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ATA DA 43ª SESSÃO ORDINÁRIA, DO 1º PERÍODO LEGISLATIVO, DA 2ª 

SESSÃO LEGISLATIVA, DA 6ª LEGISLATURA, DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

MARITUBA REALIZADA NO DIA 05 DE ABRIL DE 2018. 
 

Aos cinco dias do mês de abril 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; 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, Salin, Gilberto 

Souto, Everaldo Aleixo e Boni. 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 dez 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 nº 227/SSL, da Assembleia Legislativa Estado do 

Pará, do Deputado Cássio Andrade, encaminhando cópia da Moção nº 01/2018, de autoria do 

Deputado Carlos Bordalo, que solicita a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social – 

SEGUP e Polícia Militar, em caráter de urgência, providências para o enfrentamento do 

problema da violência no sistema de transporte público urbano de Belém e região 

metropolitana do Estado do Pará; Ofício nº 174/2018, da Procuradoria Geral do Município 

de Marituba, encaminhando 01 (uma) cópia do Decreto nº 095/2018 que “Cria o Comitê 

Diretor, o Grupo de Sustentação do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos 

Sólidos – PMGIRS do Município de Marituba/PA e dá outras providências”; Ofício nº 

110/2018, da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo, Trabalho, 

Emprego e Renda, solicitando que dentro de 03 (três) dias úteis, seja nomeado 01 (um) 
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representante para fazer parte do Conselho Municipal de Turismo – COMTUR; e 

Comunicados Nº CM 016638 a 016642/18, 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 Vereador João Pereira após saudar a todos, destacou que o 

momento seja de reviver a trajetória de Jesus Cristo, morte na cruz e ressureição, que todo 

este sofrimento foi para nos salvar. Aproveitou a oportunidade para desejar Feliz Páscoa a 

todos os presentes nesta Casa de Leis. Externou votos solidariedade e de Pesar à família do 

Senhor Manoel Paiva de Souza, que faleceu no dia 1º de abril de 2018, grande parceiro e 

guerreiro, lutou pela emancipação deste Município, atuando nos mais diversos movimentos 

sociais, presente nos Conselhos Municipais, foi presidente da Associação dos Moradores de 

Marituba - AMMA, passou por todas as gestões realizando o seu trabalho em defesa da 

população e do Município de Marituba. Finalizou dizendo que as lutas sociais não irão parar, 

mas a perda deste grande homem será sentida, sem dúvida nenhuma. Por sua vez, a 

Vereadora Chica após saudar a todos os Vereadores, pessoas presentes na galeria e 

funcionários, pediu em nome da Câmara um momento de homenagem ao cidadão 

maritubense Manoel Paiva falecido no dia primeiro de abril, homem que muito trabalhou em 

prol de Ananindeua e de Marituba, sendo muito importante para estas Cidades, 

principalmente, na distribuição de títulos de imóveis, documentação de terras entre outros 

serviços em benefício dos munícipes, motivo pelo qual pede um momento de pesar por sua 

família. Outro assunto é quanto à entrega das moradias do Conjunto “Viver Melhor 

Marituba”, onde as famílias já estão morando, porém a escola ainda não está funcionando e 

as crianças estão sem ter aulas, motivo pelo qual pede também pelo posto de saúde que 

também não está funcionando. Disse da sua satisfação, pois hoje há poucas pessoas sem 

moradia, e a prefeitura está se empenhando para que os conjuntos Eucalipal e Umaris sejam, 

o quanto antes entregues à população, haja vista os Vereadores estarem em uma força-tarefa 

junto a Caixa Econômica para concluir a obra, pois devido as grandes chuvas, muitas pessoas 

estão aguardando por suas casas. Registou que será realizado um novo ato público no dia 21 

de abril de 2018, aniversário de emancipação, na Praça Matriz de Marituba, com mobilização 



 

ESTADO DO PARÁ 

PODER LEGISLATIVO 

CÂMARA MUNICIPAL DE MARITUBA 

CNPJ/MF Nº 01.615.610/0001-62 

3 

 

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   

de diversas Igrejas e a população em geral, fazendo referência novamente à retirada do aterro 

sanitário, “lixão”, deste Município. Lembrou que a empresa realizaria melhorias para o 

tratamento do chorume, porém nada mudou. Disse que a situação continua a piorar, com o 

aumento do odor e das doenças. Acrescentou que o Governo do Estado e nem o Ministério 

Público estejam preocupados com a questão. Informou que conversou com o Vereador 

Manelzinho Rocha sobre a audiência pública que será realizada na Secretaria Estadual de 

Meio Ambiente, com o novo secretário, estando presentes também, representantes da 

Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Marituba, representantes da Comissão Fora 

Lixão, e representantes da Associação de Catadores de Marituba para tratar sobre a retirada 

do aterro sanitário do Município de Marituba. Ressaltou sobre a importância de apresentação 

de projetos para o tratamento dos resíduos sólidos produzidos neste Município, aproveitou 

para convidar a todos os pares e população presente na galeria para participarem do ato 

público. Finalizou dizendo que iria participar de uma audiência no Ministério Público. Na 

tribuna, o Vereador Manelzinho Rocha após as saudações de praxe falou como membro do 

conselho municipal do meio ambiente representando esta Casa, foi convidado a participar de 

uma reunião com o Secretário da SEMMA do Estado Sr. Thales Samuel Matos Belo para 

tratar a cerca do lixão de Marituba para esclarecer os encaminhamentos para a solução do 

problema, motivo pelo qual se ausentará desta sessão para se fazer presente nesta reunião, 

bem como estarão presentes representantes de Barcarena para avaliar os estudos feitos , os 

quais foram solicitados, ainda na última reunião realizada no auditório IESP - Instituto de 

Ensino de Segurança Pública do Pará  e que já se passaram mais de seis meses, e ainda não 

há respostas, e naquele momento foi solicitado licenças e estudos da FADESP – Fundação de 

Amparo e desenvolvimento da Pesquisa, pelo professor Mário Russo. Marituba não tem 

forças para discutir sozinha este problema, precisa objetivar um entendimento de que o 

consorcio seja mais viável, a discussão precisa cobrar que o Ministério Público interceda por 

um TAC – Termo de ajuste de conduta entre os municípios e o Governo do Estado. O 

problema só vai ser sanado quando houver outro empreendimento. O tempo está passando e 

os vereadores são cobrados por uma competência que é do Governo do Estado. Precisam 

programar o projeto de resíduos sólidos, no que é um projeto de sua autoria. Acha que o 

consórcio é a solução juntamente com o projeto de tratamento de resíduos sólidos. Não 



 

ESTADO DO PARÁ 

PODER LEGISLATIVO 

CÂMARA MUNICIPAL DE MARITUBA 

CNPJ/MF Nº 01.615.610/0001-62 

4 

 

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   

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

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

saudar a todos agradeceu a Deus por esta sessão onde serão discutidos e votados 

requerimentos em prol da população. Relatou alguns eventos ocorridos na semana do autista 

promovida pela SEMED e GAPEI – Gestão de Apoio Especial Inclusiva e a Unidade 

Municipal de Apoio ao Autista de Marituba no que foi realizada a terceira caminhada de 

conscientização dos autismos e o segundo seminário promovido nos dias 03 e 04 de abril no 

auditório do IESP, também haverá nesta semana, o programa Nacional pela Alfabetização da 

Idade Certa promoverá a formação de gestores escolares. Disse que no dia três de abril esteve 

presente na segunda etapa de cento e cinquenta assinaturas de contratos e entrega das chaves 

do residencial “Viver Melhor Marituba” onde estiveram presentes representantes da SEHAB, 

Prefeitura, Banco do Brasil, Ministério Público, Ministério das Cidades, Direcional 

Engenharia e COHAB. O projeto “Bem Viver Marituba” será realizado no dia seis de abril na 

Escola Nadéia Guimarães, no Bairro Beija Flor, para atender a população. Referiu-se a 

Vereadora Chica quanto à inauguração de mais três escolas no Residencial Viver Melhor; no 

Bairro Beija Flor; e no Conjunto dos Pardais, que a partir do dia dezessete deste mês irão 

atender as crianças que precisam de educação; disse que em breve, o Posto de Saúde estará 

sendo inaugurado. Não havendo mais lideranças inscritas, o Senhor Presidente solicitou ao 

Primeiro Secretário que fizesse a leitura da Matéria em Pauta: Requerimentos nº 075, 

076, 077, 078 e 079/2017, de autoria do Ver. Raimundo Carneiro; Requerimentos nº 392 

408, 409, 410 e 411/2017, de autoria do Ver. Allan Besteiro; Requerimentos nº 647, 648, 

649, 650 e 651/2017, de autoria do Ver. Helder Brito; Requerimentos nº 1.456, 1.457, 

1.458, 1.460 e 1.464/2017, de autoria do Ver. Gilberto Souto; Requerimentos nº 2.418 e 

2.419/2018, de autoria do Ver. Neneco; Requerimentos nº 1.074/2017 e 2.443/2018, 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, Helder Brito, Salin, Gilberto Souto, 

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

Ata da Sessão Ordinária realizada no dia 22 de março de 2018, a qual foi aprovada por 
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unanimidade. Continuando, por questão de ordem, o Vereador Manelzinho Rocha solicitou 

inversão de pauta, para que suas matérias fossem votadas primeiramente, em virtude, deste 

Vereador, necessitar se ausentar para participar de audiência no Ministério Púbico. O que foi 

acatado pela Presidência, submetendo-a, também, a Plenária, que concordou com a inversão 

de pauta. Em seguida, o Senhor Presidente passou à deliberação da Matéria em Pauta: 

Requerimentos de autoria do Ver. Manelzinho Rocha nº 1.074/2017 - requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie a construção de Creche Escolar no Bairro Novo; e nº 

2.443/2018 - requerendo que o Presidente da Câmara Municipal de Marituba solicite 

audiência com os membros do Ministério Público – Promotora de Justiça de Marituba, para 

tratar das soluções definitivas para o problema do aterro sanitário da Empresa Revita, 

conhecido popularmente como “lixão da Revita”. Não havendo discussão, submetidos à 

votação, em bloco, foram aprovados por unanimidade. Os Requerimentos de autoria do Ver. 

Raimundo Carneiro nº 075,076, 077, 078 e 079 /2017, foram retirados de pauta por ausência 

justificada do autor das matérias. Requerimentos de autoria do Ver. Allan Besteiro nº 

392/2017 - requerendo que o Prefeito Municipal faça gestões junto ao Ministério Público 

para que possa proporcionar o Mutirão Jurídico de Marituba; nº 408/2017 - requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie a criação do serviço de agendamento de serviços públicos 

pela internet; nº 409/2017 - requerendo que o Prefeito Municipal viabilize ampliação da frota 

de ambulâncias do município com ambulâncias UTI; nº 410/2017 - requerendo que o Prefeito 

Municipal providencie a implantação do Programa Bombeiro Mirim nas Escolas Municipais; 

nº 411/2017 - requerendo que o Prefeito Municipal providencie a criação de uma Estratégia 

Saúde da Família – ESF, no bairro Campo Verde. Em discussão, o autor das matérias, o 

Vereador Allan Besteiro, disse que apresentou cinco matérias, mas chamou a atenção para o 

Requerimento quer trata da criação do serviço de agendamento de serviços públicos pela 

internet, tendo em vista de que atualmente a internet esteja presente em todos os meios de 

comunicação, nas casas, etc. Ressaltou que os serviços públicos sejam essenciais para a 

sociedade, mas algumas pessoas não conseguem acesso a estes meios. Considerou a 

necessidade de acompanhar a evolução da sociedade e da internet, disponibilizando os 

serviços à comunidade, aproximando o gestor e as comunidades, mostrando com 

transparência as ações realizadas; Solicitou também o aumento da frota de ambulâncias para 
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este Município, tendo em vista o aumento progressivo da população, sendo necessário estar 

atento à demanda com sensibilidade e se reinventando sempre para que se tragam novas 

ideias. Em aparte, o Vereador Pastor Ademir parabenizou a iniciativa e preocupação do autor 

da matéria, facilitando o acesso aos serviços públicos e aproximando o gestor e os munícipes, 

bem como também a aproximação com o Poder Legislativo Municipal. Retomando sua 

discussão, o Vereador Allan Besteiro solicitou o apoio dos demais pares pela aprovação de 

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

autoria do Vereador Allan Besteiro foram aprovados por unanimidade. Não havendo mais 

discussão, submetidos à votação, em bloco, foram aprovados por unanimidade. 

Requerimentos de autoria do Ver. Helder Brito nº 647/2017 - 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 Brasília, 

Bairro Parque das Palmeiras; nº 648/2017 - 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 Brasil, Bairro Parque das 

Palmeiras; nº 649/2017 - 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 Jorge, Bairro Parque das Palmeiras; 

nº 650/2017 - 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 Santo Antônio, Bairro Parque das Palmeiras; nº 651/2017 - 

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 do Sindicato, Bairro Parque das Palmeiras. Discutiu o autor, o Vereador Helder Brito 

referiu-se ao Poder Executivo por colocar em prática os seus pedidos e que apesar das 
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dificuldades no recolhimento de impostos, está fazendo obras, cuidando da segurança, da 

saúde entre outros. Parabenizou o Prefeito Mário Filho quanto a sua responsabilidade em 

desenvolver obras significativas apesar das dificuldades, à parceria da Câmara tem sido 

fundamental, pois lembra quando começou seu mandato vem acompanhando as dificuldades 

em administrar a cidade e através do trabalho árduo e transparente o Executivo vem 

transformando e desenvolvendo uma Marituba melhor para todos diminuindo não só os 

problemas, mas engrandecendo o município. Agradeceu o apoio dos pares na aprovação de 

suas matérias. Não havendo mais discussão, submetidos à votação, em bloco, foram 

aprovados por unanimidade. Requerimentos de autoria do Ver. Gilberto Souto nº 

1.456/2017 - requerendo que o Prefeito Municipal providencie a construção de um Mercado 

Municipal no Bairro Canaã; nº 1.457/2017 - requerendo que o Prefeito Municipal 

providencie a instalação de 02 (duas) lombadas em frente à Escola Infantil Eládio Soares, na 

Rua WE 04, Bairro Mário Couto; nº 1.458/2017 - requerendo que o Prefeito Municipal 

providencie a instalação de uma Feira no Bairro Canaã; nº 1.460/2017 - requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie a construção de uma pista de skate no município de Marituba; 

nº 1.464/2017 - requerendo que o Prefeito Municipal providencie a implantação e efetivação 

do Conselho Gestor do Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social (FMNIS) de 

Marituba. Não havendo discussão e submetidos à votação, foram aprovados por 

unanimidade. Requerimentos de autoria do Ver. Neneco nº 2.418/2018 - requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie junto ao setor competente a execução de serviços de 

segurança com escolta armada para os órgãos públicos do nosso município localizados em 

áreas de risco, visando á segurança dos funcionários e usuários; e nº 2.419/2018 - requerendo 

que o Prefeito Municipal providencie junto ao setor competente a reforma e ampliação da 

USF José Coelho Serrão. Não havendo discussão, submetidos à votação, foram aprovados 

por unanimidade.  Analisadas as matérias, o Senhor Presidente franqueou a palavra aos 

Senhores Vereadores nos Pronunciamentos Finais. Não havendo oradores inscritos, 

oportunamente, o Vereador Raí convidou os Senhores Vereadores para participarem de uma 

reunião que será realizada no dia 17 de abril de 2018, às 10h, na sala das Comissões deste 

Poder Legislativo, para tratar do Projeto de Lei nº 067/2018, de autoria do Poder Executivo, 

que cria e delimita vinte Bairros no município de Marituba. Convidou também os Senhores 
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Vereadores para participarem da Audiência Pública que será realizada no dia 08 de maio de 

2018, às 10h, neste Plenário, para tratar desta questão dos Bairros. E não havendo mais nada 

a ser tratado na ordem do dia, 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, 05 de abril 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-x-x-x-x- 
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