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ATA DA 74ª SESSÃO ORDINÁRIA, DO 2º PERÍODO LEGISLATIVO, DA 2ª 

SESSÃO LEGISLATIVA, DA 6ª LEGISLATURA, DA CÂMARA MUNICIPAL 

DE MARITUBA REALIZADA NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2019. 

Aos vinte e um dias do mês de fevereiro de dois mil e dezenove, 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 Boni; na Primeira Secretaria, o Vereador Allan Besteiro; na Segunda 

Secretaria, o Vereador Helder Brito e na Terceira Secretaria, o Vereador Manelzinho 

Rocha. Composta a Mesa Diretora, o Senhor Presidente solicitou o Vereador Allan Besteiro 

para que fizesse a verificação de quórum. Constatando-se a presença dos Vereadores: 

Everaldo Aleixo, Raimundo Carneiro, Pastor Rodvaldo, Raí, Helder Brito, Boni, Manelzinho 

Rocha, Allan Besteiro, Mello, Pastor Ademir e Chica. Havendo quórum, o Senhor Presidente 

convidou o Vereador Pastor Rodvaldo para que fizesse a leitura de um texto bíblico. 

Oportunamente, o Senhor Presidente registrou a presença do Vereador João Pereira, e 

quando eram, pontualmente, nove horas e trinta e dois minutos, invocando o nome de 

Deus, deu por aberta a presente sessão ordinária. Continuando, o Senhor Presidente 

convidou o Vereador Allan Besteiro para que fizesse a leitura das Atas das Sessões 

anteriores, o qual informou que as Atas do dia 13 de dezembro de 2018, encontram-se nos 

cadernos dos Senhores Vereadores e na Secretaria desta Casa. Prosseguindo, o Senhor 

Presidente convidou o Vereador Allan Besteiro para que fizesse a leitura do Expediente: 

Mensagem nº 030/2018, da Procuradoria Geral do Município de Marituba, informando que 

foi sancionado o Projeto de Lei nº 116/2018, de autoria do Poder Executivo Municipal, 

previamente aprovado por esta Augusta Câmara, cuja Lei Municipal recebeu o nº 432/2018, 

de 21 de dezembro de 2018, que Institui o Fundo de Honorários Advocatícios de 

Sucumbência da Procuradoria Geral do Município de Marituba – FHAS, e dá outras 

providências. Mensagem nº 031/2018, da Procuradoria Geral do Município de Marituba, 

informando que foi sancionado o Projeto de Lei nº 057/2017, de autoria do Ver. Pr. Ademir, 

previamente aprovado por esta Augusta Câmara, cuja Lei Municipal recebeu o nº 433/2018, 

de 21 de dezembro de 2018, que Dispõe sobre a Coleta de Lixo Eletrônico e fixa o dia D da 

coleta de lixo eletrônico e dá outras providências. Ofício do Prof. Claudio Guedes Salgado 

– Instituto de Ciências Biológicas – Universidade Federal do Pará, solicitando a 



ESTADO DO PARÁ 

PODER LEGISLATIVO 

CÂMARA MUNICIPAL DE MARITUBA 

CNPJ/MF Nº 01.615.610/0001-62 

2 

 

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   

liberação do Plenário da Câmara Municipal de Marituba, para realização da Defesa de 

Memorial Acadêmico, na oportunidade será realizado a I Mostra de Trabalhos Científicos do 

laboratório de Dermato-Imunologia/Marcello Cândia, no dia 29 de março de 2019 no 

período de 09 às 18 horas. Ofício nº 831/2018, da Procuradoria Geral do Município de 

Marituba, em resposta ao ofício 087/18, desta Câmara, referente aos Requerimentos nº 2472, 

2471 e 2470/18, encaminhando respostas da Secretaria Municipal de Desenvolvimento da 

Agricultura, Aquicultura, Abastecimento e Pesca – SEDAP. Ofício nº 2462/SSL, da 

Assembleia Legislativa do Estado do Pará - Gabinete do Deputado JÚNIOR FERRARI, 

encaminhando cópia da MOÇÃO Nº 594/2018, que protesta à Celpa por elevado valor na 

conta de luz dos paraenses e pelo serviço de baixa qualidade. Ofício nº 004/2019, do 

Ministério Público do Estado do Pará - Coordenação das Promotorias de Justiça de Marituba, 

parabenizando a nova Mesa Diretora da Câmara Municipal de Marituba empossada para o 

biênio 2019/2020, e se colocando a disposição dos membros desta Casa Legislativa. Ofício 

nº 037/2019, da Diretoria de Trânsito - DIRETRAN do município de Marituba, 

comunicando a municipalização do trânsito no município de Marituba, através da Portaria do 

Denatran nº 267, de 07/12/2017 e Convênio Detran nº 015/2018, de 18/06/2018, e 

informando sobre a aplicação das sanções previstas no Código de Trânsito Brasileiro. Ofício 

nº 37/2019, da Diretoria da 18ª Seccional de Marituba, Secretaria Estadual de Segurança e 

Defesa Social, Polícia Civil, informando que o senhor Adelino Hilton Serra Sousa, assumiu a 

função de Diretor desta Seccional de Marituba. Ofício nº 083/2019, do Ministério Público do 

Estado do Pará – Promotoria de Justiça de Meio Ambiente, Patrimônio Cultural, Habitação e 

Consumidor, na pessoa da Exma. Senhora Ana Maria Magalhães de Carvalho, promotora 

Titular da 5ª Promotoria de Justiça de Marituba, informando que participará da Sessão a ser 

realizada no dia 28/02/2019, às 9h. Com a finalidade de buscar a interação entre a 5ª 

Promotoria de Justiça de Marituba e a Câmara dos Vereadores, na qualidade de 

representantes do povo de Marituba, para tratar sobre assuntos de interesse local. Ofício nº 

005, do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Marituba – 

CMDCA, solicitando a disponibilidade da Sala das Comissões da Câmara Municipal de 

Marituba, para eleição das entidades que irão compor o Conselho de Assistência Social – 

CMAS e o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA, no dia 

22 de fevereiro de 2019, no horário de 08 às 12 horas. Ofício nº 02/2019, de autoria do Ver. 

Pr. Ademir, informando que o mesmo não estará presente na Sessão Ordinária do dia 

28/02/2019 (quinta-feira), por motivo de uma missão pela Igreja Universal do Reino de 

Deus. Ofício Circular nº 008/2019, da Câmara Municipal de Bonito, informando da posse e 
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a composição da nova Mesa Diretora em Sessão Solene realizada no dia 01 de janeiro de 

2019, para o biênio 2019/2020. Lido o Expediente, oportunamente, o Senhor Presidente 

suspendeu a sessão por alguns minutos para receber o Excelentíssimo Senhor Prefeito de 

Marituba, Mário Henrique de Lima Bíscaro, que, na oportunidade, compôs a Mesa 

Diretora dos Trabalhos. Reiniciando a sessão ordinária, o Senhor Presidente franqueou a 

palavra ao Prefeito Municipal para que fizesse a leitura da Mensagem do Poder Executivo 

para o biênio 2019/2020. No uso da tribuna, o Prefeito Mário Filho, fez a leitura da 

Mensagem do Poder Executivo Municipal ao Legislativo para 2019, desejando votos de 

sucesso a nova Mesa Diretora da Câmara Municipal de Marituba, sob a presidência do 

Vereador Boni, bem como, elencou os mais diversos projetos que serão retomados e 

executados no Município, visando o desenvolvimento da Cidade de Marituba. Mensagem 

esta, que ficará registrada nos anais desta Casa de Leis. Após a leitura, o Excelentíssimo 

Senhor Prefeito, Mário Filho, informou que necessitaria se ausentar em virtude de sua 

agenda de compromissos. No que, o Senhor Presidente suspendeu novamente a sessão por 

alguns minutos. Retomando os trabalhos, o Senhor Presidente solicitou o Vereador Allan 

Besteiro para que fizesse nova verificação de quórum para continuidade dos trabalhos. 

Constatando-se a presença dos Vereadores Chica, Everaldo Aleixo, Raimundo Carneiro, 

Mello, João Pereira, Raí, Pastor Rodvaldo, Boni, Allan Besteiro e Helder Brito. Havendo 

quórum, o senhor presidente, franqueou, em seguida, a palavra aos Senhores Vereadores nos 

Pronunciamentos Iniciais. No uso da palavra, a Vereadora Chica após as saudações 

iniciais destacou que a explanação do Prefeito Mário Filho seja muito bonita na teoria, 

considerando a importância destes projetos saírem do papel e não fiquem apenas em 

previsões. Ressaltou que esteve andando pelo Município neste período do recesso legislativo 

e constatou que Marituba está vivendo um verdadeiro caos, principalmente com a chegada 

do inverno. Disse que o asfalto colocado, em algumas ruas, em janeiro do ano passado já está 

deteriorando. No que se refere aos caminhões de lixo equipados, considerou que de nada 

adianta fazer a coleta nas ruas enchendo os carros e deixando cair diversos sacos com lixo 

pelo caminho. Acrescentou que a população necessita ter mais educação e não jogar lixo nas 

ruas, fazendo referência às pessoas que estão jogando lixo na frente do Mercado Municipal, 

ficando um verdadeiro lixão a céu aberto. Informou que conversou com o Secretário 

Municipal de Meio Ambiente sobre a referida questão, obtendo como resposta de que a 

responsabilidade sobre o lixo seja da Secretaria Municipal de Obras e Saneamento. Destacou 

que o atendimento no Hospital Augusto Chaves, antigo Hospital de Urgência Emergência, 

está sendo prejudicado com o amontoamento de lixo na frente do Mercado Municipal. 
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Registrou que Marituba, a Cidade do lixão, continua nas manchetes dos principais jornais do 

Estado, com a notícia de que o aterro sanitário encerrará as suas atividades em 31 de maio de 

2019, porém, está Vereadora declara que não acredita nesta notícia. Considerou a 

necessidade de os 15 Vereadores desta Casa de Leis unirem forças e irem ao Ministério 

Público Estadual, tendo em vista de que o Ministério Público esteja sofrendo forte pressão 

por parte do Município de Belém para que o mesmo não encerre suas atividades, mas que 

seja realizada apenas uma expansão do mesmo. Acrescentou que o Prefeito de Belém, 

Zenaldo Coutinho, considera que a população da Cidade de Belém não pode sofrer com o 

lixo, tendo em vista de que seja maior e mais importante do que a população de Marituba. 

Registrou que já solicitou junto à Secretaria desta Casa de Leis a realização de audiência 

pública, havendo necessidade de mobilização para que Marituba esteja preparada com o 

encerramento ou não do aterro sanitário. Em aparte, o Vereador Everaldo Aleixo declarou 

não acreditar que o lixão será fechado tão cedo. A população não aguenta mais esta situação 

e precisam unir forças, pois espera que o atual Governador possa interceder. Retomando, a 

Vereadora Chica falou que se continuarem somente achando e não fizerem nada, os 

moradores vão continuar sofrendo. Está mais do que na hora de fazerem algo concreto, pois 

os quinze vereadores podem se unir e tomar uma atitude. Irá pedir ao Prefeito para lutar pela 

população, reunir e pedir o funcionamento do Plano de Resíduos Sólidos. Em aparte, o 

Vereador João Pereira ressaltou que de fato é um problema antigo, mas a população 

continua sofrendo. Há que fazer o fechamento da Rodovia BR 316. O movimento Fora Lixão 

precisa se unir a esta Casa, para juntos irem até ao Governador Helder Barbalho para achar 

uma melhor maneira para resolver de vez esta situação. Concluiu a Vereadora Chica 

falando que precisam se fazer presentes nas reuniões junto ao Ministério Público, fazer uma 

audiência nesta Casa para que fique claro que mesmo pequena, a população sofre. E os 

demais municípios vizinhos também sofrerão. Povo é Vida! E, portanto precisam ver um 

local para a colocação do lixo não só de Marituba, mas que cada um cuide do seu lixo. Outro 

assunto é quanto à energia elétrica que é distribuída nas ruas dos novos conjuntos 

habitacionais, pois quando recebe um novo empreendimento a distribuição de iluminação 

pública é de responsabilidade do município. Mas também a questão dos alunos que transitam 

a noite com dificuldade de trafegar na escuridão, bem como a falta de transporte escolar para 

aqueles que vêm do conjunto da direcional para as escolas do centro. Perguntou quanto ao 

transporte para atender a população que moram distantes do centro. No início deste pleito, 

adentrou na Secretaria com requerimento pedindo por mais escolas no Bairro Uriboca e São 

João e pelo visto ainda não chegou a entrar na pauta, pois vindo mais de quinze mil famílias 
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para novos empreendimentos, por certo, precisarão de mais escolas e postos de saúde nos 

bairros, como também no Conjunto Eucaliptal. Mencionou também que a única escola que 

alcançou o índice de qualidade do IDEB foi à escola Geracina Begot do Bairro São João, no 

que infelizmente o Prefeito e a Secretária de Educação demitiram a maioria dos profissionais 

em que de fato faziam a educação naquela escola. E tem certeza que a demissão foi 

arbitrária, assim como foram fechadas três escolas de regime de convênio, deixando muitos 

pais de Marituba desempregados, sendo que na sua maioria são qualificados a trabalhar nas 

escolas. Até agora não foi feito o concurso público e foram contratados profissionais de 

outros locais quando deveriam ser os do município de Marituba. Como Vereadora não 

permitirá que uma pessoa de fora venha escolher quem deva trabalhar nas escolas do 

município sem conhecer a realidade local. Comunicou que no dia 21 de março às 15hs, a 

pedido do Vereador Fernando Carneiro, haverá uma audiência pública para tratar do assunto 

lixão na Câmara de Belém. É importante tratar da saúde, da educação e da segurança, porém 

o lixão precisa ser resolvido. Conta com a participação de todos. Não havendo mais oradores 

inscritos, a palavra foi franqueada às Lideranças Partidárias. Não havendo lideranças 

inscritas, o Senhor Presidente convidou o Vereador Allan Besteiro para que fizesse a 

Leitura da Matéria em Pauta: Projeto de Lei nº 127/2018, de autoria do Ver. Manelzinho 

Rocha, que Dispõe sobre medidas de prevenção e de combate ao assédio sexual de mulheres 

nos meios de transporte coletivo no âmbito do Município de Marituba; Projeto de Lei nº 

131/2019, de autoria do Poder Executivo, que Cria o Programa de Educação Profissional e 

Tecnológica, no âmbito do município de Marituba, denominado “Marituba Profissional”; 

Projeto de Lei nº 133/2019, de autoria do Ver. Allan Besteiro, que Dispõe sobre a 

obrigatoriedade de existência de uma Carteira de Identificação do Autista (CIA) do 

Município de Marituba; Projeto de Lei nº 134/2019, de autoria do Ver. Allan Besteiro, que 

Dispõe sobre que as empresas que prestam serviço à Prefeitura Municipal de Marituba, 

contratem jovens para a ocupação do primeiro emprego e dá outras providências; Projeto de 

Lei nº 135/2019, de autoria do Ver. Allan Besteiro, que Dispõe sobre o incentivo e 

organização dos Grêmios Estudantis na cidade de Marituba; Indicação nº 143/2018, de 

autoria do Ver. Manelzinho Rocha, indicando que o Prefeito Municipal providencie a criação 

do Programa Municipal de Ajuda de Custo, destinado aos estudantes universitários e de 

cursos técnicos profissionalizantes que não disponham de recursos suficientes para custear as 

despesas dos cursos em instituições públicas e/ou particulares de ensino; Indicação nº 

147A/2019, de autoria do Ver. Manelzinho Rocha, indicando que o Prefeito Municipal 

providencie a construção da Unidade de Saúde da Família – USF, no Conjunto “Parque dos 
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Umaris”, Bairro Uriboca; Indicação nº 148A/2019, de autoria do Ver. Manelzinho Rocha, 

indicando que o Prefeito Municipal providencie o serviço de instalação da iluminação 

pública na Comunidade da “Ocupação Vitória”, bairro Decouville; Indicação nº 149A/2019, 

de autoria do Ver. Manelzinho Rocha, indicando que o Prefeito Municipal providencie a 

construção de Creche Infantil e de Escola de Ensino Fundamental no “Conjunto dos 

Umaris”, no Bairro Uriboca; Indicação nº 147/2019, de autoria da Vereadora Chica, 

indicando que o Prefeito Municipal providencie junto ao Governo do Estado através da 

Secretaria Estadual de Educação (SEDUC) a reforma, ampliação e estruturação da Escola em 

Regime de Convênio Santa Tereza d’Ávila, no Bairro Decouville; Indicação nº 148/2019, 

de autoria da Vereadora Chica, indicando que o Prefeito Municipal providencie junto ao 

Governo do Estado através da Secretaria Estadual de Educação (SEDUC) a reforma, 

ampliação e estruturação da Escola em Regime de Convênio Nossa Senhora do Rosário, no 

Bairro Centro; Indicação nº 149/2019, de autoria da Vereadora Chica, indicando que o 

Prefeito Municipal providencie junto ao Governo do Estado através da Secretaria Estadual 

de Educação (SEDUC) a reforma, ampliação e estruturação da Escola EEEFM Presidente 

Dutra, no Bairro São João; Requerimento nº 172/2017, 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 Santiago, Bairro Nova União, perímetro entre 

Passagem Padre Cícero e Rua Primeiro de Janeiro; Requerimento nº 174/2017, 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, recuperação asfáltica, meio fio e calçamento da Primeira Rua, Bairro 

Novo; Requerimento nº 177/2017, 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 Travessa Oliveira, Residencial Monte Sinai, Bairro Canaã; Requerimento nº 

178/2017, 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 Travessa 

São Francisco, Residencial Monte Sinai, Bairro Canaã; Requerimento nº 179/2017, 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 dos Milagres, 
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Residencial Monte Sinai, Bairro Canaã; Requerimento nº 804/2017, de autoria do Ver. 

Helder Brito, 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 Cinco, Agrovila São Pedro; Requerimento nº 805/2017, de 

autoria do Ver. Helder Brito, 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 Seis, Agrovila São Pedro; Requerimento 

nº 806/2017, de autoria do Ver. Helder Brito, 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 Sete, Agrovila São 

Pedro; Requerimento nº 807/2017, de autoria do Ver. Helder Brito, 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 Benedito, Agrovila São Pedro; Requerimento nº 809/2017, de autoria do Ver. Helder 

Brito, 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 São Raimundo, Comunidade Riacho Doce; Requerimento 

nº 2.588/2018, de autoria da Vereadora Chica, requerendo que o Prefeito Municipal 

providencie os serviços de raspagem e abertura de valas na Rua Angelim, localizada no 

loteamento Campo Verde, Bairro São João; Requerimento nº 2.985/2019, de autoria da 

Vereadora Chica, requerendo que esta Casa Legislativa, em caráter de urgência, realize 

Audiência Pública com o Ministério Público, SEMA, Prefeitura Municipal de Marituba, 

Fórum Fora Lixão de Marituba, para tratar da destinação do lixo após o fechamento do 

Empreendimento; Requerimento nº 2.813/2018, de autoria do Ver. Pr. Ademir, requerendo 

que o Prefeito Municipal contrate um médico alergista no Centro de Diagnóstico, localizado 

no Bairro Dom Aristides; Requerimento nº 2.814/2018, de autoria do Ver. Pr. Ademir, 

requerendo que o Prefeito Municipal implante geradores de energia própria no Hospital Dr. 

Augusto Chaves Rodrigues; Requerimento nº 2.826/2018, de autoria do Ver. João Pereira, 

requerendo que o Prefeito Municipal providencie a execução de limpeza de valas, tubulação, 
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terraplenagem e pavimentação asfáltica da WE18, localizada no Bairro Beija Flor; 

Requerimento nº 2.832/2018, de autoria do Ver. João Pereira, requerendo que o Prefeito 

Municipal providencie a execução de limpeza de valas, tubulação, terraplenagem e 

pavimentação asfáltica da WE10, localizada no Bairro Beija Flor; Requerimento nº 

2.833/2018, de autoria do Ver. João Pereira, requerendo que o Prefeito Municipal 

providencie a execução de limpeza, tubulação e pavimentação asfáltica da WE 05, localizada 

no Bairro Beija Flor; Requerimento nº 2.836/2018, de autoria do Ver. João Pereira, 

requerendo que o Prefeito Municipal providencie a execução da cobertura da quadra de 

esportes da E.M.E.F. Novo Horizonte, localizada no Bairro Novo Horizonte I; 

Requerimento nº 2.839/2018, de autoria do Ver. João Pereira, requerendo que o Prefeito 

Municipal providencie a execução da cobertura da quadra de esporte da E.M.E.F. Nossa 

Senhora da Paz, localizada no Bairro Novo; Requerimento nº 2.902/2018, de autoria do 

Ver. Allan Besteiro, requerendo que o Prefeito Municipal providencie limpeza de valas, 

roçagem, asfaltamento e manutenção de iluminação pública na Passagem Bom Pastor, 

localizada na Comunidade Nova Aliança, Estrada da Pirelli; Requerimento nº 2.969/2018, 

de autoria do Ver. Allan Besteiro, requerendo que o Prefeito Municipal providencie a 

reforma da parada de ônibus localizada em frente ao Banpará; Requerimento nº 2.937/2018, 

de autoria do Ver. Mello, requerendo que o Prefeito Municipal providencie junto ao setor 

competente, informações a esta Casa de Leis sobre em que situação se encontra a Defesa 

Civil do Município de Marituba; Requerimento nº 2.948/2018, de autoria do Ver. Mello, 

requerendo que o Prefeito Municipal providencie junto ao setor competente, reparos na 

iluminação pública da Rua Zero no Bairro Novo; Requerimento nº 2.950/2018, de autoria 

do Ver. Mello, requerendo que o Prefeito Municipal providencie junto ao setor competente, 

reparos na iluminação pública da Rua da Piçarreira, Alameda Xavante, Bairro Mirizal; 

Requerimento nº 2.990/2019, de autoria do Ver. Mello, requerendo que o Prefeito 

Municipal providencie junto ao setor competente a manutenção da iluminação pública da 

Travessa Duque de Caxias, Bairro Boa Vista; Requerimento nº 2.993/2019, de autoria do 

Ver. Mello, requerendo que o Prefeito Municipal providencie junto ao setor competente a 

manutenção da iluminação pública da passagem Del Rei, Bairro Boa Vista; Requerimento 

nº 2.963/2018, de autoria do Ver. Pr. Rodvaldo, requerendo que o Prefeito Municipal 

providencie a execução dos serviços de limpeza pública da Passagem Brito, Conjunto 

Marituba I, Bairro do Mirizal; Requerimento nº 2.964/2018, de autoria do Ver. Pr. 

Rodvaldo, requerendo que o Prefeito Municipal providencie para que seja executado em 

baixo da ponte do Rio Uriboca na BR 316 obras de limpeza para retirada do excesso de 
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aterros e lixo para desobstrução do fluxo das águas; Requerimento nº 2.965/2018, de 

autoria do Ver. Pr. Rodvaldo, requerendo que o Prefeito Municipal providencie execução dos 

serviços de meio fio, limpeza de valas, saneamento básico, iluminação pública, 

terraplenagem, asfaltamento e calçamento da Rua Santos Dumont, entre Passagem Décima e 

Travessa São Raimundo, no Bairro do Uriboca; Requerimento nº 2.966/2018, de autoria do 

Ver. Pr. Rodvaldo, requerendo que o Prefeito Municipal providencie a execução dos serviços 

de limpeza pública da Rua da Liberdade, Comunidade São João Paulo II, Bairro Santa Lúcia 

II; Requerimento nº 2.968/2018, de autoria do Ver. Pr. Rodvaldo, requerendo que o Prefeito 

Municipal providencie a execução dos serviços de meio fio, limpeza de valas, asfaltamento e 

calçamento da Travessa São Raimundo, localizada na Rua Santos Domont, Bairro Uriboca. 

Lida a matéria em pauta, o Senhor Presidente convidou o Vereador Allan Besteiro para 

que fizesse nova verificação de quórum para dar início à Ordem do Dia, constatando-se as 

presenças dos Vereadores Manelzinho Rocha, Raimundo Carneiro, Boni, Allan Besteiro, 

Pastor Ademir, Chica, Raí, Mello, João Pereira, Pastor Rodvaldo e Helder Brito. Havendo 

quórum, Em seguida, o Senhor Presidente, submeteu à aprovação da Plenária as Atas das 

Sessões Ordinária e Extraordinária realizadas no dia 13/12/2018, as quais foram 

aprovadas por unanimidade. Continuando, passou à deliberação da matéria em pauta: 

Projeto de Lei nº 127/2018, de autoria do Vereador Manelzinho Rocha. A matéria foi 

encaminhada à Comissão de Justiça para análise e parecer. Projeto de Lei nº 131/2019, de 

autoria do Poder Executivo. A matéria foi encaminhada à Comissão de Justiça para análise e 

parecer. Projeto de Lei nº 133/2019, de autoria do Vereador Allan Besteiro. A matéria foi 

encaminhada à Comissão de Justiça para análise e parecer. Projeto de Lei nº 134/2019, de 

autoria do Vereador Allan Besteiro. A matéria foi encaminhada à Comissão de Justiça para 

análise e parecer. Projeto de Lei nº 135/2019, de autoria do Vereador Allan Besteiro. A 

matéria foi encaminhada à Comissão de Justiça para análise e parecer. Indicações de autoria 

do Vereador Manelzinho Rocha nº 143/2018, nº 147A/2019, nº 148A/2019 e nº 149A/2019. 

As matérias foram submetidas à discussão e votação em bloco, sendo aprovadas por 

unanimidade. Indicações de autoria da Vereadora Chica nº 147/2019, nº 148/2019 e nº 

149/2019. As matérias foram submetidas à discussão e votação em bloco, sendo aprovadas 

por unanimidade. Requerimentos de autoria do Vereador Raimundo Carneiro nº 172/2017, 

nº 174/2017, nº 177/2017, nº 178/2017 e nº 179/2017. As matérias foram submetidas à 

discussão e votação em bloco, sendo aprovadas por unanimidade. Requerimentos de autoria 

do Vereador Helder Brito nº 804/2017, nº 805/2017, nº 806/2017, nº 807/2017 e nº 

809/2017. As matérias foram submetidas à discussão e votação em bloco, sendo aprovadas 
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por unanimidade. Requerimentos de autoria da Vereadora Chica nº 2.588/2018, nº 

2.985/2019. As matérias foram submetidas à discussão e votação em bloco, sendo aprovadas 

por unanimidade. Requerimentos de autoria do Vereador Pastor Ademir nº 2.813/2018, nº 

2.814/2018. As matérias foram submetidas à discussão e votação em bloco, sendo aprovadas 

por unanimidade. Requerimentos de autoria do Vereador João Pereira nº 2.826/2018, nº 

2.832/2018, nº 2.833/2018, nº 2.836/2018 e nº 2.839/2018. As matérias foram submetidas à 

discussão e votação em bloco, sendo aprovadas por unanimidade. Requerimentos de autoria 

do Vereador Allan Besteiro nº 2.902/2018, nº 2.969/2018 e nº 2.937/2018. As matérias 

foram submetidas à discussão e votação em bloco, sendo aprovadas por unanimidade. 

Requerimentos de autoria do Vereador Mello nº 2.948/2018, nº 2.950/2018, nº 2.990/2019 

e nº 2.993/2019. As matérias foram submetidas à discussão e votação em bloco, sendo 

aprovadas por unanimidade. Requerimentos de autoria do Vereador Pastor Rodvaldo nº 

2.963/2018, nº 2.964/2018, nº 2.965/2018, nº 2.966/2018 e nº 2.968/2018. As matérias 

foram submetidas à discussão e votação em bloco, sendo aprovadas por unanimidade. 

Esgotada a pauta,  o Senhor Presidente solicitou aos membros das comissões permanentes 

desta Casa de Leis que se reúnam para escolher o Presidente e o Vice-Presidente de cada 

comissão. Em seguida, concedeu a palavra aos Senhores Vereadores nos pronunciamentos 

finais. Usando a tribuna, a Vereadora Chica, após as saudações de praxe, informou que, 

segunda-feira, 25 de fevereiro de 2019, haverá uma reunião com representantes do 

Ministério Público, no salão paroquial da Igreja Menino Deus, próximo a Praça Matriz de 

Marituba para discutir sobre a questão de iluminação pública, cobranças de taxas abusivas, 

falta de iluminação e pagamentos de faturas. Convidou a todos os Vereadores para 

participarem desta reunião por considerar importante. Externou satisfação dizendo que os 

Requerimentos de sua autoria foram aprovados nesta Casa de Leis e que esteja fazendo a sua 

parte buscando beneficiar a quem e o que seja de direito da população deste Município. 

Acrescentou que suas matérias, quando atendidas, seja em função dos demais edis, 

destacando que irá cobrar do Governador Helder Barbalho a reformas das escolas estaduais 

instaladas em Marituba, especialmente, a reforma da Escola Estadual Presidente Dutra, que 

fica localizada no Bairro São João, sendo uma das pioneiras na educação deste Município, 

mas que se encontra em estado de calamidade, havendo apenas alunos inscritos para os 

períodos da manhã e da noite, ficando o período da tarde sem alunos. Disse que a referida 

escola esteja semelhante a uma prisão, com mau cheiro e água suja, além da entrada do 

Bairro São João que necessita de manutenção e limpeza, considerando importante o retorno 

imediato das equipes de limpeza de ruas e valas. Registrou que existem muitos moradores 
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que pagam IPTU e aguardam pelos serviços do poder público, esquecendo-se de sua 

contrapartida. Por sua vez, o Vereador Manelzinho Rocha, após cumprimentar a Mesa 

Diretora, demais companheiros Vereadores, imprensa local e pessoas presentes na galeria, 

que vieram prestigiar esta importante sessão, falou da repercussão que está ocorrendo quanto 

ao fechamento da Empresa REVITA para o dia 31 de maio, porém todos sabem que o lixão 

só poderá ser fechado se houver outra opção de colocação do lixo, pois nem os quinze 

vereadores, nem o Poder Executivo ou Ministério Público e a população em geral não 

querem a permanência do lixão no município. É óbvio que a população quer o fechamento 

do lixão. Não há omissão dos vereadores desta Casa, pelo contrário, há muito tempo atrás se  

pediu uma audiência com o então Governador Jatene. E agora o prefeito de Belém, sem 

nenhuma moral, chama os demais prefeitos da região metropolitana para reunir em seu 

gabinete, sendo que há muito a comissão fora lixão já vem fazendo reuniões. A REVITA se 

manifesta em fechar e Marituba não tem o que tratar com o prefeito de Belém, o que precisa 

ser tratado é um consórcio para tratar especificamente o lixo de Marituba. E porque somente 

Belém, Ananindeua e Marituba estão obrigados a tratar dos seus resíduos sólidos, já que não 

há outros aterros sanitários, a não ser lixão a céu aberto, e só Marituba é obrigada a aceitar 

este lixão coletivo. Todos são contra a permanência do lixão e precisam unir forças. Em 

aparte, o Vereador Mello se solidarizou ao Vereador Manelzinho Rocha quanto ao atual 

Prefeito de Belém que resolva onde colocar o seu lixo. E como disse a vereadora Chica que 

devem entrar num consenso, pois a Lei Federal é clara de que cada município deva ter o seu 

aterro sanitário e em nenhum lugar está escrito que Marituba deva ser repositório de outros 

municípios. Portanto, devem resolver onde colocar o de Marituba e que cada outro município 

cuide do seu. Concluiu o Vereador Manelzinho Rocha falando que a Lei Federal vale para 

todos e muitos municípios não tem como tratar o seu lixo, pois na sua maioria tratam como 

problema e quando deveria ser fonte de recursos, como disse  a presidente de catadores que 

esteve nesta Casa e falou que o município está enterrando dinheiro. Como sugestão é 

favorável de que seja feita uma comissão temporária especial destinada a assuntos relevantes 

e excepcionais com tomadas de decisões diante deste problema. Tanto que em seu 

requerimento, a comissão especial contará com um membro de cada comissão parlamentar e 

possam efetivamente tomar decisões, inclusive publicitárias para que a população se 

mantenha informada, para não dizerem que os vereadores são omissos diante deste 

problema. Oportunamente, o Senhor Presidente comunicou que na próxima sessão esta Casa 

de Leis receberá a visita da Promotora Pública, representante do Ministério Público 

Municipal, ligada ao Meio Ambiente. Na ocasião, informou aos demais pares sobre a eleição 
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da Liderança Parlamentar para o Biênio 2019/2020, que, segundo o art. 26, § 6º, do 

Regimento Interno desta Casa Legislativa deva ser realizada na primeira sessão ordinária de 

cada biênio, sendo eleita por maioria absoluta de votos. Em virtude da ausência justificada 

de alguns Vereadores que se encontram à disposição deste Poder Legislativo e de Vereadores 

que necessitaram se ausentar da sessão ordinária, contando, momentaneamente, com apenas 

08 (oito) representantes na mesma, o Senhor Presidente propôs que a votação para a escolha 

da Liderança Parlamentar seja realizada na próxima sessão com a participação dos demais 

Vereadores. Prosseguindo, o Senhor Presidente submeteu a proposta a apreciação da 

Plenária, esclarecendo que a votação será aberta e que será acatado o que for decidido pela 

Plenária Soberana. Realizada a votação aberta, obteve-se o seguinte resultado: 04 (quatro) 

Votos Favoráveis à mudança, sendo os votos dos Vereadores João Pereira, Helder Brito, 

Allan Besteiro e Manelzinho Rocha; e 03 (três) Votos Contrários à mudança, sendo os votos 

dos Vereadores Pastor Ademir, Mello e Chica. No que, o Senhor Presidente informou que, 

por maioria simples, foi acatada a mudança da eleição da liderança parlamentar, a qual será 

realizada na próxima sessão. Dando continuidade aos pronunciamentos finais, o Senhor 

Presidente franqueou a palavra ao Vereador Helder Brito, que da tribuna, após saudar a 

todos reportou-se à Vereadora Chica dizendo que encaminhou ofício junto à SEMED, e 

também ao Prefeito Mário Filho, solicitando medidas urgentes quanto às necessidades da 

Escola Estadual de Ensino Médio Presidente Dutra, no Bairro São João, inclusive, 

solicitando ônibus escolar para fazer o transporte dos alunos, beneficiando também a 

comunidade do referido Bairro. Informou que conversou com os gestores da referida escola, 

e que, através de ofício encaminhado por esta Douta Casa de Leis, seja reforçada a questão 

da evasão escolar, principalmente, no segundo turno de aulas, tendo em vista a grande 

demanda de jovens que residem neste Bairro, bem como, pela história e compromisso com a 

educação que a referida escola tem dentro deste Município. Informou que protocolou ofício 

nesta Casa de Leis solicitando a dispensa de sua cópia impressa do caderno contendo a pauta 

da ordem do dia das sessões ordinárias e que seja disponibilizada de forma virtual, 

acompanhando o processo de modernização, de redução de custos e, especialmente, de 

papel. Considerou a necessidade de utilização de novas alternativas evitando gastos 

desnecessários de dinheiro público. Ressaltou que esta Casa Legislativa necessita 

acompanhar a evolução dos processos de informatização. Salientou que, anualmente, esta 

Casa de Leis poupará cerca de cem mil folhas de papel e cópias impressas. Em aparte, o 

Vereador Manelzinho Rocha disse que a informatização desta Casa de Leis seja de grande 

relevância, destacando que possui matéria de sua autoria aprovada neste Poder Legislativo 
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referente a esta questão. Em aparte, o Vereador Pastor Ademir parabenizou o 

pronunciamento do Vereador Helder Brito concordando que o gasto de papel nesta Casa seja 

exorbitante e como todas as coisas evoluem, considerando também a necessidade desta Casa 

de Leis de acompanhar o processo de modernização, citando como exemplo o Portal da 

Transparência da Câmara Municipal de Marituba. Retomando seus pronunciamentos, o 

Vereador Helder Brito informou que o processo de informatização desta Casa de Leis 

esteja em andamento, reforçando novamente sobre a dispensa de seu caderno de pauta a 

partir desta data. Por sua vez, o Vereador João Pereira, da tribuna, após saudar a todos os 

presentes falou que o assunto em pauta é de primordial importância ainda mais quando a 

Vereadora Chica se refere à união dos pares estão imbuídos através do Vereador Manelzinho 

Rocha que propôs uma comissão provisória especial a qual vai estar respaldada a participar 

do Fórum Fora Lixão frente ao Estado, tendo representantes devidamente oficializados, pois 

citou, quando da presença da Polícia Federal na casa dos membros do Fórum, não puderam 

pedir apoio da assessoria jurídica desta Casa, tiveram que pagar por suas defesas. Deseja que 

de fato essa comissão venha ajudar. Outro assunto é o carnaval que infelizmente devido a 

violência a nível nacional, faça que as autoridades de segurança pública coíbam as 

manifestações e liberdade de participarem do carnaval, porém há infiltração de pessoas de 

má índole no meio dos blocos fazendo com que haja também abuso de poder. E o carnaval 

no município tinha como base o da capital com a participação da população e de pessoas que 

aproveitam para ganhar o seu sustento, como os ambulantes que procuram este Vereador 

para se queixar da forma truculenta da polícia, no que foi até ao Ministério Público pedir que 

intercedesse à manutenção da causa dos direitos humanos. Pediu que esta Casa intercedesse 

na fiscalização e revisão dos contratos e licenças para que os ambulantes possam participar 

da melhor maneira possível neste carnaval. Outro assunto é quanto à violência nos bairros 

União e São Francisco que alguns moradores tiveram suas casas  invadidas por bandidos, 

fazendo com que se mudassem. Esta Casa precisa intervir em medidas coercitivas junto as 

polícias civil e militar, tanto que na próxima sessão será posto em pauta um requerimento em 

que pedirá uma audiência pública para tratar da falta de segurança no município junto ao 

Estado para garantir o seu Dever, em que a população possa se manifestar e ter seu direito de 

ir e vir com segurança. Em aparte, a Vereadora Chica ressaltou que, o Conjunto Bela Vista, 

também passa por essa situação em que a presidente da associação daquele bairro foi 

assaltada e também precisou mudar de município, tendo o seu esposo abandonado o emprego 

e ir embora de sua casa porque foi invadida por bandidos fortemente armados. Pede mais 

atenção criteriosa, pois o índice não diminuiu, pelo contrário só aumenta, ainda mais com a 
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liberação de porte de armas, vão matar uns aos outros. Concluiu o Vereador João Pereira 

reafirmando o seu compromisso para com o município de Marituba e que não está alheio aos 

problemas, mas sim está imbuído e sempre nas ruas, em buscar alternativas melhores para 

uma sociedade mais justa. Agradeceu a presença de todos. Não havendo mais oradores 

inscritos, o Senhor Presidente informou que na próxima quinta-feira, esta Casa receberá a 

visita da promotora pública que vai dar esclarecimentos e andamento na busca de soluções 

quanto ao problema do lixão, bem como estiveram presentes a Gerente Geral Sra. kelly 

Watanabe Campineiro Santana e a gerente de negócios Sra. Nara Rúbia Pantoja da Agência 

do Banpará que vieram prestigiar esta Sessão. Não havendo mais nada a ser tratado na ordem 

do dia deu por encerrada esta sessão ordinária, quando eram precisamente, onze horas e 

quarenta minutos, 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, 21 de fevereiro de 2019 - 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 
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