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ATA DA 90ª SESSÃO ORDINÁRIA, DO 1º PERÍODO LEGISLATIVO, DA 3ª 

SESSÃO LEGISLATIVA, DA 6ª LEGISLATURA, DA CÂMARA MUNICIPAL 

DE MARITUBA REALIZADA NO DIA 27 DE JUNHO DE 2019. 

 

Aos vinte e sete dias do mês de junho 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 Vice-

Presidência, o Vereador Salin; 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 ao Vereador Allan Besteiro que fizesse a verificação de quórum. Constatando-

se a presença dos Vereadores: Raimundo Carneiro, Everaldo Aleixo, Chica, Gilberto 

Souto, Pastor Rodvaldo, Raí, Helder Brito, Allan Besteiro, Boni, Salin e Manelzinho 

Rocha. Havendo quórum, o Senhor Presidente solicitou ao Vereador Pastor Rodvaldo 

que fizesse a leitura de um texto bíblico. E quando eram, pontualmente, nove horas e 

quinze minutos, invocando o nome de Deus, deu por aberta a presente sessão 

ordinária. Continuando, oportunamente, o Senhor Presidente registrou a presença do 

Vereador Neneco, solicitando, em seguida, ao Vereador Allan Besteiro que fizesse a 

leitura da Ata da Sessão anterior, o qual informou que a Ata do dia 13 de junho de 

2019, encontra-se nos cadernos dos Senhores Vereadores e na Secretaria desta Casa. 

Prosseguindo, solicitou ao Vereador Allan Besteiro que fizesse a leitura do 

Expediente: Nota Informativa, do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 

Adolescente – CMDCA, informando que a Comissão Especial Eleitoral do Processo de 

Escolha Unificada de Conselheiros Tutelares do Município de Marituba, após análise 

dos recursos apresentados pelos candidatos, em reunião no dia 12/06/2019, indeferiu os 

pedidos de impugnação das inscrições de nº 49 e 50 dos pré-candidatos a Conselheiro 
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Tutelar, conforme Edital de nº 001/2019 – CMDCA. Carta Convite, da Secretaria 

Municipal de Planejamento e Gestão – SEPLAN, convidando os Senhores Vereadores, 

deste Poder Legislativo, para participarem das “Oficinas Participativas – Fase 

Prognóstico” do Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) de Marituba, que 

serão realizadas nos dias 03 e 04 de julho de 2019, a partir das 08 horas, 

respectivamente, na EMATER e Salão Paroquial Menino Deus. Na sequência, o 

Senhor Presidente franqueou a palavra aos Senhores Vereadores nos Pronunciamentos 

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

Partidárias. Não havendo lideranças inscritas, o Senhor Presidente, solicitou ao 

Vereador Allan Besteiro que fizesse a Leitura da Matéria em Pauta: Parecer 

Compartilhado das Comissões de Finanças; de Justiça; de Educação, Saúde e 

Assistência Social; e de Obras Públicas e Terras, respectivamente, nº 025/2019; nº 

152/2019; nº 009/2019 e nº 006/2019, sobre o Projeto de Lei nº 158/2019, de autoria 

do Poder Executivo. Projeto de Lei nº 158/2019, de autoria do Poder Executivo. 

Parecer da Comissão de Justiça nº 149/2019, sobre Projeto de Lei nº 163/2019, de 

autoria do Poder Executivo. Projeto de Lei nº 163/2019, de autoria do Poder 

Executivo. Parecer da Comissão de Justiça nº 150/2019, sobre Projeto de Lei nº 

149/2019, de autoria do Poder Executivo. Projeto de Lei nº 149/2019, de autoria do 

Poder Executivo. Parecer Compartilhado das Comissões de Justiça e de Finanças; 

respectivamente, nº 151/2019 e nº 024/2019, sobre o Projeto de Lei nº 136/2019, de 

autoria do Poder Executivo. Projeto de Lei nº 136/2019, de autoria do Poder 

Executivo. Projeto de Lei nº 171/2019, de autoria do Ver. Allan Besteiro. Indicação 

nº 261/2019, de autoria do Ver. Manelzinho Rocha. Indicação nº 263/2019, de autoria 

do Ver. Manelzinho Rocha. Indicação nº 265/2019, de autoria da Vereadora Chica. 

Indicação nº 266/2019, de autoria da Vereadora Chica. Requerimento nº 226/2017, 

de autoria do Ver. Raimundo Carneiro. Requerimento nº 227/2017, de autoria do Ver. 

Raimundo Carneiro. Requerimento nº 228/2017, de autoria do Ver. Raimundo 

Carneiro. Requerimento nº 927/2017, de autoria do Ver. Helder Brito. Requerimento 

nº 929/2017, de autoria do Ver. Helder Brito. Requerimento nº 932/2017, de autoria 
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do Ver. Helder Brito. Requerimento nº 3.236/2019, de autoria do Ver. Mello. 

Requerimento nº 3.272/2019, de autoria do Ver. Mello. Requerimento nº 3.278/2019, 

de autoria do Ver. Mello. Requerimento nº 3.242/2019, de autoria do Ver. Gilberto 

Souto. Requerimento nº 3.250/2019, de autoria do Ver. Gilberto Souto. 

Requerimento nº 3.251/2019, de autoria do Ver. Gilberto Souto. Requerimento nº 

3.260/2019, de autoria do Ver. Allan Besteiro. Lida a matéria em pauta, o Senhor 

Presidente solicitou ao Vereador Allan Besteiro que fizesse nova verificação de 

quórum para dar início à Ordem do Dia constatando-se as presenças dos Vereadores 

Everaldo Aleixo, Chica, Mello, Raimundo Carneiro, Neneco, Raí, Gilberto Souto, 

Pastor Rodvaldo, Helder Brito, Allan Besteiro, Boni, Salin e Manelzinho Rocha. 

Havendo quórum, o Senhor Presidente submeteu à aprovação da Plenária a Ata da 

Sessão Ordinária realizada no dia 13/06/2019, sendo aprovada por unanimidade. 

Passando à deliberação da matéria em pauta: Parecer Compartilhado das 

Comissões de Finanças; de Justiça; de Educação, Saúde e Assistência Social; e de 

Obras Públicas e Terras, respectivamente, nº 025/2019; nº 152/2019; nº 009/2019 e 

nº 006/2019, sobre o Projeto de Lei nº 158/2019, de autoria do Poder Executivo, que 

dispõe sobre a Elaboração da LDO Lei Diretrizes Orçamentária para Exercício 

Financeiro de 2020 e dá outras providências. A matéria foi submetida à discussão e 

votação, sendo aprovada por unanimidade. Projeto de Lei nº 158/2019, de autoria do 

Poder Executivo, que dispõe sobre a Elaboração da LDO Lei Diretrizes Orçamentária 

para Exercício Financeiro de 2020, e dá outras providências. A matéria foi submetida à 

discussão e votação, sendo aprovada por unanimidade em 1ª votação, “com emendas”. 

Parecer da Comissão de Justiça nº 149/2019, sobre Projeto de Lei nº 163/2019, de 

autoria do Poder Executivo, que Dispõe sobre a alteração integral da Lei Municipal nº 

120/2003, que alterou a Lei nº 076/2001, que Institui o Conselho Municipal de Saúde 

de Marituba. A matéria foi submetida à discussão e votação, sendo aprovada por 

unanimidade. Projeto de Lei nº 163/2019, de autoria do Poder Executivo, que Dispõe 

sobre a alteração integral da Lei Municipal nº 120/2003, que alterou a Lei nº 076/2001, 

que Institui o Conselho Municipal de Saúde de Marituba. A matéria foi submetida à 



 

ESTADO DO PARÁ 

PODER LEGISLATIVO 

CÂMARA MUNICIPAL DE MARITUBA 

CNPJ/MF Nº 01.615.610/0001-62 

 

 

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 

 

discussão e votação, sendo aprovada por unanimidade em 1ª votação. Parecer da 

Comissão de Justiça nº 150/2019, sobre Projeto de Lei nº 149/2019, de autoria do 

Poder Executivo, que Altera a ementa e o art. 2º da Lei nº 437, de 15 de janeiro de 

2019, que “Dispõe sobre a obrigatoriedade de as instituições bancárias 

disponibilizarem espaço físico para descanso de idosos e portadores de deficiência 

física, na área dos caixas eletrônicos, no Município de Marituba”. A matéria foi 

submetida à discussão e votação, sendo aprovada por unanimidade. Projeto de Lei nº 

149/2019, de autoria do Poder Executivo, que Altera a ementa e o art. 2º da Lei nº 437, 

de 15 de janeiro de 2019, que “Dispõe sobre a obrigatoriedade de as instituições 

bancárias disponibilizarem espaço físico para descanso de idosos e portadores de 

deficiência física, na área dos caixas eletrônicos, no Município de Marituba”. A matéria 

foi submetida à discussão e votação, sendo aprovada por unanimidade em 1ª votação. 

Parecer Compartilhado das Comissões de Justiça e Finanças; respectivamente, nº 

151/2019 e nº 024/2019, sobre o Projeto de Lei nº 136/2019, de autoria do Poder 

Executivo, que Dispõe sobre a autorização para a abertura de crédito adicional especial 

destinado a atender o Fundo de Honorários Advocatícios de Sucumbência da 

Procuradoria Geral do Município de Marituba – FHAS, bem como altera parcialmente 

a Lei Municipal nº 432/2018, e dá outras providências. A matéria foi submetida à 

discussão e votação, sendo aprovada por unanimidade. Projeto de Lei nº 136/2019, de 

autoria do Poder Executivo, que Dispõe sobre a autorização para a abertura de crédito 

adicional especial destinado a atender o Fundo de Honorários Advocatícios de 

Sucumbência da Procuradoria Geral do Município de Marituba – FHAS, bem como 

altera parcialmente a Lei Municipal nº 432/2018, e dá outras providências. A matéria 

foi submetida à discussão e votação, sendo aprovada por unanimidade em 1ª votação. 

Projeto de Lei nº 171/2019, de autoria do Ver. Allan Besteiro, que Institui a inclusão 

do símbolo mundial de autismo nas placas de atendimento preferencial. A matéria foi 

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

Ver. Manelzinho Rocha nº 261/2019, indicando que o Prefeito Municipal providencie a 

instalação de bebedouros públicos com água potável nas praças; e nº 263/2019, 
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indicando que o Prefeito Municipal proceda com a execução da “operação tapa buraco” 

na Rua Cláudio Barbosa da Silva, entre as Ruas 21 de Abril e Pedro Mesquita, Bairro 

Centro. As matérias, por solicitação do autor, foram submetidas à discussão e votação 

em bloco, sendo aprovadas por unanimidade. Indicações de autoria da Vereadora 

Chica nº 265/2019, indicando que o Prefeito Municipal providencie junto ao Governo 

do Estado através do gabinete do Deputado Francisco Melo, a solicitação de emenda 

parlamentar destinada para o Bairro Campo Verde; e nº 266/2019, indicando que o 

Prefeito Municipal providencie junto a Secretaria de Educação e departamento 

competente a liberação de transporte escolar para uso dos funcionários da escola Júlia 

Freira. Por solicitação da autora, a Vereadora Chica, as matérias foram submetidas à 

discussão e votação em bloco, destacando que, uma de suas matérias, indica que o 

Prefeito Municipal solicite recursos junto ao Governador para a realização de serviços 

de infraestrutura no Bairro Campo Verde através de emendas direcionadas para o 

referido Bairro pelo Gabinete do deputado Estadual Chicão. Lembrou que há cerca de 

três anos o Prefeito Municipal realizou visita no referido Bairro comprometendo-se em 

asfaltar as vias de acesso da referida comunidade, porém nenhuma máquina adentrou 

no Bairro nem mesmo pra fazer turismo. Informou que os moradores, inclusive, já 

fecharam a BR em protesto contra o abandono da área, bem como, culpar esta 

Vereadora dizendo que nada estava fazendo pelo Bairro Campo Verde. Destacou que 

apresentou diversas cópias de Requerimentos de sua autoria e dos demais Vereadores 

solicitando benefícios para a referida comunidade durante o protesto. Salientando que a 

competência para a realização das obras e serviços seja do Poder Executivo Municipal 

e não dos Vereadores. Registrou que está solicitando mais uma vez o atendimento para 

o Bairro Campo Verde tendo em vista de que o recurso anterior solicitado ao Deputado 

Estadual Chicão destinado ao referido Bairro foi direcionado para o Bairro Almir 

Gabriel, e que o Bairro Campo Verde já possuía recursos destinados para melhorias na 

área, porém estes recursos nunca apareceram. Disse que as ruas do Bairro estejam 

intrafegáveis e os moradores não têm mais a quem recorrer, pois o Secretário 

Municipal de Obras apenas informa que já repassou a demanda para o Prefeito e a 
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comunidade vai ficando para trás aguardando um posicionamento. Quanto à solicitação 

de liberação de transporte escolar para os funcionários da escola Julia Freire, no Bairro 

Bela Vista, ressalta que concorda que este tipo de transporte seja direcionado apenas 

aos estudantes, mas em virtude da necessidade de deslocamento dos funcionários até a 

referida escola estar condicionado a apenas um veículo que  se encontra sucateado 

passando mais tempo na oficina do que atendendo a população. Registrou que os 

alunos acabam sendo prejudicados já que funcionários e professores não conseguem 

chegar no horário ou ainda quando chegam até a escola. Não há serviço de mototaxi e a 

escola fica cerca de cinco quilômetros da BR 316. Informou que foi encaminhado 

ofício ao motorista do ônibus escolar determinando que não poderia transportar 

funcionários e nem professores até a escola, somente os alunos. Considerou que seja 

um total desrespeito aos profissionais da educação, mesmo porque o transporte escolar 

seja do Município. Registrou que está solicitando a disponibilidade de transporte 

escolar para contemplar os professores e funcionários, além das equipes de apoio que 

atendem ao Bairro Bela Vista, Riacho Doce, Canaã, Almir Gabriel. Questionou sobre a 

possibilidade de a Secretaria Municipal de Educação realizar uma seleção de 

funcionários para trabalhar em conformidade com o Bairro em que residem ou nas 

proximidades dos mesmos. Finalizou solicitando o apoio dos pares pela aprovação de 

suas matérias, além de externar votos de repúdio a pessoa que encaminhou ofício 

negando o transporte aos funcionários da Escola Municipal Julia Freire. Não havendo 

mais discussão, submetidas à votação, as Indicações de autoria da Vereadora Chica, 

foram aprovadas por unanimidade. Requerimentos de autoria do Ver. Raimundo 

Carneiro nº 226/2017, 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 

Terceira, Bairro Santa Lúcia II; nº 227/2017, 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 Quarta, Bairro Santa Lúcia II; e nº 228/2017, requerendo que o Prefeito Municipal 
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determine ao setor competente a execução de serviços de iluminação pública, limpeza 

de valas, saneamento básico, terraplenagem, asfaltamento, meio fio e calçamento da 

Rua Quinta, Bairro Santa Lúcia II. As matérias foram submetidas à discussão e votação 

em bloco, por solicitação do autor, sendo aprovadas por unanimidade. Requerimentos 

de autoria do Ver. Helder Brito nº 927/2017, 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 

Novo Uriboca, Bairro Uriboca; nº 929/2017, 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 

Sete Irmãos, Bairro Uriboca; e nº 932/2017, 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 

Parque Real, Comunidade Guarasuco. As matérias foram submetidas à discussão e 

votação em bloco, por solicitação do autor, sendo aprovadas por unanimidade. 

Requerimentos de autoria do Ver. Mello nº 3.236/2019, requerendo que o Prefeito 

Municipal providencie junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura e 

Desenvolvimento Urbano, a urgente correção asfáltica que devido as fortes chuvas 

destruiu parte da via, impedindo o trânsito no perímetro do final da Rua do Fio e 

Residencial Viver Melhor; nº 3.272/2019, requerendo que o Prefeito Municipal 

providencie a troca das carteiras dos alunos da escola Padre Romeu no Bairro Centro; e 

nº 3.278/2019, requerendo que o Prefeito Municipal providencie estudos para a criação 

do calendário cultural de festas populares do município de Marituba. As matérias foram 

submetidas à discussão e votação em bloco, por solicitação do autor, sendo aprovadas 

por unanimidade. Requerimentos de autoria do Ver. Gilberto Souto nº 3.242/2019, 

requerendo que o Prefeito Municipal providencie que seja colocado um semáforo na 
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BR 316 em frente ao Condomínio Citta Maris no Bairro Uriboca; nº 3.250/2019, 

requerendo que o Prefeito Municipal providencie a legalização do transporte escolar 

privado no Município; e nº 3.251/2019, requerendo que o Prefeito Municipal 

providencie a compra de cadeira escolar para alunos canhotos da Rede Municipal de 

Ensino do Município. As matérias foram submetidas à discussão e votação em bloco, 

por solicitação do autor, sendo aprovadas por unanimidade. Requerimento nº 

3.260/2019, de autoria do Ver. Allan Besteiro, requerendo que o Prefeito Municipal 

providencie a reforma da E.M.E.I.F. Creche Menino Deus. A matéria foi submetida à 

discussão e votação, sendo aprovadas por unanimidade. Esgotada a pauta, o Senhor 

Presidente, oportunamente, convidou aos Senhores Vereadores para participarem de 

sessão extraordinária, logo após esta sessão ordinária para que os Projetos de autoria do 

Poder Executivo Municipal sejam aprovados em 2º turno, antes do recesso do 

Legislativo, em seguida, franqueou a palavra aos Senhores Vereadores nos 

pronunciamentos finais. Fazendo uso da tribuna, o Vereador Pastor Rodvaldo após 

saudar a todos ressaltou que vem buscando a parceria junto ao Governo do Estado para 

a realização de obras e serviços neste Município, bem como, dos representantes na 

Assembleia Legislativa e Câmara Federal, informando que no último dia 29 de maio de 

2019, participou de reunião com o Governador Helder Barbalho solicitada pelo 

Deputado Estadual Martinho Carmona, onde, teve a oportunidade de apresentar as 

precariedades da Estrada da Pirelli, neste Município, e o governador demonstrou total 

sensibilidade chamando no mesmo momento o secretário responsável e colocando em 

licitação o processo para início das obras de pavimentação asfáltica da referida Estrada, 

beneficiando todos que residem nas proximidades. Destacou que o governador Helder 

Barbalho também demonstrou sensibilidade quanto aos projetos sociais realizados em 

Marituba, informando que no último dia 11 de junho de 2019, recebeu visita da equipe 

técnica do PARÁPAZ, coordenado pela Pastora Ray Tavares, fazendo vistoria nas 

dependências da Ação Jesus Alegria que funciona na Igreja do Evangelho 

Quadrangular de Marituba, registrando que a Igreja atua na área espiritual, mas também 

atua de maneira efetiva no trabalho social. Disse que cerca de 200 alunos, em formação 
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em radiologia e enfermagem, saíram das salas de aula deste Município e foram ganhar 

experiência nos laboratórios de Belém, parceria com o Governo do Estado. Destacou 

que outra turma já iniciou, com mais de 200 alunos, efetivamente matriculados nos 

cursos de radiologia e de enfermagem. Informou que estão abertas a s inscrições para 

os cursos de construção civil, pintura, encanador, corte costura, modelagem, 

informática, além de contar com o apoio de um consultório odontológico atendendo 

gratuitamente as pessoas, independentemente do viés político ou ideológico, ou credo 

religioso. Acrescentou que o Governador demonstrou interesse em construir neste 

Município, ao lado da Delegacia de Marituba, uma quadra poliesportiva, com piscina 

para hidroginástica, refeitório, para a implantação de cursos para crianças, como: balé, 

futsal, danças, além de atender idosos. Diante das necessidades existentes neste 

Município. Em aparte, o Vereador Manelzinho Rocha parabenizou o Vereador Pastor 

Rodvaldo pela iniciativa dos projetos em parceria com o PARÁPAZ, com 

infraestrutura para atender a população sem fins lucrativos. Informou que esta Casa de 

Leis aprovou Indicação de sua autoria solicitando uma sede do PARÁPAZ no 

Município de Marituba, bem como, a realização de ações e projetos. Destacou que 

havia uma grande dificuldade para encontrar uma área para instalação desta sede, 

externando sua satisfação pela informação de que este espaço já foi disponibilizado 

pela Igreja do Evangelho Quadrangular. Retomando seus pronunciamentos, o 

Vereador Pastor Rodvaldo externou sua satisfação pela parceria com os Vereadores 

desta Casa de Leis buscando atender a população, agradecendo e parabenizando o 

Vereador Manelzinho Rocha pela matéria solicitando uma sede do PARÁPAZ neste 

Município. Reportou-se à Vereador Chica dizendo que, às vezes, não tem pretensão de 

adentrar com matérias nesta Casa de Leis por não saber o critério utilizado para 

atendimento das solicitações, mesmo que não cabe a este Vereador julgar qual o 

critério ou quais os requisitos necessários para atender a demanda deste ou daquele 

Vereador. Registrou que seja mais fácil ser atendido pelo Governo Estadual do que 

pelo Governo Municipal, independentemente de viés político, informou que solicitou 

junto ao Governador e Casa Civil, através de emenda solicitada pelo Deputado 
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Estadual Martinho Carmona, o Município de Marituba irá receber um aparelho de 

tomografia e outro de ultrassonografia. Disse que buscou através da esfera municipal, 

porém não foi atendido por nenhuma autoridade, nem mesmo assessoria. Acrescentou 

que não irá gerenciar o local de destinação destes equipamentos, sendo necessário 

apenas dar uma resposta à população. Finalizou destacando que o Deputado Federal 

Paulo Bengston destinou emenda na Câmara Federal no valor de cerca de dois milhões 

de reais, que deve estar disponível a partir do segundo semestre. Salientou que seu 

trabalho está direcionado à população de Marituba, a todos aqueles que acreditam no 

trabalho desta Casa de Leis e não condicionado ao Poder Executivo. Informou que já 

estão disponíveis recursos na faixa de doze milhões de reais para o Município de 

Marituba através de emenda do Deputado Federal Paulo Bengston e que esta 

informação possa chegar ao Executivo Municipal para atendimento à população de 

Marituba com obras e serviços. Externou sua satisfação por palestrar na Escola de 

Sabedoria para cerca de vinte e três mil pessoas que vieram de diversas partes do 

mundo, realizada no Ginásio Poliesportivo “Mangueirinho”. Salientou que Marituba 

receberá nesta data cerca de cem pastores americanos, onde vinte e cinco ficaram até 

domingo participando de cruzadas evangelísticas. Inclusive, participando na sede anexa 

da Igreja do Evangelho Quadrangular, a partir desta data de pregações e milagres. No 

ensejo, o Vereador Salin, após as saudações de praxe agradeceu a Deus por mais esta 

sessão que visa beneficiar a população deste Município. Parabenizou a iniciativa do 

Vereador Pastor Rodvaldo no cumprimento do seu papel de legislador. Externou votos 

de agradecimento aos demais Vereadores e ao Poder Executivo pela parceria no que diz 

respeito ao atendimento de suas matérias, informando sobre a inauguração de três 

escolas, neste ano, sendo uma no Residencial Viver Melhor Marituba; outra no 

Conjunto Pardais; e no Bairro Beija-Flor, solicitadas por este Vereador. Disse que os 

Vereadores buscam as demandas da população e solicitam ao Executivo, o qual possui 

o poder de realizá-las. Na área da saúde, informou que teve pedidos contemplados com 

instalação de Posto de Saúde no Residencial Viver Melhor Marituba; Posto de Saúde 

do Bairro Riacho Doce; e Posto de Saúde no Bairro Santa Lúcia I. Registrou que seja 
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um dos Vereadores que mais atuou na área da educação deste Município no que diz 

respeito à solicitação de creches e escolas, tendo grande parte das solicitações atendidas 

pelo Poder Executivo Municipal. Está cumprindo o seu papel de legislador. Na 

sequência, a Vereadora Chica após cumprimentar a todos falou sobre a Audiência 

Pública sobre a LDO, realizada neste Poder Legislativo, no dia 26/06/19, com diversas 

solicitações de lideranças comunitárias, informando que a pouco um dos participantes 

da audiência conversou com esta Vereadora dizendo que o Secretário de Planejamento 

se disponibilizou a acompanhar algumas lideranças até a Secretaria Municipal de Saúde 

para intermediar uma reunião quanto as reinvindicações da comunidade, porém, ao 

término da audiência o mesmo foi embora sem atender ao grupo de moradores. Citou 

que uma das reclamações da comunidade seja quanto à falta de médicos em algumas 

Unidades de Saúde deste Município, ressaltando que existe um cronograma de 

atendimento e de escala de médicos pela Secretária de Saúde, os recursos estão em dia, 

não consegue entender o que acontece, alguns médicos estão trabalhando em regime de 

plantão nos Postos de Saúde, citando como exemplo o Posto de Saúde do Uriboca, 

onde o médico aparece duas vezes por semana para realizar atendimento. Considerou 

que a Comissão de Saúde desta Casa de Leis investigue esta situação, principalmente 

quanto à disponibilização dos recursos para a de saúde. Acrescentou que o 

funcionamento de alguns Postos de Saúde seja nos turnos, manhã e tarde, porém, em 

postos os funcionários vão embora às doze horas e quinze minutos, deixando a 

população sem atendimento. Parabenizou os Vereadores Manelzinho Rocha e Helder 

Brito que realizaram visitas in loco em alguns Postos de Saúde e em algumas escolas 

deste Município, realizaram pedidos de melhorias e, mesmo assim, nada está sendo 

feito. Solicitou que sejam realizadas vistorias junto às Secretarias Municipais de Saúde 

e de Educação, através das respectivas comissões representativas desta Casa, para 

verificar o que está acontecendo, onde estão sendo aplicados os recursos e a 

responsabilidade de cada um. Disse que existem matérias solicitando melhorias para a 

comunidade do Albatroz desde o ano de 2011, mas não saem do papel, não entende o 

motivo. Registrou que alguns Vereadores estão solicitando serviços junto ao Governo 
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do Estado em virtude de não serem atendidos pelo Governo Municipal. Parabenizou o 

Vereador Salin pelo discurso feito nesta tribuna de que suas matérias correspondentes 

às áreas de saúde e de educação estejam sendo atendidas, lembrando que toda e 

qualquer matéria que seja aprovada por esta Casa, tem a participação dos 15 

Vereadores, ou seja, cada um tem uma parcela de contribuição. Lembrou que, no 

primeiro semestre deste ano, falou sobre a situação do CAPS que possui apenas um 

médico especialista e quando tirou férias não teve médico para substituí-lo, 

considerando que o mesmo seja um serviço essencial à saúde, onde os pacientes não 

podem ficar sem o atendimento e sem medicação deste profissional, destacou ainda, 

que existe uma pasta dentro da Secretaria Municipal de Saúde responsável pela compra 

de medicamentos. No final das contas o Vereador sempre leva a culpa por tudo o que 

acontece neste Município, sendo necessário que o Prefeito cumpra o que está sendo 

aprovado nesta Casa de Leis. Parabenizou a Casa por realizar comemoração festiva dos 

funcionários que aniversariam neste mês de junho, Vereadores João Pereira, 

Manelzinho Rocha, Lyfson, Marqueisa. Reportou-se mais uma vez sobre a questão do 

aterro sanitário de Marituba, dizendo que no dia 26/06/19, das 08 horas da manhã até as 

10:30 horas alguns Bairros deste Município foram tomados pelo fedor oriundo do 

“lixão”. Salientou que esta semana um grupo do Fórum Fora Lixão foi realizar uma 

vistoria sobre o aterro sanitário com um drone, observando a enorme fila de caminhões 

com lixo para adentrar no aterro em virtude da demora no descarrego do lixo tendo em 

vista de que ainda não foi preparada a rampa de subida para realizarem este descarrego 

do lixo na montanha de cerca de quarenta e cinco metros, com risco de deslizamento. 

Disse que sejam grandes problemas que este Município ainda enfrentará daqui pra 

frente, destacando que o Rio Guamá já sente as consequências do Lixão com o fedor, 

bem como, teve conhecimento sobre denúncia de um morador das proximidades do 

aterro sanitário de estariam despejando o chorume no Rio Guamá através de uma 

extensa tubulação, porém ainda não pode afirmar sobre a veracidade, mas está 

averiguando a situação. O espaço aéreo também já está tomado por grande número de 

urubus proporcionando risco à aviação, recaindo a culpa sobre o desembargador que 
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autorizou a continuidade do aterro sanitário. Solicitou à Presidência desta Casa a 

documentação assinada pelos 15 Vereadores solicitando o fechamento e a retirada do 

aterro sanitário deste Município, principalmente, para demonstrar que os Vereadores 

deste Poder Legislativo não estejam omissos quanto à questão. Em aparte, o Vereador 

Raí destacou que a maior preocupação quanto à continuidade deste aterro sanitário seja 

a contaminação das águas, lembrando que os mananciais do Lago Bolonha e Água 

Preta sejam abastecidas pelas águas do Rio Guamá, prejudicando toda a população da 

área metropolitana de Belém. Considerou que seja necessário tomar as devidas 

providências de forma urgente para que se evite um problema maior. Ressaltou que 

qualquer instrumento jurídico que possa ser utilizado para o fechamento do aterro 

sanitário seja bem vindo. Retomando seus pronunciamentos, a Vereadora Chica 

finalizou concordando com seu antecessor e que este instrumento seja realizado o mais 

rápido possível, tendo em vista de que o Prefeito Zenaldo Coutinho foi bastante ágil, se 

dirigiu à Brasília, decretando Estado de Emergência no Município de Belém, por causa 

da quantidade de lixo jogada nas ruas de Belém. Questionou que o Município de 

Marituba esteja sem estratégia para conseguir a retirada deste aterro sanitário do 

Município de Marituba. Não mais havendo oradores inscritos e nem mais nada a ser 

tratado na ordem do dia, oportunamente, o Senhor Presidente convocou aos demais 

Vereadores para participarem de uma sessão extraordinária para votação em segundo 

turno de Projetos de autoria do Poder Executivo, em seguida, deu por encerrada esta 

sessão ordinária, quando eram, precisamente, dez horas e vinte e cinco 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, 27 de Junho de 2019 - 26º ano do Plebiscito e da Lei que criou o 

Município e 23º 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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