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ATA DA 37ª SESSÃO ORDINÁRIA, DO 1º PERÍODO LEGISLATIVO, DA 2ª 

SESSÃO LEGISLATIVA, DA 6ª LEGISLATURA, DA CÂMARA MUNICIPAL 

DE MARITUBA REALIZADA NO DIA 15 DE FEVEREIRO DE 2018. 

 

Aos quinze dias do mês de fevereiro 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 Ver. Everaldo Aleixo; na Vice-Presidência, o Ver. Boni; na 

Primeira Secretaria, o Ver. Gilberto Souto; na Segunda Secretaria, o Ver. 

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: Salin, Allan Besteiro, 

Manelzinho Rocha, Chica, Pastor Ademir, Raí, Raimundo Carneiro, Gilberto Souto, 

Boni e Everaldo Aleixo. Alcançando o quórum regimental, o Senhor Presidente 

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

eram, pontualmente, nove horas e dez minutos, em nome de Deus, deu por aberta a 

presente sessão ordinária. Prosseguindo, o Senhor Presidente, oportunamente, registrou 

a presença dos Vereadores João Pereira, Helder Brito, Mello e Pastor Rodvaldo. Em 

seguida, solicitou ao Primeiro Secretário que fizesse a leitura das Atas da Sessão 

anterior, o qual informou que as Atas constam no caderno dos Vereadores e na 

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

que fizesse a leitura do Expediente: Mensagem nº 051/2017, da Procuradoria Geral do 

Município de Marituba, informando que foi sancionado o Projeto de Lei nº 031/2017, de 

autoria do Poder Legislativo Municipal, previamente aprovado por esta Augusta 

Câmara, cuja Lei Municipal recebeu o nº 396/2017, de 03 de outubro de 2017, que 

institui o “Dia Municipal da Marcha para Jesus” e dá outras providências; Mensagem 

nº 001/2018, da Procuradoria Geral do Município de Marituba, informando que foi 
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sancionado o Projeto de Lei nº 054/2017, de autoria do Poder Executivo Municipal, 

previamente aprovado por esta Augusta Câmara, cuja Lei Municipal recebeu o nº 

417/2017, de 28 de dezembro de 2017, que altera o art. 42, inciso II, alínea “a” do 

Código Tributário Municipal e dá outras providências; Mensagem nº 002/2018, da 

Procuradoria Geral do Município de Marituba, informando que foi sancionado o Projeto 

de Lei nº 063/2017, de autoria do Poder Executivo Municipal, previamente aprovado 

por esta Augusta Câmara, cuja Lei Municipal recebeu o nº 418/2017, de 28 de 

dezembro de 2017, que altera as tabelas constantes da Lei nº 307, de 23 de dezembro de 

2014, que regula o Código Tributário Municipal; Mensagem nº 004/2018, da 

Procuradoria Geral do Município de Marituba, informando que foi sancionado o Projeto 

de Lei nº 061/2017, de autoria do Poder Executivo Municipal, previamente aprovado 

por esta Augusta Câmara, cuja Lei Municipal recebeu o nº 416/2017, de 20 de 

dezembro de 2017, que institui o Programa Jovem Aprendiz, no âmbito municipal, na 

forma que especifica; Convênio, Acordo de Cooperação Mútua nº 041/2017-

PCE/CMM/SEGUP, que entre si celebram a Polícia Civil do Estado do Pará e a 

Câmara Municipal de Marituba/PA, com a interveniência da Secretária de Estado de 

Segurança Pública e Defesa Social, com o objetivo de instalação e funcionamento de 

uma seção de identificação civil (expedição de carteira de identidade) e criminal 

(expedição de antecedente criminal) no Município de Marituba, com vigência de 24 

(vinte e quatro) meses, publicado no Diário Oficial do Estado do Pará nº 33499, 17 de 

novembro de 2017; CTA–GERC-012/2017, da Centrais Elétricas do Pará S/A – 

CELPA, Comunicado de Reaviso de faturas em aberto de alguns estabelecimentos de 

Assistência Social e estabelecimentos de Saúde; Comunicados Nº 297901 a 

297934/2017, do Ministério da Educação, Fundo Nacional de Desenvolvimento da 

Educação, informando a liberação de recursos financeiros para programas ligados ao 

referido fundo no Município. Lido o Expediente, o Senhor Presidente franqueou a 

palavra aos Vereadores nos Pronunciamentos Iniciais.  Fazendo uso da tribuna, a 

Vereadora Chica após saudar e dar boas vindas a todos pelo término do recesso 

parlamentar e reinício dos trabalhos desta Casa de Leis. Reportou-se à questão do 
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carnaval realizado neste Município, verificando a diferença dos carnavais passados. 

Disse que ao adentrar na Rua do Fio ouviu as reclamações dos ambulantes, que se 

prepararam o ano inteiro para vender as suas mercadorias e não puderam realizar suas 

vendas, sendo barrados por um Capitão da Polícia Militar, totalmente despreparado. 

Externou votos de repúdio à ação truculenta do referido policial. Destacou ainda que 

seja alto o índice de desemprego neste Município, as pessoas querem trabalhar para 

sustentar suas famílias. Acrescentou que tentou estacionar o carro, mas foi impedida 

pelo Capitão da PM, mesmo chegando cedo, antes do início da passagem dos blocos, 

havendo espaço para estacionar, porém o Capitão da PM mandou colocar a viatura 

policial atravessada impedindo que as pessoas colocassem seus carros. Outra situação 

vivida por esta Vereadora foi quanto às pessoas que foram contratadas para fazer a 

segurança das autoridades municipais, pois quase foi impedida de adentrar na área 

destinada às autoridades por uma destas pessoas. Externou sua indignação com a 

questão, considerando a necessidade de contratar pessoas ou dar treinamento para 

identificar as autoridades deste Município. Registrou que o som também deixou a 

desejar, assim como a questão do horário para término. Ressaltou que existe uma Lei 

aprovada nesta Casa de que o horário de término do carnaval seria por voltas das quatro 

horas da manhã, podendo se estender um pouco mais, caso houvesse necessidade. Mas 

outra Lei determinava que o horário de término fosse até às duas horas da manhã. 

Informou que antes do recesso parlamentar houve uma reunião no Ministério Público 

com representantes da área de saúde, representantes do Governo do Estado, tratando da 

questão do lixão e de suas consequências, principalmente na área de saúde das pessoas 

que residem às proximidades do aterro sanitário. Salientou sobre a importância de trazer 

médicos especialistas nos tipos de doenças causados pelo lixão para trabalhar no 

Hospital de Urgência e Emergência de Marituba, no atendimento ás pessoas 

prejudicadas pelo lixão, uma forma de amenizar o sofrimento das pessoas. Registrou 

ainda que o odor oriundo do lixão se fez presente neste carnaval, acrescentando que já 

ocorreram várias mortes, porém sem um diagnóstico preciso. Mas ao certo, em 

consequência da instalação do aterro sanitário neste Município e de suas mazelas. 
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Informou que em menos de um mês, três mortes ocorreram sem um diagnóstico preciso. 

Registrou que não deixará de acompanhar as situações causadas por este lixão. Solicitou 

que seja refeito o pedido de estado de calamidade pública neste Município. Disse que 

esteve com o Ministro da Integração Nacional, Helder Barbalho, solicitando mais 

benefícios para as áreas afetadas pelo lixão. Lembrou que três pessoas ligadas ao lixão 

foram presas, destas, duas foram liberadas, o lixão continua em funcionamento, e 

contaminando o município de Marituba. Considerou que seja necessário tomar 

providências urgentes, mesmo porque, esta Vereadora teme sofrer represálias, 

principalmente por sua família, pois reside às proximidades do lixão, tendo em vista a 

sua luta pela retirada deste aterro sanitário do município de Marituba. Oportunamente, o 

Senhor Presidente suspendeu a sessão por alguns minutos para receber Excelentíssimo 

Senhor Prefeito de Marituba, Mário Henrique de Lima Bíscaro; e o Vice-Prefeito 

de Marituba João Batista da Silva Santos, os quais se manifestaram sobre o final do 

recesso parlamentar e reinicio dos trabalhos legislativos para o ano de 2018. 

Reiniciando os trabalhos, o Senhor Presidente convidou o Prefeito e o Vice-Prefeito 

para compor a Mesa Diretora. Em seguida, franqueou a palavra ao Ver. João Pereira 

após saudar a todos os presentes, falou que o ano de 2017 foi de grandes dificuldades, 

mas que sem dúvida não vão desistir de fazer uma Marituba melhor através de lutas 

começadas e que serão continuadas, principalmente irão lutar pela igualdade social, 

onde os índices ainda se encontram muito elevados quanto às desigualdades. Muitas 

obras já foram feitas e apesar de fazer parte da oposição à Gestão, manterá seu 

compromisso de apoio em favor de Marituba. O emprenho do prefeito é grande, mas 

muito ainda há ser feito. E esta Casa irá cobrar e caminhará para o bem estar da 

população. Agradeceu por atender e colocar em prática seus pedidos. Ressaltou os 

comentários da Vereadora Chica quanto ao Carnaval deste ano, pois é sabedor que é 

difícil agradar a todos, mas esteve em quase todas as noites presente no evento que foi 

muito bem organizado, apesar da presença de bebida alcoólica que é difícil de controlar. 

Mas, no todo foi um evento feito com segurança e organização, há exceções de alguns 

policiais se exaltarem e usarem de autoridade excessiva. Mas foi um carnaval tranquilo, 
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bonito e sem confusão. Parabenizou o Prefeito pela escolha da área destinado a nova 

unidade de segurança que vão atender os Bairros Nova União e São Francisco, pois as 

escolas daquela região estão ficando sem os alunos, as famílias estão indo embora, 

evadindo-se devido à falta de segurança, e os vereadores são cobrados por uma 

providência. No último dia três de fevereiro recebeu um chamado à noite para acudir um 

morador que sofreu um assalto e levando-o a delegacia, não poderiam fazer a 

ocorrência, pois o escrivão mesmo estando de plantão, não se encontrava para registrar 

o boletim, sendo um desrespeito ao cidadão. Fará uma reclamação à corregedoria 

quanto ao funcionário chamado Paulo. Para finalizar ressaltou a luta da Vereadora Chica 

quanto à retirada do lixão de Marituba, poia a população não merece essa situação. 

Parabenizou a luta do Prefeito e se colocou a disposição como parlamentar e cidadão 

para que Marituba cresça e seja melhor. Usando a tribuna, o Ver. Pastor Ademir após 

as saudações iniciais externou votos de congratulações pelo retorno do recesso 

parlamentar desejando que as mãos de Deus seja colocada sobre todos os presentes, em 

especial, sobre os Vereadores para que continuem a realizar seus trabalhos com 

responsabilidade e compromisso com a população. Disse que o trabalho não seja fácil, 

principalmente pela falta de compreensão e paciência de algumas pessoas, lembrando 

que, em virtude do período de chuvas, algumas obras sejam suspensas. Finalizou 

dizendo que as críticas sempre existirão, sendo necessário responder com trabalho. No 

uso da tribuna, o Vereador Salin após saudar os representantes do Poder Executivo, 

Mesa Diretora e demais pessoas presentes, falou que no dia oito de dezembro do ano 

passado participou de uma audiência quanto a segurança publica no município, feita no 

plenário desta Casa sobre sua direção, onde convidou os representantes da Guarda 

Municipal, Policias civil e militar, Ministério Público, a população e demais 

personalidades, sendo muito proveitoso. Porém, há uma rádio em Marituba que divulga 

que está Casa não tem compromisso com a situação. E como vereador, não irá admitir 

que façam críticas maléficas, tendo sido convidados a participarem da audiência e não 

vieram tomar conhecimento do ocorrido. Esta Casa está sim, comprometida com o bem 

estar da população em geral. E de público pede explicações à administração da rádio por 
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não falar a verdade. Parabenizou a administração em tonar real a construção de um 

quartel de apoio nos Bairros União e São Francisco que são os mais violentos. E a 

polícia presente naquela área irá afastar a marginalidade. Será uma policia aparelhada, 

equipada e em maior contingente para controlar a violência naqueles Bairros. 

Agradeceu a presença de todos e parabenizou a equipe do prefeito pelos feitos no 

município. Não havendo mais oradores inscritos nos pronunciamentos iniciais, o Senhor 

Presidente franqueou a palavra às Lideranças Partidárias. Usando a tribuna, o 

Vereador Salin, líder do Governo, após as saudações de praxe externou que sempre 

defendeu a administração do Prefeito Mário Filho, assim como, seu secretariado. 

Externou votos de agradecimento pelo atendimento de mais uma solicitação deste 

Vereador, a implantação do sistema de abastecimento de água potável no Bairro Novo; 

colocação de cerca de três quilômetros de asfalto no Riacho Doce;  iluminação da BR 

316; Creche de Tempo Integral no Bairro Direcional; sistema de abastecimento de água 

no Bairro Campina Verde; Posto de Saúde no Bairro Santa Lúcia 1; termo de 

desapropriação de terreno atrás do Ginásio de Esportes; creche no Bairro Beija-Flor; 

obras que visam beneficiar a população das áreas citadas, trazendo saúde, vida, lazer e 

segurança para o povo deste Município. Finalizou dizendo que a resposta para as 

críticas seja o trabalho. Fazendo uso da palavra, o Ver. Raimundo Carneiro, líder do 

PSD, após saudar a Mesa Diretora, demais Vereadores presentes, os Vereadores André 

Casanova de São Francisco do Pará, Vereador Chapeta de Iguarapé-Açú, agradeceu a 

presença de cada um nesta Sessão, saudando a imprensa, a população e funcionários da 

Casa. Pediu a Deus que todos possam guiar os passos do Gestor do Executivo que muito 

bem tem administrado esse município. Mas não poderia deixar de falar das 48 obras em 

andamento no município. E quando criticarem a atual administração que a resposta seja 

a apresentação de uma obra, sendo de construção ou de asfaltamento. O déficit 

habitacional caiu para 2,54%, num município dormitório onde tem muitos 

trabalhadores. Pediu sabedoria ao prefeito e que Deus o abençoe em sua administração. 

Na sequência, o Vereador Mello, líder do SDD, após saudar a todos externou votos de 

parabéns à administração do Prefeito Mário Filho e de seus Secretários. Registrou que o 
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Prefeito está realizando diversas obras visando melhorias dentro deste Município. 

Finalizou dizendo que todos os Vereadores estejam trabalhando por uma nova Marituba. 

Usando a palavra, o Vereador Raí, líder do PV, na tribuna agradeceu a presença de 

todos e pelo que significa Marituba e de como tudo acontece, haja vista ser morador de 

uma área de fronteira entre bairros violentos. Externou sua satisfação que entre reuniões 

de vereadores e a população no que já há resultados, como uma área disponível no 

Bairro União, destinada a construção de um quartel com várias especialidades. A 

instalação será feita com parcerias de empresários locais, a gestão pública e a 

população. As cobranças dos moradores e dos vereadores à Prefeitura estão sendo 

concretizadas. Parabenizou os pares em fazer uma audiência pública para tratar da 

segurança a ser implementada no Município. Em aparte, o Prefeito Mário Filho 

ressaltou que a ideia inicial seria para o campo da SAGRE, porém a área abandonada na 

fronteira dos bairros União e São Francisco, em que fora feita uma visita em 2015, e na 

época tanto o Governo do Estado como a policia militar disseram que não teriam 

recursos, porém dissemos que a obra a prefeitura iria fazer, não uma de um milhão, mas 

uma em torno de seiscentos mil reais, dentro das possibilidades da gestão atual, os 

recursos estão aprovisionados e após o termino das chuvas as obras serão iniciadas. Não 

tem como a criminalidade fazer frente ao batalhão que será formado naquele local. 

Concluindo, o Vereador Raí, falando que a Escola Dom Calábria foi assaltada mais uma 

vez e precisa de um reforço na segurança. Agradeceu ao Prefeito por atender seus 

pedidos nos Bairros União e São Francisco beneficiando à população das referidas áreas 

e adjacências. Assomando à tribuna, o Vereador Boni, líder do PDT, destacou que mais 

uma vez, após o recesso parlamentar, se reinicia o processo legislativo da sexta 

legislatura deste Município, lembrando que, por vontade popular, teve a oportunidade 

de acompanhar todos os mais diversos tipos de acontecimentos e de conquistas dentro 

dos processos destas legislaturas. Externou sua satisfação por fazer parte do processo de 

efetivação do funcionalismo da Câmara Municipal de Marituba. Parabenizou a 

administração do Prefeito Mário Filho, há três anos e oito meses, à frente deste 

Município, dando continuidade a obras que estavam paradas há anos, hoje, concluídas 
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ou em fase de conclusão; obras em fase execução; além de obras previstas para serem 

realizadas em 2018. Ressaltou a importância do trabalho secretariado municipal junto à 

gestão. Registrou que todo o trabalho esteja acontecendo de forma gradativa. Destacou 

também o trabalho realizado por este Poder Legislativo, tendo em vista que todos os 

projetos ou matérias passam primeiramente nesta Casa de Leis, citando como exemplo, 

a LDO. Finalizou dizendo que o trabalho dos Vereadores seja a criação de mecanismos 

que beneficiem a população e o município de Marituba. Não havendo mais lideranças 

inscritas, oportunamente, o Senhor Presidente comunicou que, em virtude da agenda de 

compromissos do Prefeito Municipal e por consenso de todos os Vereadores desta Casa 

de Leis, as matérias foram retiradas de pauta e ficarão para apreciação na próxima 

sessão. E, não havendo oradores inscritos nos pronunciamentos finais, e nem mais nada 

a ser tratado na ordem do dia, quando eram, precisamente, onze horas e seis 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, 15 de fevereiro de 2018 - 

24º ano do Plebiscito e da Lei que criou o Município e 21º ano da Emancipação. -x-x-x- 
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