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ATA DA 40ª SESSÃO ORDINÁRIA, DO 1º PERÍODO LEGISLATIVO, DA 2ª 

SESSÃO LEGISLATIVA, DA 6ª LEGISLATURA, DA CÂMARA MUNICIPAL 

DE MARITUBA REALIZADA NO DIA 08 DE MARÇO DE 2018. 
 

Aos oito dias do mês de março 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; 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, Chica, Salin, Gilberto Souto, Pastor 

Ademir, Everaldo Aleixo, Boni e Raí. Alcançando o quórum regimental, 

oportunamente, o Senhor Presidente justificou a ausência do Vereador Raimundo 

Carneiro, solicitando em seguida, ao Vereador Pastor Ademir, que fizesse a leitura de 

um texto bíblico e, quando eram, pontualmente, nove horas e dezesseis minutos, em 

nome de Deus, deu por aberta a presente sessão ordinária. Em seguida, solicitou ao 

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

que a Ata consta no caderno dos Vereadores e na Secretaria da Casa. Prosseguindo, o 

Senhor Presidente solicitou ao Primeiro Secretário que fizesse a leitura do Expediente: 

Ofício Circular nº 002/2018 – GER/GOV, da Diretoria de Cerimonial da 

Governadoria do Estado, encaminhando cópia da Mensagem do Governo do Pará à 

Assembleia Legislativa – 2018 e Comunicados Nº CM 00152 e CM 006730/2018 a 

358.100/2018, do Ministério da Educação, Fundo Nacional de Desenvolvimento da 

Educação (FNDE), informando sobre 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, o Ver. João Pereira após saudar a todos os presentes, parabenizou a 

todos por prestigiarem o trabalho do legislativo nesta sessão, ainda mais neste dia 
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especial que é o dia da mulher, o qual foi criado pelo reconhecimento da luta e vitórias 

das mulheres que pediam por igualdades sociais e politicas, apesar de que perante Deus 

não há desigualdade entre homens e mulheres e todos são iguais perante ele. Neste dia 

rende homenagens a todas as mulheres de Marituba que são guerreiras e batalhadores e 

que por si são verdadeiras lutadoras do dia a dia. Registrou seu agradecimento a todas, 

pois o que seriam os homens sem a presença da mulher em suas vidas. Parabenizou as 

mulheres na pessoa da Vereadora Chica chamando-a para receber um buque de flores e 

um diploma de mulher do ano. Falou que a Vereadora representa muito bem a sua classe 

e que luta pela igualdade social independente da situação, sofre, chora, sorri, sendo 

guerreira, amiga e corajosa. Como não pôde trazer rosas para todas, irá distribuir 

algumas para as mulheres presentes na galeria. Agradeceu a presença de todos. 

Oportunamente, o Senhor Presidente passou a direção dos trabalhos ao Vice-Presidente, 

para fazer uso da tribuna. Com a palavra, o Ver. Everaldo Aleixo após saudar a todos 

externou votos de parabéns a todas as mulheres pelo dia especial em comemoração ao 

Dia Internacional da Mulher. Externou também sua insatisfação com os últimos 

acontecimentos ocorridos neste Município, citando a questão do desvio de cerca de 

quatro milhões de reais na licitação para a contratação dos serviços de posteamento e 

iluminação da BR 316, no trecho deste Município, considerando a necessidade de se dar 

um basta nisso, pois a população vem sofrendo há tempos, principalmente na questão da 

saúde pública. Declarou acreditar que o Prefeito Mário Filho tem permitido que isto 

acontecesse neste Município. Chamou a atenção dos demais Vereadores dizendo que 

não podem mais ficar calados, omissos, pois a saúde está sendo sucateada. Destacou que 

o Município recebeu cerca de trinta milhões de reais para a área de saúde, porém 

nenhum centavo foi investido. Lembrou que seja esta Casa de Leis que aprova as coisas, 

sendo necessário fiscalizar onde estão sendo utilizados os recursos. Registrou que o 

Prefeito diz que está fazendo as coisas de forma correta, mesmo passando por cima dos 

Vereadores. Disse que os postes de iluminação pública deveriam ser semelhantes aos 

utilizados no Município de Ananindeua. Acrescentou que o desvio de recursos seja para 

eleger a esposa do Prefeito que virá candidata nas próximas eleições, porém declarou 

que se a candidata do Prefeito obtiver mais de vinte mil votos, neste Município, este 
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Vereador mudará de cidade. Na sequência, o Ver. Pastor Ademir saudou a mesa 

diretora, aos demais pares e todos os presentes, em especial as mulheres neste dia oito, 

internacionalmente reconhecidas, que através de sua competência a levou conquistar 

espaços. Hoje a mulher está presente nas diversas esferas. Em uma casa é a primeira a 

levantar e a última a deitar. Muitas fazem outros papeis como de pai, avó, tia entre 

outras. Cumprimentou em primeiro lugar a primeira Dama do município, a assessora 

Jurídica desta Casa, as funcionárias desta Casa e da Prefeitura. Pediu as bênçãos do 

Senhor Jesus a todas as mulheres. Fazendo uso da tribuna, a Vereadora Chica após as 

saudações iniciais, em especial a todas as mulheres, externou votos de solidariedade às 

palavras de seu antecessor, pois as cobranças também recairão sobre esta Casa 

Legislativa. Questionou o fato de que somente agora, esta situação tenha sido divulgada 

pela imprensa, sendo fácil dizer que seja contrário. Lembrou que todos tem consciência 

do papel de cada Vereador deste Poder Legislativo, acrescentando que agora será 

travada uma grande luta, sendo necessário acompanhar a situação mais de perto. Disse 

que algumas pedras sejam atiradas no Prefeito e que podem recair sobre os Vereadores, 

citando que, nas redes sociais, já estão postando que a Câmara de Vereadores seja 

omissa. Ressaltou que cada um possui o direito de se defender, e a justiça será feita. 

Considerou que estes acontecimentos sejam uma vergonha para este Município, 

questionando sobre o processo licitatório realizado pelos órgãos competentes da 

Prefeitura Municipal de Marituba, tendo em vista que este tipo de licitação não passa 

pela Câmara de Marituba e os Vereadores não tem acesso. Lembrou que na 

manifestação do dia 22/03/2017, Vereadores, Prefeito, outras autoridades e a população, 

um dia de luta onde todos estiveram unidos em benefício da população deste Município, 

visando à retirada do aterro sanitário implantado em Marituba. Questionou o porquê 

desta união de forças não ter continuado até que o lixão fosse retirado deste Município. 

Questionou ainda sobre o tratamento privilegiado e desigual que alguns Vereadores 

recebem do gestor municipal, o mesmo ocorrendo com alguns secretários. Disse que 

não seja correto pagar um alto preço por defender a população, lembrando que todos 

assinaram um documento solicitando reunião com o Prefeito nesta Casa de Leis para o 

dia 06/03/18, juntamente com a participação de representantes da Secretaria Municipal 
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de Saúde e também da Vigilância Sanitária, visando unir forças novamente para 

modificar o cenário deste aterro sanitário instalado em Marituba, porém, de quinze 

Vereadores, apenas três Vereadores se fizeram presentes na reunião. Ressaltou que 

alguns Vereadores não participaram da reunião por solicitação de cancelamento da 

mesma pelo Prefeito Municipal, através de ameaças aos Vereadores. Registrou que, 

nesta mesma data, a polícia iniciava os trabalhos de apreensão de materiais e efetuava 

algumas prisões na Prefeitura Municipal de Marituba. Externou sua tristeza por toda 

essa situação ocorrida neste Município, em especial, pela comemoração do Dia 

Internacional da Mulher, porém sem muita coisa pra comemorar, considerando que os 

poderes Executivo e Legislativo devem unir forças e trabalhar em prol deste Município 

e de sua população. Disse que não seja omissa e nem irá calar, buscando informações 

sobre a questão da licitação realizada pela Prefeitura de Marituba quanto à questão da 

iluminação pública da BR 316. Informou que a maior parte do tempo, esta Vereadora 

está na UPA 24h, auxiliando as pessoas que estão sendo prejudicadas pelo lixão. 

Externou votos de repúdio ao Prefeito pelo boicote à reunião, com ameaças aos 

Vereadores dizendo que seriam dispensadas as pessoas lotadas na administração e 

ligadas aos Vereadores, bem como ao fato ocorrido na Prefeitura. Finalizou dizendo que 

seja necessário tomar cuidado com o leva e trás de alguns assessores ao Prefeito 

Municipal, verdadeiros Judas. Usando a tribuna, o Vereador Salin após as saudações 

de praxe, em nome da Vereadora Chica, como representante das mulheres nesse 

parlamento, parabenizou a todas as mulheres neste dia. Agradeceu aos nobres pares e à 

Mesa Diretora pela aprovação de suas matérias, que vem a beneficiar a população de 

Marituba, citando como exemplo o posto de saúde do Conjunto feito pela Direcional o 

qual já se encontra pronto para uso. Assim como no posto do Bairro agrovila São Pedro, 

do Bairro Albatroz e Santa Lúcia. O prefeito está equipando os postos para 

funcionamento. Dirigiu-se a Vereadora Chica que no dia vinte e cinco de fevereiro 

pediu uma reunião com a presença do Prefeito, no que conseguiu agendamento somente 

para o dia vinte e seis às 12h30min no seu gabinete, avisando pessoalmente à comissão 

do Lixão e demais vereadores a se fazerem presentes. Na última sessão não pode estar 

presente, pois se encontrava no médico, e veio a ter conhecimento que sua assinatura 
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estava na lista de presentes da reunião. Estão usando o assunto para fazer política e 

usando seu nome em vão. Quem está prejudicando o município é o Governador Simão 

Jatene. Em aparte, a Vereadora Chica pediu desculpa ao Vereador Salin, pois o mesmo 

não estava presente na sessão ordinária e não assinou o Ofício da reunião, assim como, 

o Ver. Manelzinho Rocha. Concluindo seus pronunciamentos, o Vereador Salin 

falando na qualidade de Líder de Governo que precisa ser verificado o que realmente 

está acontecendo, mas que não permitirá que façam politicagem com sua pessoa. Não 

havendo mais oradores inscritos nos pronunciamentos iniciais, a palavra foi franqueada 

às Lideranças Partidárias. No uso da tribuna, o Vereador Raí, líder do PV, após 

saudar a todos, externando votos de parabéns a Vereadora Chica, funcionárias da CMM 

e demais mulheres presentes neste dia pela data comemorativa do “Dia Internacional da 

Mulher”. Disse que Deus foi muito bom com o homem ao criar a mulher para ser sua 

companheira. Homenageou Maria, mãe de Jesus e de todos nós, e que, como mãe, 

acompanha todo o sofrimento de seu filho de forma segura e serena. Ressaltou que 

também teve muitas “Marias”, em sua vida, citando sua saudosa genitora, sua irmã mais 

velha e sua esposa. Em aparte, o Ver. Helder Brito solidarizou-se as palavras do seu 

antecessor no que se refere às mulheres, concordando que as mesmas, sejam de grande 

importância na vida do homem, principalmente, por gerar uma nova vida, um filho (a). 

Retomando seus pronunciamentos, o Vereador Raí disse que atrás de um homem, não 

exista uma grande mulher, mas sim, um batalhão inteiro de mulheres. Acrescentou que 

as mulheres sejam a maioria da população brasileira, e buscam equilibrar a balança em 

todas as profissões. Registrou que este Poder Legislativo também teve outras 

representantes femininas em outras legislaturas, citando, além da Vereadora Sandra 

Cristina Chagas dos Santos (Chica), as Ex-Vereadoras Silvia do Socorro Pereira de 

Souza (Professora Silvia), Ana Célia Aleixo de Souza (Celita Aleixo), Márcia Cristina 

Farias Moreira (Márcia Cristina), e Maria Antônia Teodora de Paula (Mariazinha). Em 

aparte, o Vereador Mello disse que se sente honrado por ter trabalhado com todas estas 

Vereadoras citadas anteriormente. Retomando novamente seus pronunciamentos, o 

Vereador Raí finalizou homenageando sua esposa e sua filha. Não havendo mais 

lideranças inscritas, o Senhor Presidente solicitou ao Primeiro Secretário que fizesse a 
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leitura da Matéria em Pauta: Requerimento nº 061/2017, de autoria do Ver. 

Raimundo Carneiro; Requerimento nº 391/2017, de autoria do Ver. Allan Besteiro; 

Requerimento nº 642/2017, de autoria do Ver. Helder Brito; Requerimento nº 

1.444/2017, de autoria do Ver. Gilberto Souto; Requerimento nº 1.980/2017, de autoria 

do Vereador Salin; Requerimento nº 2.305/2017, de autoria do Vereador Neneco; 

Requerimento nº 2.369/2018, de autoria do Vereador Mello; Requerimento nº 

2371/2018, de autoria do Ver. Pastor Ademir e Indicação nº 070/2018, de autoria do 

Ver. 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, Pastor Ademir, Helder Brito, Mello, Salin, 

Raí, Chica, Gilberto Souto, Everaldo Aleixo e Boni. Havendo quórum, o Senhor 

Presidente submeteu à votação a Ata da Sessão Ordinária realizada no dia 01 de março 

de 2018, a qual foi aprovada por unanimidade. Continuando, o Senhor Presidente 

passou à deliberação da Matéria em Pauta: Requerimento de autoria do Ver. 

Raimundo Carneiro nº 061/2017, foi retirado de pauta por ausência do autor da matéria. 

Requerimento de autoria do Ver. Allan Besteiro nº 391/2017 - requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie a realização de campanha de denúncias de violência 

contra a mulher, criança, adolescente e idoso. Não havendo discussão, submetido à 

votação, foi aprovado por unanimidade; Requerimento de autoria do Ver. Helder Brito 

nº 642/2017, requerendo que o Prefeito Municipal providencie os serviços de drenagem, 

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

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

acessibilidade para deficientes físicos, na Passagem São Francisco, Bairro Parque das 

Palmeiras. Não havendo discussão, submetido à votação, foi aprovado por unanimidade; 

Requerimento de autoria do Ver. Gilberto Souto, nº 1.444/2017, requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie limpeza, terraplenagem, desobstrução de valas e 

roçagem na Comunidade Novo Uriboca, Rua E. Não havendo discussão, submetido à 

votação, foi aprovado por unanimidade; Requerimento de autoria do Ver. Salin nº 

1.980/2017, requerendo que o Prefeito Municipal providencie a construção de um Posto 
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de Saúde da Família (PSF) no Bairro Centro. Foi discutido pelo autor que na tribuna 

após saudações pediu o apoio dos pares para aprovar seu pedido de um posto de saúde 

no centro, esclarecendo que devido a inauguração da UPA e a transformação do 

Urgência e Emergência Augusto Chaves Rodrigues em Hospital Municipal, o Bairro 

centro ficou sem atendimento, motivo pelo qual pede aprovação. Não havendo mais 

discussão, submetido à votação, foi aprovado por unanimidade. Requerimento de 

autoria do Ver. Neneco nº 2.305/2017, requerendo que o Prefeito Municipal determine 

junto ao setor competente os serviços de limpeza, terraplenagem, iluminação pública, 

drenagem, pavimentação asfáltica e saneamento básico da Quadra 18, Conjunto Beija 

Flor. Não havendo discussão, submetido à votação, foi aprovado por unanimidade; 

Requerimento de autoria do Ver. Mello nº 2.369/2018, 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 Rua Beira Mar, no Bairro União. Não havendo discussão, 

submetido à votação, foi aprovado por unanimidade; Requerimento de autoria do Ver. 

Pr. Ademir nº 2.371/2018, requerendo que o Prefeito Municipal providencie com 

urgência a implantação de lombadas 5 metros antes da entrada do Condomínio Salinas. 

Não havendo discussão, submetido à votação, foi aprovado por unanimidade; e 

Indicação de autoria do Ver. Manelzinho Rocha, nº 070/2018, indicando que o Prefeito 

Municipal providencie, junto à Secretaria Municipal de Educação, a climatização das 

salas de aulas da Escola Municipal Padre Romeu, no Bairro Centro. Não havendo 

discussão, submetida à votação, foi aprovada por unanimidade. Analisadas as matérias, 

o Senhor Presidente franqueou a palavra aos Senhores Vereadores nos 

Pronunciamentos Finais. Com a palavra, o Ver. João Pereira após as saudações de 

praxe externou sua insatisfação e repúdio com a falta de respeito das pessoas presentes 

na galeria quando os Vereadores estão se manifestando na tribuna, considerando que 

seja necessário acompanhar o trabalho que cada Vereador desenvolve no Município. 

Reportou-se aos Vereadores Everaldo Aleixo e Vereadora Chica dizendo que não 

compactua com o que se fala do Prefeito ou de qualquer autoridade deste Município 

sem que escutar as partes envolvidas, pois está sempre nas ruas acompanhando tudo o 
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que ocorre em Marituba, ao mesmo tempo, que faz as cobranças ao Prefeito quanto às 

reclamações da população. Ressaltou que não utilizará a tribuna para criticar “A”, “B” 

ou “C”. Lembrou que na abertura dos trabalhos deste Poder Legislativo, o Prefeito 

apresentou cerca de quarenta e sete obras que estão ou serão realizadas no Município. 

Esclareceu que não seja um Vereador omisso, pois leva ao Prefeito tudo que a 

população esta precisando, sem meio termo, sendo sua forma de fazer política, não 

havendo necessidade de expor os demais pares. Disse que seja necessário respeitar a 

forma de trabalho de cada um. Lembrou que esteve presente no ato público do dia 

22/03/17, lutando pela retirada do lixão, e que se afastou em virtude de algumas pessoas 

utilizarem o movimento fora lixão para fazer politicagem, sendo uma causa coletiva, e 

não apenas de uma pessoa. Em aparte, a Vereadora Chica esclareceu que em nenhum 

momento disse que todos os quinze Vereadores sejam omissos, mas sim que estão 

postando nas redes sociais. Retomando seus pronunciamentos, o Ver. João Pereira 

informou que participava do Fórum dos Pobres Servos da Divina Providência quando 

foi informado de que não haveria mais a reunião com o Prefeito, e que se precisarem 

falar com este Vereador, o mesmo esteja presente todas as quintas-feiras nesta Casa de 

Leis. Na oportunidade, o Senhor Presidente passou a direção dos trabalhos ao Vice-

Presidente, para fazer uso da tribuna. Com a palavra, o Ver. Everaldo Aleixo que após 

saudar a todos os presentes parabenizou todas as mulheres em nome de sua mãe, irmã e 

esposa neste dia internacional da mulher. Agradeceu a presença do cidadão Maritubense 

Vereador Dr. Daniel Santos, presidente da Câmara Municipal de Ananindeua e seu 

amigo que veio prestigiar essa Sessão, sendo um cidadão que nunca abandonou suas 

origens e continua até hoje a ajudar o município de Marituba, principalmente na área da 

saúde pública, demonstrando todo o seu apoio à pré-candidatura do Dr. Daniel ao pleito 

de Deputado Estadual, informando, também, sobre a sua pré-candidatura ao pleito de 

Deputado Federal. Agradeceu o apoio do nobre Dr. Daniel Santos, em honrar seu 

compromisso com Ananindeua e Marituba. Agradeceu a presença de todos. 

Reassumindo os trabalhos, o senhor Presidente, não havendo mais oradores inscritos, 

oportunamente, convidou a todos os presentes para participarem da Sessão Especial em 

comemoração ao Dia Internacional da Mulher que terá início logo em seguida a esta 
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sessão. E não havendo mais nada a ser tratado na ordem do dia, quando eram, 

precisamente, dez horas e quarenta 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, 08 de março de 2018 - 25º ano do Plebiscito e da Lei 

que criou o Município e 22º ano da Emancipação. -x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x 
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