
 

ESTADO DO PARÁ 

PODER LEGISLATIVO 

CÂMARA MUNICIPAL DE MARITUBA 

CNPJ/MF Nº 01.615.610/0001-62 

1 

 

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   

ATA DA 41ª SESSÃO ORDINÁRIA, DO 1º PERÍODO LEGISLATIVO, DA 2ª 

SESSÃO LEGISLATIVA, DA 6ª LEGISLATURA, DA CÂMARA MUNICIPAL 

DE MARITUBA REALIZADA NO DIA 15 DE MARÇO DE 2018. 
 

Aos quinze 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; 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, Boni, 

João Pereira, Raimundo Carneiro, Pastor Ademir, Chica, Manelzinho Rocha, Salin, 

Gilberto Souto, Everaldo Aleixo e Raí. Alcançando o quórum regimental, oportunamente, 

o Senhor Presidente justificou a ausência do Vereador Helder Brito, solicitando em 

seguida, ao Vereador Pastor Ademir, 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. 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: Constatando não haver 

expediente a ser lido, o Senhor Presidente franqueou a palavra aos Vereadores nos 

Pronunciamentos Iniciais. Não havendo oradores inscritos, a palavra foi franqueada às 

Lideranças Partidárias. No uso da tribuna, o Vereador Salin, Líder do Governo, após 

saudar a todos externou sua satisfação pela entrega dos apartamentos do Programa Viver 

Melhor Marituba, no Condomínio da empresa Direcional, salientando que cerca de oitenta 

e cinco por cento das famílias beneficiadas com estes apartamentos seja de Marituba, uma 

parceria entre os Governos Municipal, Estadual e Federal. Ressaltou que há tempos vem 

lutando através de projetos e requerimentos que visam beneficiar a população deste 
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Município. Externou votos de agradecimento ao Prefeito Mário Filho pela parceria com 

os Governos Estadual e Federal para diminuir o déficit da habitação em Marituba. 

Registrou que este residencial também será contemplado com Escola, Posto de Saúde, 

além de escola creche de tempo integral, com inauguração agendada para o dia 17/03/18, 

atendendo o Bairro Almir Gabriel e adjacências. Em seguida a palavra foi concedida ao 

Vereador Pastor Ademir pela liderança do PRB que após cumprimentar a Mesa 

Diretora, demais Vereadores e pessoas na galeria, falou da importância de estarem unidos 

diante das demandas essenciais ao bom andamento do município e os vereadores venham 

estar diante dos problemas para resolvê-los, pois cada voto faz a diferença diante dos 

problemas a serem resolvidos. Disse que vão continuar apoiando as atividades do 

legislativo em prol de que o Executivo possa desenvolver o que for melhor ao município, 

e a população tenha paciência e acredite no trabalho desta Casa. Pediu as bênçãos do 

Senhor Jesus a todos os presentes. Não havendo mais lideranças inscritas, o Senhor 

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

Requerimentos nº 057, 058, 059, 60 e 61/2017, de autoria do Ver. Raimundo Carneiro, 

Requerimentos nº 394, 395, 396 e 399/2017, de autoria do Ver. Allan Besteiro, 

Requerimentos nº 643, 644, 645, 646 e 647/2017, de autoria do Ver. Helder Brito, 

Requerimentos nº 1.445, 1.446, 1.447, 1.448 e 1.449/2017, de autoria do Ver. Gilberto 

Souto, Requerimentos nº 2.306, 2.307, 2.308, 2.309 e 2.3102017, de autoria do Ver. 

Neneco, Requerimentos nº 2.372 e 2.373/2018, de autoria do Ver. Pr. Ademir, 

Requerimento nº 2.378/2018, de autoria do Ver. João Pereira, Requerimento nº 

2.388/2018, de autoria do Ver. Mello, Requerimentos nº 1.117 e 2.375/2018, de autoria 

do Ver. Manelzinho Rocha, Indicações nº 071 e 072/2018, 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, Chica, Pastor Ademir, Salin, Raimundo Carneiro, Gilberto Souto, Everaldo 

Aleixo, Boni e Raí. Havendo quórum, o Senhor Presidente submeteu à votação a Ata da 

Sessão Ordinária realizada no dia 08 de março de 2018, a qual foi aprovada por 

unanimidade. Continuando, o Senhor Presidente passou à deliberação da Matéria em 
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Pauta: Requerimentos de autoria do Ver. Raimundo Carneiro nº 057/2017 - requerendo 

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

Poliesportiva no Bairro Santa Lúcia II, nº 058/2017 - requerendo que o Prefeito 

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

no Bairro Nova União, nº 059/2017 - requerendo que o Prefeito Municipal providencie a 

aquisição de espaço e construção de uma Quadra Poliesportiva no Bairro Albatroz I, nº 

060/2017 - requerendo que o Prefeito Municipal providencie aquisição de espaço e 

construção de uma Quadra Poliesportiva no Bairro Albatroz II, nº 061/2017 - requerendo 

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

Poliesportiva no Bairro Santa Clara. Não havendo discussão e submetidos à votação em 

bloco, foram aprovados por unanimidade de votos. Requerimentos de autoria do Ver. 

Allan Besteiro nº 394/2017 - requerendo que o Prefeito Municipal providencie 

implantação da Ouvidoria da Saúde, nº 395/2017 - requerendo que o Prefeito Municipal 

faça gestões junto ao Governo Estadual para que possa proporcionar a inclusão dos 

Mototaxistas de Marituba no Programa Pará Duas Rodas, nº 396/2017 - requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie a construção de quebra molas (lombada) ou redutor de 

velocidade em toda extensão da 1ª Rua do Bairro Novo, nº 397/2017 - requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie a prestação de assessoria para requerer o benefício para 

idosos, assim como para portadores de necessidades especiais,  nº 399/2017 - requerendo 

que o Prefeito Municipal promova através da secretaria competente palestras educativas 

nas escolas do nosso município, sobre saúde bucal, com distribuição de materiais 

didáticos e kits de higiene bucal. Não havendo discussão e submetidos à votação em 

bloco, foram aprovados por unanimidade de votos. Requerimentos de autoria do Ver. 

Helder Brito nº 643, 644, 645, 646, 647/2017 – Foram retirados de pauta por ausência do 

autor das matérias. Requerimentos de autoria do Ver. Gilberto Souto nº 1.445/2017 - 

requerendo que o Prefeito Municipal providencie limpeza, terraplenagem, desobstrução 

de valas e roçagem na Rua D, Comunidade Novo Uriboca, nº 1.446/2017 - requerendo 

que o Prefeito Municipal providencie limpeza, terraplenagem, desobstrução de valas e 

roçagem na Rua Canto dos Pássaros, no Bairro Pedreirinha, nº 1.447/2017 - requerendo 

que o Prefeito Municipal providencie limpeza, terraplenagem, desobstrução de valas e 
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roçagem na Rua C, Comunidade Novo Uriboca, nº 1.448/2017 - requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie limpeza, terraplenagem, desobstrução de valas e roçagem 

na Rua B, Comunidade Novo Uriboca, nº 1.449/2017 - requerendo que o Prefeito 

Municipal providencie limpeza, terraplenagem, desobstrução de valas e roçagem na Rua 

A, Comunidade Novo Uriboca. Não havendo discussão e submetidos à votação em bloco, 

foram aprovados por unanimidade de votos. Requerimentos de autoria do Ver. Neneco 

nº 2.306/2017 - 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 Quadra 23, Conjunto Beija 

Flor, nº 2.307/2017 - 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 Quadra 24, Conjunto Beija 

Flor, nº 2.308/2017 - 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 Quadra 25, Conjunto Beija 

Flor, nº 2.309/2017 - 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 Quadra 27, Conjunto Beija 

Flor, nº 2.310/2017 - 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 Quadra 30, Conjunto Beija 

Flor. Não havendo discussão e submetidos à votação em bloco, foram aprovados por 

unanimidade de votos. Requerimentos de autoria do Ver. Pr. Ademir nº 2.372/2018 - 

requerendo que o Prefeito Municipal providencie com urgência a implantação de lombada 

5 metros antes da entrada do Condomínio Soure e  nº 2.373/2018 - requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie com urgência a implantação de lombada a 5 metros antes 

da entrada do Condomínio Algodoal. Foram discutidos pelo autor que na tribuna destacou 

que suas matérias solicitando lombadas há cerca de cinco metros das entradas dos 

Condomínios Residenciais Soure e Algodoal, reduzindo, assim, a velocidade dos veículos 

e evitando acidentes e mortes, considerando também a necessidade de instalação de 
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lombadas em frente às escolas, em caráter de urgência. Solicitou o apoio dos pares pela 

aprovação das matérias. Não havendo mais discussão, submetidas à votação, os 

Requerimentos de autoria do Ver. Pastor Ademir, foram aprovados por unanimidade. 

Requerimento de autoria do Ver. João Pereira nº 2.378/2018 - requerendo que o Prefeito 

Municipal providencie mais uma sala odontológica equipada no posto de saúde Haifa 

Gabriel, localizado no Bairro Almir Gabriel, bem como seja providenciado um autoclave 

para a mesma unidade de saúde. Não havendo discussão e submetido à votação em bloco, 

foi aprovado por unanimidade de votos. Requerimento de autoria do Ver. Mello nº 

2.388/2018 foi retirado de pauta por ausência do autor da matéria. Requerimento de 

autoria do Ver. Manelzinho Rocha, nº 1.117/2017 - requerendo que o Prefeito Municipal 

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

João Rodrigues Alves no Bairro Almir Gabriel. Não havendo discussão e submetido à 

votação, foi aprovado por unanimidade de votos, Requerimento do Ver. Manelzinho 

Rocha nº 2.375/2018 – foi retirado de pauta por solicitação do autor,  Indicações  de 

autoria do Ver. Manelzinho Rocha nº 071/2018 - indicando que o Prefeito Municipal 

providencie reforma e ampliação da ponte do Igarapé do Beira Rio, na Comunidade Beira 

Rio, Bairro Santa Lúcia e nº 072/2018 - indicando que o Prefeito Municipal solicite ao 

Excelentíssimo Senhor Simão Jatene, Governador do Estado, reunião para tratar das 

soluções definitivas para o problema do “Lixão da Revita”, convidando juntamente os 

Prefeitos de Belém e Ananindeua. Não havendo discussão e submetidas à votação em 

bloco, foram aprovadas por unanimidade de votos.  Analisadas as matérias, o Senhor 

Presidente franqueou a palavra aos Senhores Vereadores nos Pronunciamentos Finais. 

Com a palavra, a Vereadora Chica após saudar a Mesa Diretora e demais Vereadores 

presentes registrou que a Comissão “Fora Lixão” esteve presente na Alepa – Assembleia 

Legislativa do Estado do Pará, bem como na CPI da questão da Empresa Hydro Alunorte 

em Barcarena para pedir apoio na questão do Lixão de Marituba onde o fedor está cada 

vez mais intenso diante das chuvas. Pediu o apoio do Líder de Governo para que juntos 

possam tomar uma atitude mais enérgica e fez um apelo ao Vereador Manelzinho Rocha 

que possa convocar também a Promotora Dra. Marcela Cristhine Ferreira de Mello e a 

Dra. Tárcila Maria Souza Campos represente do Poder Judiciário municipal para que 
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possam esclarecer a situação jurídica do Lixão. Em aparte o Ver. Manelzinho Rocha 

falou que ia retirar a indicação de pauta para fazer algumas modificações, porém achou 

melhor deixar como está para evitar maiores discussões nas redes sociais. E nada impede 

que a Vereadora possa entrar com outra propositura para melhor incluir o debate, pois 

acha de grande importância que a comissão possa participar, bem como vem cobrando do 

Ministério Público uma posição para se manifestar quanto uma data limite para sanar o 

problema, convocando Belém, Ananindeua e Marituba para que possam objetivar uma 

reunião entre os vereadores desses municípios e os mesmos possam achar um 

denominador comum e resolver de fato o problema, que só vai acabar quando um outro 

empreendimento for criado e somente o Governo do Estado tem o poder para resolver este 

problema. Retomando a Ver. Chica pediu o apoio dos pares em cobrar do Ministério 

Público e do Poder Judiciário municipal uma posição para que a Câmara não passe por 

omissa junto à população. Devido às chuvas o complexo Bolonha está em vias de 

contaminação, e que juntos possam evitar em Marituba o que já está acontecendo em 

Barcarena. Registrou que no dia 22 de março “Dia mundial da Água” estarão na praça 

matriz fazendo um protesto e uma manifestação popular. Pediu o apoio dos vereadores a 

se fazerem presentes, também na audiência junto ao Governador do Estado, pois já 

extrapolou o prazo de seis meses dados para dar uma solução, quando da reunião 

acontecida no IESP. Em aparte o Ver. Alan Besteiro parabenizou a autora, 

demonstrando seu apoio, esclarecendo que o município de Barcarena é um problema 

também estadual e os moradores de lá estão reunidos em vários movimentos em defesa do 

meio ambiente sensibilizando o Estado. Assim, deve ser feita a união desta Casa, não 

somente política, mas em defesa dos munícipes em geral, pela melhoria ambiental, 

humanista e social dos filhos de Marituba. Concluiu a Ver. Chica que espera contar com 

a presença dos companheiros em mais essa luta em benefício de todos. Por sua vez o 

Vereador Salin após as saudações de praxe agradeceu a Deus por mais uma sessão, 

momento de aprovação de diversas matérias que visam beneficiar este Município. 

Externou votos de solidariedade à Vereadora Chica e que sua solicitação de reunião será 

levada ao Prefeito, o qual também tem interesse na luta dos Vereadores pela retirada deste 

aterro sanitário do Município de Marituba. Lembrou, inclusive, que o Prefeito esteve 
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presente nas manifestações. Esclareceu que o maior culpado nesta história seja o Governo 

do Estado que liberou a instalação deste empreendimento no Município de Marituba. 

Destacou que, este orador e os Vereadores Pastor Ademir, Helder Brito, Raimundo 

Carneiro, Chica, Gilberto Souto, e o Junior Amaral, também Vereador à época, visitaram 

o empreendimento no seu início, porém o mesmo já estava com cerca de oitenta por cento 

das obras concluídas, acrescentando que a empresa ainda queria cobrar pelo lixo 

depositado no aterro sanitário. Registrou que os Vereadores continuam unidos pela 

solução desta questão do aterro sanitário, acabando de uma vez por toda com o sofrimento 

da população. Finalizou considerando a possibilidade de fazer uma intervenção em frente 

à Secretaria Estadual de Meio Ambiente, para que providências sejam tomadas 

urgentemente. Por sua vez o Vereador João Pereira após as saudações de praxe falou da 

importância em se manifestarem, principalmente parabenizando a Vereadora Chica em ser 

incansável nessa luta anunciada e que esta Casa se imponha. Não adianta só uma pessoa 

tentar resolver, e sim a união de todos, pois o problema não é somente do prefeito ou de 

um bairro ou grupo. Manifestou-se contra a politicagem que é feita em cima do assunto, 

tirando proveito da luta que é de todos. Como parlamentar estará presente em qualquer 

manifestação junto ao Legislativo e Executivo. Outro assunto é quanto à segurança 

pública no município que está precária, o cidadão se encontra inseguro diante da morte de 

policiais, sem solução. Precisam cobrar do Estado uma intervenção em Marituba. Está 

circulando nas redes sociais um áudio de uma moradora do Conjunto Residencial 

Direcional, pedindo socorro, pois estão invadindo os apartamentos e assaltando os 

moradores, uma situação anunciada num empreendimento de cerca de quatro mil 

moradores. As politicas sociais precisam ser implementadas e colocadas em prática, 

registrou seu repúdio quanto à saúde pública estadual, pois há uma senhora que está desde 

2015 à espera de um leito no hospital Barros Barreto e o Ministério Público não intervêm 

no assunto. Em aparte o Vereador Raí relatou que há um problema crônico na saúde e 

que o SUS – Sistema Único de Saúde não dá conta de atender a população carente, a 

demanda é muito grande. Há necessidade de uma união de forças, pois os recursos estão 

em Brasília e os representantes do governo buscam recursos para saúde, mas no meio do 

caminho são desviados e custam a chegar aos municípios. Em Marituba há uma única 
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UPA que atende não somente os munícipes, que é cerca 5% dos atendimentos, e muitas 

das vezes atendem pessoas de muitos outros municípios. Concluiu o Vereador João 

Pereira afirmando ser verdade esta situação na saúde e infelizmente não tem como 

recursar o atendimento. Faz-se necessário rever essa situação. Agradeceu aos pares por 

sua presença pedindo apoio na luta não só na retirado do lixão como também pela melhor 

saúde e segurança no município. O Senhor Presidente, aproveitou o ensejo convocando os 

senhores vereadores a se fazerem presentes em reunião geral em seu gabinete. E verificou 

não haver mais nada a ser tratado na ordem do dia, quando eram, precisamente, dez horas 

e dezessete minutos, deu por encerrada esta sessão ordinária, e para constar, foi lavrado 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 março de 

2018 - 25º ano do Plebiscito e da Lei que criou o Município e 22º ano da Emancipação. - 
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