Bairro Novo Horizonte II; nº 241/2017, 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 Rua Leste, Bairro São Francisco, 

perímetro entre Rua da Cerâmica e Rua Oeste; e nº 248/2017, requerendo que o 

Prefeito Municipal determine ao setor competente a execução de serviços de 

conclusão de meio fio, sinalização horizontal prévia em sua extensão e 

saneamento básico na Travessa São Francisco, Bairro São Francisco. Não 

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

Requerimentos de autoria do Ver. Gilberto Souto nº 1.344/2017, requerendo 

que o Prefeito Municipal providencie a implantação do sistema de água no 

Bairro Beira Rio; nº 1.348/2017, requerendo que o Prefeito Municipal 

providencie a implantação de iluminação pública na Comunidade Novo Uriboca; 

nº 1.349/2017, requerendo que o Prefeito Municipal providencie a implantação 

de iluminação pública na Comunidade Gedeão na orla do Bairro Pedreirinha; nº 

1.351/2017, requerendo que o Prefeito Municipal providencie a desapropriação 

da ocupação da antiga Florência no Bairro Pedreirinha; e nº 1.352/2017, 

requerendo que o Prefeito Municipal providencie a desapropriação na 

Comunidade Novo Uriboca. Não havendo discussão, submetidos à votação, 

foram aprovados por unanimidade. Requerimentos de autoria do Ver. João 

Pereira nº 1.879/2017, requerendo que o Prefeito Municipal providencie 

urgência na limpeza de valas, implantação de rede de esgotos e galerias de águas 

pluviais, aterramento, pavimentação, iluminação pública na Rua São Raimundo, 

Bairro campina Verde; nº 1.880/2017, requerendo que o Prefeito Municipal 

providencie urgência na limpeza de valas, implantação de rede de esgotos e 

galerias de águas pluviais, aterramento, pavimentação, iluminação pública na 

Rua São Paulo, Bairro Campina Verde; nº 1.889/2017, requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie urgência na limpeza de valas, implantação de 

rede de esgoto e galerias de águas pluviais, aterramento, pavimentação, 

iluminação pública na Rua Primeiro de Maio, Bairro Campina Verde; nº 

1.925/2017, requerendo que o Prefeito Municipal providencie terraplenagem, 

implantação de rede de esgotos e galerias de águas pluviais, calçamento e 

adequação para acessibilidade na Passagem Divina Providência, Bairro Novo 
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Horizonte; e nº 1.926/2017, requerendo que o Prefeito Municipal providencie a 

conclusão de área coberta para atendimento a idosos do posto Celina Lameira e 

manutenção, limpeza e aterramento da área externa. Não havendo discussão, 

submetidos à votação, foram aprovados por unanimidade. Requerimentos de 

autoria do Ver Raí nº 1.194/2017, requerendo que o Prefeito Municipal 

providencie a construção de um playground na Praça Carlos Trindade (Praça do 

Bairro Nova União), Bairro Nova União; nº 1.200/2017, requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie os serviços de limpeza, terraplenagem, 

drenagem, meio fio, pavimentação asfáltica e manutenção da via, assim como o 

serviço de iluminação pública da Alameda Santo Antônio, Bairro São Francisco; 

nº 1.201/2017, requerendo que o Prefeito Municipal providencie os serviços de 

limpeza, terraplenagem, drenagem, meio fio, pavimentação asfáltica e 

manutenção da via, assim como o serviço de iluminação pública da Alameda 

Joana, atrás da Igreja Bom Pastor, Bairro Nova Marituba; nº 1.207/2017, 

requerendo que o Prefeito Municipal providencie os serviços de terraplenagem, 

meio fio, asfaltamento, construção de lombadas, sinalização vertical e horizontal, 

e a iluminação pública na Rua Amaro de Freitas no Bairro São João; e nº 

1.484/2017, requerendo que o Prefeito Municipal providencie os serviços de 

limpeza, terraplenagem, drenagem, pavimentação asfáltica e meio fio, assim 

como o serviço de iluminação pública na Travessa Deus é Fiel no Bairro São 

João. Não havendo discussão, submetidos à votação, foram aprovados por 

unanimidade. Requerimentos nº 1.914, 1915 e 1964/2017, foram retirados de 

pauta pela ausência justificada do autor. Requerimentos de autoria do Ver. 

Pastor Rodvaldo nº 1.959/2017, requerendo que o Prefeito Municipal crie 

mecanismos educacionais que capacitem professores e coordenadores das 

escolas municipais afim de os mesmos produzirem a Semana do Conhecimento; 

nº 1.960/2017, requerendo que o Prefeito Municipal realize curso de Primeiros 

Socorros para os seguintes servidores das escolas municipais: Porteiros, Agentes 

de Serviços Gerais, Copeiros, Coordenadores e Docentes; e nº 1.962/2017, 

requerendo que o Prefeito Municipal atenda as seguintes solicitações nas escolas 

municipais: Criação do dia “Inclusão Digital de Pais e Mestres”; Palestras 

informativas sobre O Mundo Globalizado; Palestra sobre A Escola Ideal; 

Palestras sobre os perigos do mundo global; Palestra Educação x Tecnologia e 

Fórum do Mito e Verdades sobre a Internet. Não havendo discussão, submetidos 



         ESTADO DO PARÁ   

  PODER LEGISLATIVO 

   CÂMARA MUNICIPAL DE MARITUBA 

CNPJ/MF Nº 01.615.610/0001-62 

9 

 

Av. João Paulo II, s/n, Bairro D. Aristides, Marituba-Pará 

Fones: 091-3256-5667/3256-0679/3292-2123, Fax: 091-3256-8318, CEP 67200-000   

à votação, foram aprovados por unanimidade. Analisadas as matérias, não 

havendo oradores inscritos nos pronunciamentos finais e nem mais nada a ser 

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

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, 22 de junho 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-x-x-x-x-

x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x- 
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