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ATA DA 38ª SESSÃO ORDINÁRIA, DO 1º PERÍODO LEGISLATIVO, DA 2ª 

SESSÃO LEGISLATIVA, DA 6ª LEGISLATURA, DA CÂMARA MUNICIPAL 

DE MARITUBA REALIZADA NO DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2018. 

 

Aos vinte e dois dias do mês de fevereiro de dois mil e dezoito, 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; 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: Allan Besteiro, Manelzinho Rocha, João Pereira,Chica, 

Pastor Ademir, Boni, Everaldo Aleixo, Gilberto Souto, Salin, Raimundo Carneiro e 

Raí. Alcançando o quórum regimental, o Senhor Presidente solicitou ao Vereador 

João Pereira, 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. Prosseguindo, o Senhor Presidente, oportunamente, registrou a presença 

dos Vereadores Helder Brito, Neneco, 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 005/2018, da Procuradoria Geral do Município 

de Marituba, informando que foi sancionado o Projeto de Lei nº 034/2017, de autoria 

do Poder Executivo Municipal, previamente aprovado por esta Augusta Câmara, cuja 

Lei Municipal recebeu o nº 419/2017, de 28 de dezembro de 2017, que dispõe sobre o 

PLANO PLURIANUAL do Município de Marituba para o quadriênio de 2018/2021; 
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Ofício nº 002/2018 – AMCOB, Associação dos Moradores do Conjunto Beija-Flor, 

informando que a nova diretoria da AMCOB, eleita para o próximo triênio já se 

encontra empossada; Comunicados Nº 297935 a 297943/2017, do Ministério da 

Educação, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), 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.  Não havendo oradores inscritos, o 

Senhor Presidente franqueou a palavra às Lideranças Partidárias, não havendo 

oradores inscritos o Senhor Presidente solicitou ao Primeiro Secretário que fizesse a 

leitura da Matéria em Pauta: Projeto de Lei nº 065/2017, de autoria do Vereador 

Pr. Ademir; Projeto de Lei nº 066/2018, de autoria do Vereador Pr. Ademir, Projeto 

de Decreto Legislativo nº 003/2018, de autoria do Vereador Raimundo Carneiro, 

Requerimentos nº 047, 049, 050, 051 e 053/2017, de autoria do Vereador Raimundo 

Carneiro, Requerimentos nº 380, 381, 382, 383 e 384/2017, de autoria do Vereador 

Allan Besteiro, Requerimentos nº 631, 632, 633, 635 e 636/2017, de autoria do 

Vereador Helder Brito, Requerimentos nº 1.427, 1428, 1.430, 1.431 e 1.432/2017, de 

autoria do Vereador Gilberto Souto, Requerimentos nº 1.966, 1.968, 2.037, 2.246 e 

2.326/2017, de autoria do Vereador Salin, Requerimentos nº 2.273, 2.275, 2.281, 

2.286 e 2.289/2017, de autoria do Vereador Mello, Requerimentos nº 2.294, 2.295, 

2.296, 2.297 e 2.299/2017, de autoria do Vereador Neneco, Indicações nº 062, 064 e 

066/2018, de autoria do Vereador Manelzinho Rocha. 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, Pastor 

Ademir, Mello, Salin, Helder Brito, Raimundo Carneiro, Gilberto Souto, Everaldo 

Aleixo, Boni e Raí. Havendo quórum, o Senhor Presidente submeteu à votação as 

Atas das Sessões Ordinária e Extraordinária realizadas no dia 21 de dezembro de 2017 

e Ata da Sessão Ordinária do dia 15 de fevereiro de 2018, as quais foram aprovadas 

por unanimidade. Continuando o Senhor Presidente passou à deliberação da Matéria 
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em Pauta: Projeto de Lei nº 065/2017, de autoria do Vereador Pr. Ademir, que 

Institui a “Virada Cultural”, no município de Marituba e dá outras providências, foi 

encaminhado à Comissão de Justiça para análise e parecer. Projeto de Lei nº 

066/2018, de autoria do Vereador Pr. Ademir, que cria na Rede Municipal de Ensino o 

serviço de Disque-Denúncia contra qualquer tipo de violência ou abuso sexual 

cometido contra crianças e adolescentes e dá outras providências, foi encaminhado à 

Comissão de Justiça para análise e parecer. Projeto de Decreto Legislativo nº 

003/2018, de autoria do Vereador Raimundo Carneiro, foi retirado de pauta por 

solicitação do autor da matéria. Requerimentos de autoria do Vereador Raimundo 

Carneiro nº 047/2017 - requerendo que o Prefeito Municipal providencie a aquisição 

de espaço e construção de uma Quadra Poliesportiva no Conjunto Marituba I, nº 

049/2017 - requerendo que o Prefeito Municipal providencie a aquisição de espaço e 

construção de uma Quadra Poliesportiva no Bairro Agrovila São Pedro, nº 050/2017 - 

requerendo que o Prefeito Municipal providencie a aquisição de espaço e construção 

de uma Quadra Poliesportiva no Bairro Decouville, nº 051/2017 - requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie a aquisição de espaço e construção de uma Quadra 

Poliesportiva no Conjunto Jardim dos Pardais, Bairro Decouville e 

 nº 053/2017 - requerendo que o Prefeito Municipal providencie a aquisição de espaço 

e construção de uma Quadra Poliesportiva no Residencial Jardim Imperial. Não 

havendo discussão, submetidos à votação foram aprovados por unanimidade; 

Requerimentos de autoria do Vereador Allan Besteiro nº 380/2017 - requerendo que 

o Prefeito Municipal providencie a informatização da Unidade de Saúde da Família do 

Bairro São João, nº 381/2017 - requerendo que o Prefeito Municipal providencie a 

informatização da Unidade de Saúde da Família do Bairro Uriboca, nº 382/2017 -

requerendo que o Prefeito Municipal providencie a informatização da Unidade Básica 

de Saúde José Coelho Serrão, nº 383/2017 - requerendo que o Prefeito Municipal 

providencie a informatização da Unidade de Saúde da Família do Bairro Nova 

Marituba, nº 384/2017 - requerendo que o Prefeito Municipal providencie a 

informatização do Posto de Saúde da Família (PSF) Haifa Gabriel, no Bairro Almir 
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Gabriel. Não havendo discussão, submetidos à votação foram aprovados por 

unanimidade; Requerimentos de autoria do Vereador Helder Brito nº 631/2017 - 

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 Alameda Soares Pinheiro, Bairro 

Decouville, nº 632/2017 - 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 Avenida Bom Jesus, 

Bairro Decouville, nº 633/2017 - 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 Vera Cruz, Bairro 

Decouville, nº 635/2017 - 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 São Pedro, 

Bairro Parque das Palmeiras, nº 636/2017 - 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 

Parque das Palmeiras, Bairro Parque das Palmeiras, para discussão e votação. Não 

havendo discussão, submetidos à votação foram aprovados por unanimidade; 

Requerimentos de autoria do Vereador Gilberto Souto nº 1.427/2017 - requerendo 

que o Prefeito Municipal providencie a execução de serviços de drenagem, 

terraplenagem, pavimentação asfáltica, desobstrução das valas, capinação, roçagem, 

limpeza e iluminação pública, na Travessa Paraíso, no Residencial Jardim de Deus, no 
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Bairro Canaã,  nº 1.428/2017 - requerendo que o Prefeito Municipal providencie a 

execução de serviços de drenagem, terraplenagem, pavimentação asfáltica, 

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

Travessa Maranhão no Residencial Jardim de Deus no Bairro Canaã, para discussão e 

votação, nº 1.430/2017 - requerendo que o Prefeito Municipal providencie a execução 

de serviços de drenagem, terraplenagem, pavimentação asfáltica, desobstrução das 

valas, capinação, roçagem, limpeza e iluminação pública, na Travessa São Francisco 

no Residencial Monte das Oliveiras, no Bairro Canaã, nº 1.431/2017 - requerendo que 

o Prefeito Municipal providencie a execução de serviços de drenagem, terraplenagem, 

pavimentação asfáltica, desobstrução das valas, capinação, roçagem, limpeza e 

iluminação pública, na Travessa Harmonia, no Residencial Monte das Oliveiras, 

Bairro Canaã,  nº 1.432/2017 - requerendo que o Prefeito Municipal providencie a 

execução de serviços de drenagem, terraplenagem, pavimentação asfáltica, 

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

Avenida Jesus é Amor, no Residencial Monte das Oliveiras, Bairro Canaã. Não 

havendo discussão, submetidos à votação foram aprovados por unanimidade. 

Requerimento de autoria do Vereador Salin nº 1.966/2017 - requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie uma quadra poliesportiva com academia ao ar livre no 

Conjunto habitacional Viver Melhor Marituba (antiga Direcional). Em discussão, o 

autor da matéria, o Vereador Salin destacando que a referida matéria propiciará à 

população da área a oportunidade de desenvolvimento de lazer e saúde com a prática 

de atividade física. Finalizou solicitando o apoio dos pares pela aprovação da matéria. 

Não havendo mais discussão, submetido à votação, o Requerimento nº 1966/2017, foi 

aprovado por unanimidade. Requerimento de autoria do Vereador Salin nº 

1.968/2017 - requerendo que o Prefeito Municipal providencie uma creche-escola no 

Conjunto Habitacional Viver melhor Marituba (antiga Direcional), para discussão e 

votação. Em discussão, o autor da matéria, o Vereador Salin destacando sobre a 

necessidade de atendimento às crianças deste novo Conjunto Habitacional, com a 

implantação de uma Escola Creche, a qual irá atender a demanda da referida área. 
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Informou que a escola creche já está quase pronta, salientando que a solicitação deste 

Vereador seja do ano passado e o Prefeito Mário Filho vem atendendo às solicitações 

dos Vereadores desta Casa de Leis, beneficiando, principalmente, a população das 

áreas mais carentes, em especial, as crianças. Finalizou solicitando o apoio dos pares 

pela aprovação da matéria. Não havendo mais discussão, submetido à votação, o 

Requerimento nº 1968/2017, foi aprovado por unanimidade, Requerimento de autoria 

do Vereador Salin, nº 2.037/2017, requerendo que o Prefeito Municipal providencie a 

construção de uma UPA (Unidade de Pronto Atendimento) no Bairro Centro, para 

discussão e votação. Em discussão, o autor da matéria, o Vereador Salin destacando 

que a referida matéria propiciará à população do Centro deste Município um melhor 

atendimento à saúde, tendo em vista que o Hospital de Urgência e Emergência será 

transformado em Hospital Municipal e, no momento não está mais sendo utilizado 

como urgência. Declarou acreditar que a implantação desta UPA 24h trará grandes 

benefícios à população da referida área. Finalizou solicitando o apoio dos pares pela 

aprovação da matéria. Não havendo mais discussão, submetido à votação, o 

Requerimento nº 2037/2017, foi aprovado por unanimidade. Requerimento de autoria 

do Vereador Salin, nº 2.246/2017 - requerendo que o Prefeito Municipal, junto ao 

PAIF (Programa de Atenção Integral à Família), estenda o apoio alimentar (cestas 

básicas) para as demais famílias que estão em situação de vulnerabilidade social, para 

discussão e votação. Em discussão, o autor da matéria, o Vereador Salin destacando 

que cerca de oitenta por cento de suas áreas seja de ocupação, diversas pessoas vieram 

para o Município em busca de trabalho e de uma vida melhor, considerando a 

necessidade de a Secretaria Municipal de Assistência Social atender, realizar um 

aprimoramento, principalmente no atendimento às pessoas residentes em áreas 

periféricas. Finalizou solicitando o apoio dos pares pela aprovação da matéria. Não 

havendo mais discussão, submetido à votação, o Requerimento nº 2246/2017, foi 

aprovado por unanimidade. Requerimento de autoria do Vereador Salin, nº 

2.326/2017 - requerendo que o Prefeito Municipal providencie que seja interligado o 

Bairro Bela Vista com o Bairro São Francisco (pela 5ª Rua do São Francisco), para 
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discussão e votação. Em discussão, o autor da matéria, o Vereador Salin destacando 

que esta obra seja de grande importância para a população das referidas áreas, tendo 

em vista que esta via interligará o os Bairros Bela Vista e São Francisco. Informou 

que já conversou com o Prefeito Mário Filho, o qual se comprometeu em realizar esta 

obra por considerar de grande importância para o Município de Marituba, 

aproximando o Bairro Bela Vista do centro da cidade. Em aparte, o Vereador Raí 

parabenizou a iniciativa do autor da matéria, lembrando que em 1997, ano da 

implantação do Município de Marituba, este Vereador apresentou um requerimento 

com esta mesma questão, porém, com a interligação sendo feita pela Quarta Rua do 

Bairro São Francisco, inclusive, um morador cedeu parte da área de seu terreno para 

que esta interligação entre bairros pudesse ser feita. Considerou  a importância da 

matéria por contemplar e tirar o Bairro Bela Vista do Isolamento. Acrescentou que no 

meio do percurso exista a necessidade de construção de uma ponte de concreto, a qual 

já existe projeto pronto para a construção da mesma. Finalizou dizendo que seja 

necessário unir esforços para que esta matéria saia do papel e vire realidade. Externou 

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

também parabenizou o autor da matéria, dizendo que visitou os Bairros União e São 

Francisco, e que esta via daria acesso rápido à BR 316. Retomando sua discussão, o 

Vereador Salin ressaltou que o Vereador Raí sempre se preocupou com a realização de 

benefícios para os referidos bairros. Finalizou dizendo que o Prefeito Mário Filho irá 

realizar esta obra. Solicitou o apoio dos pares pela aprovação da matéria. Não havendo 

mais discussão, submetido à votação, o Requerimento nº 2326/2017, foi aprovado por 

unanimidade. Requerimentos de autoria do Vereador Mello nº 2.273/2017 -  

requerendo que o Prefeito Municipal providencie junto ao setor competente a 

realização de uma campanha visando o acompanhamento das crianças em situação de 

obesidade ou de risco envolvendo a Secretaria de Educação, a Secretaria de Saúde e os 

familiares, nº 2.275/2017 - requerendo que o Prefeito Municipal providencie junto ao 

setor Jurídico da Prefeitura para que em conjunto com o responsável pela compra de 

medicamentos notifiquem as empresas que estiverem descumprindo o prazo de 
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entrega dos mesmos,  nº 2.281/2017 - requerendo que o Prefeito Municipal 

providencie junto ao setor competente a colocação de lombadas na Rua Lírio dos 

Vales, no Bairro Novo,  nº 2.286/2017 - requerendo que o Prefeito Municipal 

providencie junto ao setor competente a colocação de uma parada de ônibus na BR 

316, km 11, em frente à Rua Transjuta, no Bairro Parque Verde, nº 2.289/2017 - 

requerendo que o Prefeito Municipal providencie junto ao setor competente a 

execução de serviços de limpeza, abertura de valas, iluminação pública, 

terraplenagem, drenagem, meio fio e pavimentação asfáltica da Alameda Machado, no 

Bairro Uriboca. Não havendo discussão, submetidos à votação foram aprovados por 

unanimidade. Requerimentos de autoria do Vereador Neneco nº 2.294/2017 - 

requerendo que o Prefeito Municipal providencie junto ao setor competente a 

execução de serviços de limpeza, terraplenagem, iluminação pública, drenagem, 

pavimentação asfáltica e saneamento básico da Rua Manoel Grupe, Bairro Uriboca 

Velho, nº 2.295/2017 - requerendo que o Prefeito Municipal providencie junto ao 

setor competente a execução de serviços de limpeza, terraplenagem, iluminação 

pública, drenagem, pavimentação asfáltica, saneamento básico e meio fio da Alameda 

Monazes, Bairro Uriboca Velho, nº 2.296/2017 - requerendo que o Prefeito Municipal 

providencie junto ao setor competente a execução de serviços de limpeza, 

terraplenagem, iluminação pública, drenagem, pavimentação asfáltica, saneamento 

básico e meio fio da Rua Judá, Bairro Uriboca Velho, nº 2.297/2017 - requerendo que 

o Prefeito Municipal providencie junto ao setor competente a construção de uma 

barreira de proteção nos dois lados da Rua do antigo Igarapé da Mata, Bairro Beira 

Rio, nº 2.299/2017 - requerendo que o Prefeito Municipal providencie junto ao setor 

competente a construção de paradas de ônibus obrigatórias em toda extensão da Rua 

Alfredo Calado, Bairro Mirizal. Não havendo discussão, submetidos à votação 

foram aprovados por unanimidade. Indicações de autoria do Vereador Manelzinho 

Rocha nº 062/2018 - indicando que o Prefeito Municipal proceda com a criação de 

linhas de micro-ônibus para transporte coletivo na Comunidade Campina Verde, 
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Bairro Uriboca, nº 064/2018 - indicando que o Prefeito Municipal proceda com a 

criação de linhas de micro-ônibus para transporte coletivo no Bairro Santa Lúcia e 

 nº 066/2018 - indicando que o Prefeito Municipal providencie junto as Secretarias 

Municipais competentes, com urgência, ações de conscientização e combate a doença 

causadas pelo mosquito Aedes Aegypti, neste Município. Não havendo discussão, 

submetidas à votação foram aprovadas por unanimidade. Analisadas as matérias, o 

Senhor presidente franqueou a palavra aos Senhores Vereadores nos 

Pronunciamentos Finais, no que a Vereadora Chica na tribuna após saudar a todos 

os presentes em especial a equipe da comissão “Fora Lixão”. Falou da reunião que 

houve no Ministério Público juntamente com a Prefeitura e a Secretaria de Saúde 

quanto a Intimação enviada ao Governo do Estado à situação dos moradores aos 

arredores do lixão, no qual a população obteve atendimentos médicos, de urgência e 

emergência nas áreas clinicas, pediátricas, dermatológica e pneumológica, vindo a ser 

satisfatório. Falou também quanto à entrega das chaves das moradias do “Viver 

Melhor Marituba” onde houve vários empasses, tendo a intervenção do Ministério 

Público. O Ministro das Cidades Alexandre Baldy que rege este assunto, foi 

equivocadamente tratado, pois não é paraense. Em aparte o Vereador Mello falou que 

as colocações da Vereadora são de grande propriedade, pois houve um engano, o 

Ministro Helder Barbalho é da Integração Nacional e o Alexandre Baldy é Ministro 

das Cidades e que é o responsável pelo assunto habitacional. Parabenizou a Vereadora 

por esclarecer a questão política. Em aparte Vereador Raí se associou a Vereadora 

lembrando-se do seu pedido de calamidade pública o qual não foi aceito, e diante de 

um anuncio de catástrofe, acha por bem reencaminhar o pedido ao Governo Federal, e 

que o mesmo reconheça a situação de calamidade pública, sendo assim, possível 

resolver o problema através dos órgãos competentes. Em aparte Vereador Salin falou 

que é uma preocupação dos Vereadores e que marcará uma audiência com o Prefeito 

para receber uma comissão destes parlamentares e dos integrantes do “Fora Lixão”.  

Em aparte o Vereador João Pereira declarou o seu apoio quanto a este processo de 

fora lixão, apesar de estar um pouco ausente, mas que continuará levantando essa 
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bandeira pelo bem comum, apesar de certas pessoas chamarem os vereadores de 

omissos e de usarem o assunto com politicagem. Concluiu a Vereador Chica dizendo 

que a luta é de todos e a preocupação maior é quanto a chuvas, que por certo, irá fazer 

transbordar as piscinas de chorume, citando também como exemplo a questão de 

Barcarena que está vivendo uma catástrofe ambiental e o Instituto Evandro Chagas 

que em Marituba levou sessenta dias para dar um laudo, o de Barcarena levou apenas 

trinta dias. Marituba está sofrendo com o fedor e as doenças se alastrando como a 

dengue, Zika e Chincungunhya e outras doenças de pele e respiratórias. A situação 

está cada vez pior, pois se transbordar vai contaminar o rio Bolonha. O Decreto de 

Calamidade Pública, numa audiência junto ao Ministro Helder Barbalho, não poderia 

ser aceito e sim o Estado de Emergência, desde que a prefeitura passasse as 

informações necessárias ao Ministério. Precisam juntar forças tanto o Legislativo 

quanto o Executivo para dar andamento numa providencia enérgica. Pediu para que a 

audiência junto a Prefeitura possa ser marcada o quanto antes, haja vista as mudanças 

de diretoria da SEMMAS do Estado. Continuará fazendo convites à população para 

que haja reuniões tantas quantas para resolver o problema. Usando a tribuna, o 

Vereador Pastor Rodvaldo após saudar a todos externou que as mudanças que estão 

acontecendo na Secretaria Estadual de Meio Ambiente seja um meio de postergar 

algumas atitudes do Governo do Estado no que se refere ao aterro sanitário de 

Marituba, onde o mesmo não se preocupa nem mesmo em consultar Esta Casa 

Legislativa. Ressaltou sobre a importância da discussão sobre o lixão com a união e 

participação de todos pela retirada deste empreendimento do Município de Marituba, 

tomando como exemplo, o ocorrido no Município de Barcarena, com resto de dejetos 

sendo despejados nos rios do referido Município, pela empresa Hydro, contaminando 

a água e o solo, uma verdadeira catástrofe. Considerou que todos os Vereadores 

estejam empenhados na questão de retirada deste aterro sanitário do Município de 

Marituba. Registrou que as pessoas que professam credos diferentes estão sendo 

hostilizadas em alguns órgãos da administração municipal, questionando se vivemos 

num estado sem lei, sem regras, sem regimentos, sem lei orgânica, um desrespeito à 
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Constituição Federal, onde não se pode garantir o direito ao cidadão de professar o seu 

credo religioso. Disse que o caso ocorreu numa escola, neste Município, onde uma 

funcionária evangélica, mesmo grávida, foi hostilizada simplesmente pelo fato de ter 

opinião ou convicção religiosa ou política diferente. Destacou que seja necessário 

atentar para a Constituição Federal, citando o art. 5º, § 8, da CF. “VIII - ninguém será 

privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou 

política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e 

recusar-se a cumprir prestação alternativa, fixada em lei”. Ressaltou que este seja o 

segundo caso, não podendo banalizar a questão, pois, ambos os casos ocorreram em 

escolas, local de inserção de pessoas para a vida em sociedade. Considerou a 

necessidade de garantia o direito e o respeito aos funcionários de crenças ou opiniões 

políticas diferentes, principalmente, as crianças e adolescentes em processo de 

desenvolvimento e formação. Citou os artigos 15 e 16 do ECA – Estatuto da Criança e 

do Adolescente. Art. 15. “A criança e o adolescente têm direito à liberdade, ao 

respeito e à dignidade como pessoas humanas em processo de desenvolvimento e 

como sujeitos de direitos civis, humanos e sociais garantidos na Constituição e nas 

leis”. Art. 16. “O direito à liberdade compreende os seguintes aspectos: I - ir, vir e 

estar nos logradouros públicos e espaços comunitários, ressalvadas as restrições 

legais; II - opinião e expressão; III - crença e culto religioso;  IV - brincar, praticar 

esportes e divertir-se; V - participar da vida familiar e comunitária, sem 

discriminação; VI - participar da vida política, na forma da lei; VII - buscar refúgio, 

auxílio e orientação”. Mas, isto não está acontecendo, pois alguns alunos estão sendo 

obrigados à realizar atividades escolares que vão de encontro aos seus princípios de fé 

ou moralidade. Disse que a criança não pode ser privada de nenhuma atividade por 

causa de sua crença religiosa. Considerou a necessidade de a criança ser inserida em 

outro tipo de atividade para que possa realizar e ganhar nota em classe. Informou que 

adentrará com projeto solicitando apoio e informação aos professores, diretores, 

pedagogos e funcionários com orientações sobre a questão, evitando novos 

acontecimentos. Finalizou solicitando o apoio dos pares na busca de soluções para este 
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tipo de situação. Externou votos de repúdio às pessoas que trabalham na formação de 

crianças para o futuro, mas que não respeitam as diferenças. Na sequencia o Vereador 

Manelzinho Rocha na tribuna parabenizou a Vereadora Chica pela discussão e no seu 

entendimento a Casa deve estender um expediente ao Ministério Público do Estado já 

que o mesmo chamou os três municípios para o fechamento do Aurá, sabendo que 

tomaram medidas adequadas e fecharam o lixão, porém enquanto não houver outro 

empreendimento determinado, não irão fechar o de Marituba. O expediente a ser feito 

entre o Legislativo e Executivo deve ser estendido ao Ministério Público o quanto 

antes, requerendo ao Governo do Estado, o qual tem competência para resolver esse 

problema metropolitano, pois reuniões não irão resolver a situação. A palavra é união 

e a Câmara precisa apoiar, mesmo que o problema seja do Governo do Estado. Outro 

assunto é quanto ao projeto de emenda parlamentar que defina uma liderança 

legislativa para representar esta Casa junto ao Executivo, conforme o Art. 155 do 

Regimento desta Câmara, que cerceia a liberdade de atuação do Vereador para fins de 

propositoras de liderança, e que precisa de um quinto de assinaturas para aprovação, e 

no seu entendimento, poderia ter  o direito de protocolar sozinho uma propositura que 

hoje precisa de outras assinaturas para dar andamento no seu trabalho. Pediu o apoio 

dos pares para que possa dar encaminhamento à alteração do Regimento com o trâmite 

normal nas comissões e junto ao jurídico da Casa, sendo que uma simples propositura 

individual possa ser aprovada sem que precise de outras tantas assinaturas. Em aparte 

Vereador Boni acrescentou que seu projeto é importante, já que o executivo tem um 

representante dentro desta Casa à mesma possa ter um representante junto ao 

Executivo. As mudanças são necessárias mediante aprovação do Regimento. Em 

aparte Vereador Mello rendeu homenagem ao autor que apoiará a iniciativa desta 

Casa em ter um representante. Em aparte Vereador Raí parabenizou o autor em sua 

propositura e o Regimento precisa ser alterado dentro das necessidades da Casa, sendo 

adequadas através de uma comissão. Acredita ser de grande importância uma melhor 

adequação da atual situação. Concluiu o Vereador Manelzinho Rocha agradecendo o 

apoio de todos e que precisará de três assinaturas para dar andamento ao seu pedido. 
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No uso da tribuna, o Vereador Mello após as saudações de praxe, referiu-se à questão 

do aterro sanitário dizendo que, em sua opinião, essa história de realizar audiência 

pública seja balela, não dá mais pra ficar reunindo e discutindo, pois considera o 

momento para unir forças e trabalhar para que este lixão seja retirado definitivamente 

deste Município. Lembrou que, quando todos se mobilizaram fechando a entrada do 

lixão, foi um grande impacto. Registrou que o Governo do Estado seja o principal 

culpado nesta história, trazendo para Marituba este aterro sanitário. Disse que seja 

favorável a busca de soluções urgentes, mesmo sendo manifestações na frente dos 

órgãos responsáveis. Ressaltou que os Vereadores estejam de mãos atadas, porém 

ainda buscando soluções. Lembrou que nenhum tipo de licença ou alvará tenha sido 

liberado pela Prefeitura Municipal de Marituba, logo não entende como este aterro 

continua funcionando. Destacou que a empresa está tentando ampliar sua área para 

despejar o excesso de chorume. Finalizou dizendo que seja necessário tomas medidas 

imediatas, pois Marituba continua recebendo o lixo dos Municípios de Belém e de 

Ananindeua. Parabenizou a luta e o trabalho da Vereadora Chica juntamente com a 

comissão “Fora Lixão”. Por sua vez, o Vereador Raimundo Carneiro na tribuna 

após as saudações falou do projeto do Vereador Manelzinho Rocha e quanto ao 

pronunciamento do Vereador Boni que as outras esferas legislativas têm um 

representante e acha que esta Câmara precisa também ter um. Quanto à questão do 

lixão já se manifestou várias vezes e muito já foi feito através de manifestações de 

fechamento, porém a SEMMA e o Governo do Estado não tem um plano de ação 

eficaz e o Aura não será reaberto e tão pouco os Legisladores de Belém e Ananindeua 

não tem nenhum interesse em ajudar e o Governador tampouco não o tem em tirar o 

lixão de Marituba. Fazer audiências e subir em trio elétrico para fazer politicagem não 

irá mais participar, porém o povo tem poder de tirar o lixão juntamente com o 

Ministério Público. Esta Casa e a Prefeitura, unidas poderão tirar o lixão de Marituba. 

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, 
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depois de lida, discutida e aprovada, será assinada pelos membros da Mesa Diretora 

para o cumprimento das formalidades legais. Marituba/PA, 22 de fevereiro de 2018 - 

25º ano do Plebiscito e da Lei que criou o Município e 22º ano da Emancipação. -x-x- 
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