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ATA DA 62ª SESSÃO ORDINÁRIA, DO 2º PERÍODO LEGISLATIVO, DA 2ª 

SESSÃO LEGISLATIVA, DA 6ª LEGISLATURA, DA CÂMARA MUNICIPAL 

DE MARITUBA REALIZADA NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2018. 

 

Aos vinte dias do mês de setembro 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, 

Pastor Ademir, Manelzinho Rocha, Mello, Raimundo Carneiro, Gilberto Souto, Everaldo 

Aleixo, Boni e Raí. Havendo quórum, o Senhor Presidente solicitou 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. Continuando, o Senhor Presidente solicitou ao Primeiro Secretário que 

fizesse a leitura da Ata da Sessão anterior, o qual informou que a Ata se encontra nos 

cadernos dos Senhores Vereadores e na Secretaria desta Casa. Dando continuidade, o 

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

Ofício nº 1.960/SSL – da Assembleia Legislativa do Estado do Pará, encaminhando para 

conhecimento dos Senhores Vereadores cópia da Moção nº 561/2018, de autoria do 

Deputado Carlos Bordalo. Ofício nº 0390/2018-GAB/SEMED, da Secretaria Municipal 

de Educação de Marituba, convidando os Senhores Vereadores para participarem do 

Seminário Cultura de Paz, Rede e Sustentabilidade, que será realizado no dia 19 de 

setembro de 2018 às 14h30, no Auditório do Instituto de Ensino de Segurança do Pará – 

IESP, localizado à Rodovia BR 316, KM 13, Bairro Decouville. Lido o Expediente, o 
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Senhor Presidente franqueou a palavra aos Senhores Vereadores nos Pronunciamentos 

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

Partidárias. No uso da tribuna, o Vereador Mello, líder do SD, após as saudações 

iniciais destacou que durante todos os seus mandatos como parlamentar desta Casa de 

Leis, vem travando uma luta contra a concessionária de energia elétrica Equatorial 

Celpa, a qual se transformou num dos maiores tormentos da população deste Município, 

bem como, do Estado do Pará, através de cobranças absurdas nas contas de energia 

elétrica. Disse que não consegue entender o funcionamento destas cobranças, pois 

muitas vezes, a pessoa possui apenas o básico, uma geladeira, ventilador e poucas 

lâmpadas, mesmo assim, a conta no final de cada mês só aumenta, sem contar na 

cobrança de serviços indevidos. Externou votos de congratulações ao Juiz Roberto 

Rodrigues Brito Jr., da 2ª Vara Civil de Marituba, que acatou liminar contra a 

concessionária proibindo a suspensão de energia elétrica em casos de: faturas atrasadas, 

cobranças indevidas ou erros de leitura do medidor, além das ameaças aos consumidores 

por meio de notificações, principalmente, as que possuem origem em faturas oriundas de 

recuperação de consumo, por irregularidade ou desvios de energia. Lembrou que, em 

2006, a referida empresa encaminhou cobrança para este Vereador no valor de seis mil 

reais, a qual considerou abusiva, desde então, vem travando uma luta contínua contra a 

referida concessionária de energia, inclusive, juntando forças aos demais consumidores 

que sofrem com este tipo de cobrança. Informou que já solicitou à Mesa Diretora a 

realização de uma sessão especial para debater sobre a questão, convidando o Juiz 

Roberto Rodrigues Brito Jr., que concedeu liminar favorecendo a população deste 

Município, assim como representantes da empresa Equatorial Celpa. Externou satisfação 

com a iniciativa de combate as injustiças no que diz respeito a estas cobranças abusivas 

da concessionária de energia elétrica. Acrescentou que não consegue entender o porquê 

da população paraense pagar um valor tão alto pelo consumo de energia, se este Estado 

produz e distribui energia elétrica para outros estados. Porém, quando as regiões sul ou 

sudeste ligam as termelétricas, aparece a cobrança diferenciada através de bandeiras 

tarifárias nas cores amarela ou vermelha, com consumo a partir de 100 kwh, e a bandeira 
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verde sem custo adicional. Com a palavra, o Vereador Raí, Líder do PV, na tribuna se 

solidarizou ao pronunciamento do Vereador Mello e pediu que se possível, fizesse uma 

emenda no seu requerimento acrescentando, já que a empresa Rede Celpa cobra a troca 

de posteamento nas ruas e demais serviços de manutenção, fossem esses cobrados ISS 

dessa empresa, bem como a o IPTU de suas subestações e imóveis utilizados no 

município. A Celpa está aumentando as multas e cobranças abusivas aos munícipes e faz 

o que quer, principalmente na troca dos aparelhos antigos pelos novos. Em Aparte 

Vereador João Pereira ao somar ao pronunciamento registrou que a rede Celpa quando 

corta o fornecimento está cobrando um valor absurdo na religação do serviço. Pediu que 

fosse incluída também esta arbitrariedade a Emenda do Requerimento. Continuando o 

Vereador Raí disse que concorda e que possa reverter essa situação. Outro assunto é 

quanto à implantação do sistema de esgoto sanitário do Projeto da Direcional feito em 

Marituba, avisou que iria trazer consequências graves, a seu ver, era uma bomba com 

prazo de validade vencido, pois transbordou a fossa dentro do conjunto “Viver Melhor 

Marituba”. A Cosanpa não deu conta de fiscalizar e vai sobrar para o município arcar 

com as consequências, sendo a reponsabilidade da construtora. Precisam rever a questão 

ambiental e os problemas que irão advir deste esgoto que se encontra a céu aberto. É 

grave a situação e pede providencias dos pares. Não havendo mais lideranças inscritas, 

o Senhor Presidente solicitou ao Primeiro Secretário que fizesse a leitura da 

Matéria em Pauta: Projeto de Lei nº 059/2017, de autoria do Ver. Mello, que autoriza 

o Chefe do Poder Executivo e Legislativo Municipal a realização da Semana Municipal 

dos Conselhos Tutelares e dá outras providências, para 2ª discussão e 2ª votação. 

Projeto de Lei nº 101/2018, de autoria do Ver. Gilberto Souto, que declara e reconhece 

de utilidade pública para o município de Marituba, o Instituto Profissionalizar de 

Capacitação Profissional – IPCP, para ser encaminhado à Comissão de Justiça para 

análise e parecer. Projeto de Lei nº 103/2018, de autoria do Ver. Pr. Ademir, que dispõe 

sobre a divulgação da relação dos medicamentos colocados à disposição da população 

pela rede municipal de saúde, para ser encaminhado à Comissão de Justiça para análise e 

parecer. Requerimento nº 129/2017, de autoria do Ver. Raimundo Carneiro, requerendo 
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que o Prefeito Municipal determine ao setor competente a execução de serviços de 

iluminação pública, limpeza de valas, saneamento básico, terraplenagem, asfaltamento, 

meio fio e calçamento da Passagem Santa Clara, Bairro Santa Clara, para discussão e 

votação. Requerimento nº 130/2017, de autoria do Ver. Raimundo Carneiro, 

requerendo que o Prefeito Municipal determine ao setor competente a execução de 

serviços de iluminação pública, limpeza de valas, saneamento básico, terraplenagem, 

asfaltamento, meio fio e calçamento da Alameda Nelson Gonçalves, Bairro Santa Clara, 

para discussão e votação. Requerimento nº 131/2017, de autoria do Ver. Raimundo 

Carneiro, requerendo que o Prefeito Municipal determine ao setor competente a 

execução de serviços de iluminação pública, limpeza de valas, saneamento básico, 

terraplenagem, asfaltamento, meio fio e calçamento da Alameda Ceará, Bairro Santa 

Clara, para discussão e votação. Requerimento nº 132/2017, de autoria do Ver. 

Raimundo Carneiro, requerendo que o Prefeito Municipal determine ao setor competente 

a execução de serviços de iluminação pública, limpeza de valas, saneamento básico, 

terraplenagem, asfaltamento, meio fio e calçamento da Rua da Bacabeira, Bairro Santa 

Clara, para discussão e votação. Requerimento nº 133/2017, de autoria do Ver. 

Raimundo Carneiro, requerendo que o Prefeito Municipal determine ao setor competente 

a execução de serviços de iluminação pública, limpeza de valas, saneamento básico, 

terraplenagem, asfaltamento, meio fio e calçamento da Passagem Vera Cruz, Bairro 

Santa Clara, para discussão e votação. Requerimento nº 748/2017, de autoria do Ver. 

Helder Brito, requerendo que o Prefeito Municipal providencie os serviços de drenagem, 

asfaltamento, saneamento básico, conserto e/ou instalação de luminárias, construção de 

meio fio, calçadas e sinalização da via, sempre respeitando acessibilidade para 

deficientes físicos, na Segunda Rua do Bairro Novo, para discussão e votação. 

Requerimento nº 750/2017, de autoria do Ver. Helder Brito, requerendo que o Prefeito 

Municipal providencie os serviços de drenagem, asfaltamento, 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 B do Bairro 

Novo, para discussão e votação. Requerimento nº 751/2017, de autoria do Ver. Helder 
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Brito, requerendo que o Prefeito Municipal providencie os serviços de drenagem, 

asfaltamento, 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 Nossa Senhora da Paz, no Bairro Novo, para discussão e 

votação. Requerimento nº 753/2017, de autoria do Ver. Helder Brito, requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie os serviços de drenagem, asfaltamento, 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 da 

Reicon, no Bairro Novo, para discussão e votação. Requerimento nº 754/2017, de 

autoria do Ver. Helder Brito, requerendo que o Prefeito Municipal providencie os 

serviços de drenagem, asfaltamento, 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 José Júlio, no Bairro Novo, para discussão 

e votação. Requerimento nº 1.952/2017, de autoria do Ver. Allan Besteiro, requerendo 

que o Prefeito Municipal providencie a revitalização do Cemitério José de Arimatéia, 

para discussão e votação. Requerimento nº 1.953/2017, de autoria do Ver. Allan 

Besteiro, requerendo que o Prefeito Municipal providencie a revitalização do Cemitério 

da Colônia, para discussão e votação. Requerimento nº 1.991/2017, de autoria do Ver. 

Allan Besteiro, requerendo que o Prefeito Municipal providencie a instalação de uma 

Feira Coberta no Conjunto Direcional, para discussão e votação. Requerimento nº 

2.045/2017, de autoria do Ver. Allan Besteiro, requerendo que o Prefeito Municipal 

providencie reforma do Centro de Atenção Psicossocial – Álcool e Drogas (CAPS-AD), 

localizado na Rua da Piçarreira, nº 300, Bairro Mirizal, para discussão e votação. 

Requerimento nº 2.046/2017, de autoria do Ver. Allan Besteiro, requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie a construção de uma Escola Municipal no Parque 

Imperial com 06(seis) salas de aulas, para discussão e votação. Requerimento nº 

2.334/2018, de autoria do Ver. Gilberto Souto, requerendo que o Prefeito Municipal 

providencie capacitação contínua para os servidores da área da Assistência Social, para 

discussão e votação. Requerimento nº 2.335/2018, de autoria do Ver. Gilberto Souto, 
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requerendo que o Prefeito Municipal providencie construção de Sala de Leitura em todas 

as Escolas Municipais e Conveniadas, para discussão e votação. Requerimento nº 

2.336/2018, de autoria do Ver. Gilberto Souto, requerendo que o Prefeito Municipal 

providencie a construção e implementação de uma Central de Compostagem, para 

discussão e votação. Requerimento nº 2.337/2018, de autoria do Ver. Gilberto Souto, 

requerendo que o Prefeito Municipal providencie apoio aos Produtores Rurais que 

trabalham com hortaliças e plantas medicinais no município de Marituba, para discussão 

e votação. Requerimento nº 2.755/2018, de autoria do Ver. Pr. Rodvaldo, requerendo 

que o Prefeito Municipal solicite que a Secretaria de Obras conclua o fechamento do 

buraco na Avenida Central com a Rua “E” do Conjunto Nova Marituba, para discussão e 

votação. Requerimento nº 2.756/2018, de autoria do Ver. Mello, requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie em caráter de urgência, em parceria com a Procuradoria 

Geral do Município e a Secretaria de Meio Ambiente (SEMMA), a notificação da 

empresa Direcional e demais responsáveis no sentido de resolver os problemas que vem 

sendo causados pelo vazamento do esgoto sanitário do Residencial Viver Melhor, na 

Rua São Francisco, próximo a Escola Otília Begot, no Bairro União, para discussão e 

votação. Requerimento nº 2.760/2018, de autoria do Ver. Mello, requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie a construção de calçadão, limpeza, drenagem, 

terraplenagem, pavimentação asfáltica e iluminação da Passagem Mãe Luiza, no Bairro 

Boa vista, para discussão e votação. Requerimento nº 2.766/2018, de autoria do Ver. 

Mello, requerendo que o Prefeito Municipal providencie junto ao setor competente um 

convênio para que os idosos possam praticar hidroginástica acompanhada por 

profissionais capacitados, para discussão e votação. Requerimento nº 2.767/2018, de 

autoria do Ver. Mello, requerendo que o Prefeito Municipal providencie em caráter de 

urgência uma parada de ônibus em frente à Rua do Presídio na BR 316, para discussão e 

votação. Requerimento nº 2.779/2018, de autoria do Ver. Neneco, requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie a construção de uma estação de ônibus no canteiro 

central em frente o Conjunto Marituba I, para discussão e votação. Indicação nº 

011/2017, de autoria do Ver. Manelzinho Rocha, indicando que o Prefeito Municipal 
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providencie a limpeza, abertura das valas, terraplenagem, pavimentação asfáltica da Rua 

Santa Marta, na Comunidade Presente de Deus, Bairro Santa Clara, para discussão e 

votação. Indicação nº 028/2017, de autoria do Ver. Manelzinho Rocha, indicando que o 

Prefeito Municipal proceda a reforma do abrigo no ponto de parada de transporte 

coletivo nos dois sentidos da rodovia BR 316, em frente ao Bairro Almir Gabriel, para 

discussão e votação. 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, 

Mello, Gilberto Souto, Everaldo Aleixo, Raimundo Carneiro, Boni e Raí.  Havendo 

quórum, o Senhor Presidente submeteu à votação a Ata da Sessão Ordinária 

realizada no dia 13 de setembro de 2018, a qual foi aprovada por unanimidade. Em 

seguida, passou à deliberação da Matéria em Pauta: Projeto de Lei nº 059/2017, de 

autoria do Ver. Mello. Não havendo discussão, submetido à votação, foi aprovado por 

unanimidade em 2ª votação. Projeto de Lei nº 101/2018, de autoria do Ver. Gilberto 

Souto. A matéria foi encaminhada à Comissão de Justiça para análise e parecer. Projeto 

de Lei nº 103/2018, de autoria do Ver. Pr. Ademir. A matéria foi encaminhada à 

Comissão de Justiça para análise e parecer. Requerimentos de autoria do Vereador 

Raimundo carneiro nº 129/2017, nº 130/2017, nº 131/2017, nº 132/2017 e nº 

133/2017. Não havendo discussão, submetidos à votação, foram aprovados por 

unanimidade. Requerimentos de autoria do Vereador Helder Brito nº 748/2017, nº 

750/2017, nº 751/2017, nº 753/2017 e nº 754/2017. Não havendo discussão, submetidos 

à votação, foram aprovados por unanimidade. Requerimentos de autorias do Vereador 

Allan Besteiro nº 1.952/2017, nº 1.953/2017, nº 2.045/2017 e nº 2.046/2017. Não 

havendo discussão, submetidos à votação, foram aprovados por unanimidade. 

Requerimentos de autoria do Vereador Gilberto Souto nº 2.334/2018, nº 2.335/2018, 

nº 2.336/2018, nº 2.337/2018 e nº 2.755/2018. Não havendo discussão, submetidos à 

votação, foram aprovados por unanimidade. Requerimentos de autoria do Vereador 

Mello nº 2.756/2018, nº 2.760/2018, nº 2.766/2018 e nº 2.767/2018. Em discussão, o 
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autor das matérias, o Vereador Mello informando que a situação sobre a questão do 

vazamento na tubulação de esgoto no empreendimento da empresa Direcional, já tenha 

sido discutida anteriormente, nesta Casa de Leis, razão pela qual, solicita que a 

Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Marituba e a Procuradoria Geral do 

Município tomem as devidas providências, visando que a empresa Direcional realize a 

recuperação desta tubulação de esgoto sanitário. Informou que os moradores da área 

afetada, e que estão sofrendo com o mau cheiro, trouxeram um abaixo-assinado com 

mais de trezentas assinaturas de moradores. Acrescentou que conversou com o Prefeito 

Mário Filho, dizendo que Marituba não pode ser considerada “a Casa de Mãe Joana”, 

onde, qualquer um pode fazer o que quer e não ser responsabilizado. Disse que o 

Prefeito se dirigiu à Secretaria Municipal de Meio ambiente para que fosse taxada uma 

multa no valor de seiscentos mil reais por dia até a solução do problema por parte da 

empresa Direcional. Em seguida, iria ao Ministério Público para acompanhar o processo 

de notificação à empresa Direcional. Declarou que, assim, a referida empresa passe a 

respeitar o Município de Marituba e sua população. Destacou ainda que o asfalto foi 

quebrado e não foi recuperado. Considerou que todos os Vereadores sejam favoráveis à 

matéria por representar a população deste Município. Registrou que não esteja 

levantando bandeira politiqueira ou defendendo cor partidária, mas sim, lutando em 

defesa da população. Em aparte, o Vereador Manelzinho Rocha parabenizou a 

inciativa do autor da matéria e que seja necessário buscar soluções sem defender cor ou 

bandeira partidária. Disse que esta obra tem menos de um ano e já se encontra nestas 

condições, não sendo a primeira vez. Ressaltou, novamente, sobre a necessidade de unir 

forças para que a referida empresa seja responsabilizada. Retomando sua discussão, o 

Vereador Mello disse que não consegue entender esta história contada pela empresa de 

que a água do esgotamento sanitário receba tratamento, sendo perceptível o odor 

insuportável que existe na referida área afetada pela tubulação quebrada, sem contar, 

ainda, que este esgotamento segue para o leito do rio. A cidade de Marituba já possui um 

lixão e agora mais esta situação causando danos à população. Considerou ainda que seja 

necessário adentrar com uma ação junto ao Ministério Público quanto a questão do 
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tratamento de esgoto sanitário realizado pela empresa Direcional, aprofundando a 

fiscalização. Finalizou agradecendo e solicitando aos demais pares que votem 

favoravelmente pela aprovação das matérias. Não havendo mais discussão, submetidos à 

votação, os requerimentos de autoria do Vereador Mello foram aprovados por 

unanimidade. Requerimento nº 2.779/2018, de autoria do Vereador Neneco, 

requerendo que o Prefeito Municipal providencie a construção de uma estação de ônibus 

no canteiro central em frente o Conjunto Marituba I. Não havendo discussão, submetido 

à votação, foi aprovado por unanimidade. Indicações de autoria do Vereador 

Manelzinho Rocha nº 011/2017 e nº 028/2017. 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. Fazendo uso da tribuna, a Vereadora Chica após saudar a todos na tribuna se 

solidarizou ao Vereador Mello em que esteve visitando a Empresa Direcional e 

verificou que as estações de tratamento nas quadras 13, 17, 19 já sofrem com o fedor. 

No Bairro Novo e União sofrem com fossa e suspiros a céu aberto em que as fezes 

saem da fossa. A população já tinha reclamado quanto ao não tratamento do esgoto. 

O Bairro Novo Horizonte também já está sofrendo, até as crianças que passam nas 

ruas reclamam do mau cheiro, um fedor horrível. A reclamação deve ser feita junto 

ao Ministério Público do Estado, pois já temos o exemplo da Revita em que as multas 

não são pagas pela empresa. Precisam fazer uma ocorrência quanto a essas bactérias 

que se espalham no município, inclusive pedir ao Instituto Evandro Chagas que possa 

vir in loco fazer uma perícia. Em aparte o Vereador Mello parabenizou a vereadora 

por lembrar e trazer a tona algo de suma importância e alertar a Secretaria de Meio 

Ambiente do Estado, devido a dimensão do problema e que seja encaminhado 

também um pedido para verificar a qualidade de água fornecida ao conjunto 

construído pela Direcional. A Emenda vai ser alterada e incluída mais esse pedido, 

que não é deste Vereador, mas sim, dessa Casa e do povo de Marituba. Em aparte o 

Vereador Manelzinho Rocha falou que esta estação, na realidade não esta tratando 
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nada. A fossa está transbordando e levando dejetos para o Rio. Esta Casa precisa se 

posicionar e se manifestar urgentemente, já que o projeto ainda não tem um ano e 

com cerca de vinte mil moradores, o sistema já está falido. A Câmara precisa se unir 

e fiscalizar e pedir a interdição de seu funcionamento. Concluindo a Vereadora 

Chica tornou a dizer que esta Casa precisa fiscalizar, bem como a Secretaria de Meio 

Ambiente e Vigilância Sanitária tem livre arbítrio para fazer a fiscalização, pois 

alegavam que não era competência deles. Outro assunto é quanto o lixão que deu o ar 

da graça, que após as chuvas dessa semana, fedeu como nunca, ainda mais com 

infestações de ratos na cidade, pois o lixo não está sendo recolhido como deveria. Foi 

feito uma força tarefa, porém foi retirado de um bairro e colocado em outro bairro. O 

município se tornou uma verdadeira “lixeira a céu aberto” com lixo nas ruas, lixão e 

fossa aberta. Pediu ajuda dos pares para fiscalizar e tomar providências. Não havendo 

mais oradores inscritos e nem mais nada a ser tratado na ordem do dia, quando eram, 

precisamente dez horas 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, 20 de setembro 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-x- 
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