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ATA DA 91ª SESSÃO ORDINÁRIA, DO 2º PERÍODO LEGISLATIVO, DA 3ª 

SESSÃO LEGISLATIVA, DA 6ª LEGISLATURA, DA CÂMARA MUNICIPAL 

DE MARITUBA REALIZADA NO DIA 01 DE AGOSTO DE 2019. 

 

Ao primeiro dia do mês de agosto 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; 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: 

Gilberto Souto, Chica, Neneco, Allan Besteiro, Boni, Manelzinho Rocha, João Pereira 

e Pastor Ademir. 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 doze minutos, invocando o nome de Deus, deu por aberta a presente sessão 

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

Vereadores Raimundo Carneiro e Everaldo Aleixo, justificando a ausência do Vereador 

Pastor Rodvaldo, solicitando, em seguida, ao Vereador Allan Besteiro que fizesse a 

leitura das Atas da Sessão anterior, o qual informou que as Atas do dia 27 de junho de 

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

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

Expediente: Mensagem nº 12/2019, da Procuradoria Geral do Município de Marituba, 

informando que foi sancionado o Projeto de Lei nº 163/2019, de autoria do Poder 

Executivo Municipal, previamente aprovado por essa Augusta Câmara, cuja Lei 

Municipal recebeu o número 452/2019, de 02 de julho de 2019, que Dispõe sobre a 
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alteração integral da Lei Municipal nº 120/2003 que alterou a Lei nº 079/2001, que 

instituiu o Conselho Municipal de Saúde de Marituba; Mensagem nº 14/2019, da 

Procuradoria Geral do Município de Marituba, informando que foi sancionado o 

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

aprovado por essa Augusta Câmara, cuja Lei Municipal recebeu o número 454/2019, de 

02 de julho de 2019, 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”, Ofício nº 001/19 - 

PDT, solicitando a liberação do Plenário da Câmara Municipal de Marituba, para 

realização da convenção do Partido Democrático Trabalhista PDT-12 deste Município, 

que será realizada no dia 09 de agosto de 2019 (sexta-feira), no horário das 08 às 12 

horas.  Na sequência, o Senhor Presidente franqueou a palavra aos Senhores 

Vereadores nos Pronunciamentos Iniciais concedendo a palavra a Vereadora Chica 

que na tribuna após saudar a Mesa Diretora, demais Vereadores e população presente 

nas galerias, falou dos acontecimentos que ocorreram no decorrer do recesso do mês de 

julho, a respeito ao aterro Sanitário, sendo que fora marcada uma reunião setorial entre 

o Ministério Público, Poder Judiciário e as três prefeituras (Belém, Ananindeua e 

Marituba) envolvidas no aterro sanitário, sendo que esta Casa e tão pouco esta 

Vereadora não receberam nenhuma informação ou comunicado de tal reunião que 

haveria prorrogação de funcionamento, apesar de Marituba ter participado de fóruns e 

demais reuniões em que nada ficou decidido que o lixão iria continuar a funcionar, por 

mais dois anos. As três Câmaras envolvidas possuem  representantes e nesta última 

reunião se fizeram presentes apenas Ananindeua e Belém, tendo Marituba, ficado de 

fora. A população acusa os quinze vereadores pelo mal causado pelo lixão. O 

município teve o Prefeito e a Procuradoria como representes, mas essa Casa teria por 

direito participar, já que no dia-a-dia lida com a população, e não é a Procuradora e 
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nem o Prefeito que escutam as reclamações. Citou como exemplo, o acontecido na fila 

do banco Banpará, onde um senhor ao vê-la no banco, falou muito mal do Prefeito e 

dos quinze Vereadores, chamando-os de omissos. Perguntou se lembram, ainda no 

primeiro semestre que os Vereadores precisavam fazer um requerimento junto ao 

Ministério Público para respaldar essa Casa, e nada foi feito, pois Ananindeua e Belém 

foram chamadas para participar da reunião e Marituba ficou de fora, sequer foi 

chamada. Em aparte o Vereador Everaldo Aleixo pediu o afastamento do Prefeito 

Mário Filho por omissão e esta Casa precisa se unir, até porque tem poder para cassar o 

prefeito. Concluiu a Vereadora Chica falando, desde a sua participação na negociação 

do fórum “Fora Lixão” junto ao aterro sanitário, até hoje não saiu nenhum 

procedimento do papel, imaginem pedir a cassação do prefeito, não vai ter ninguém 

para assinar. Então, deixou registrada a sua insatisfação quanto esta situação, mesmo 

sendo nascida em Marituba há 52 anos, demonstrou sua tristeza em ver a trajetória 

deste município ao decorrer desses anos quanto ao lixão, cemitérios, presídios e tantos 

outros males que afetam o município, ressaltando de que os quinze vereadores não 

foram convocados a participar das decisões do lixão. Demonstrou a sua indignação. Por 

sua vez o Vereador João Pereira após as saudações de praxe, falou que esteve ausente 

no recesso devido uma intervenção cirúrgica, mas que acompanhou o andamento dos 

fatos, das atividades e projetos sociais, com oficinas, palestras, cursos 

profissionalizantes e atividades afins, atendendo crianças, jovens, adolescentes e 

adultos. Registrou o seu voto de repúdio a questão da violência ocorrido em Altamira, 

que apesar da condição de presidiários, são seres humanos e vitimas de um sistema que 

ainda não funciona. Também registrou aplausos quanto a policia militar do Estado no 

projeto “TerPaz” Programa Territórios para Paz, que apesar da violência, o município 

está sendo contemplado com a presença máxima da policia e outras forças de rua, 

dando a sensação de segurança, pois Marituba estava clamando por esta politica 

pública. Em aparte o Vereador Pastor Ademir parabenizou o vereador João Pereira 



ESTADO DO PARÁ 

PODER LEGISLATIVO 

CÂMARA MUNICIPAL DE MARITUBA 

CNPJ/MF Nº 01.615.610/0001-62 

4 

 

 

Av. João Paulo II, s/n, Bairro D. Aristides, CEP 67200-000, Marituba-Pará 

Fones: (91) 3256-5667/0679/8318 / 3292-2123, www.camaramarituba.pa.gov.br 

 

em lembrar o ocorrido em Altamira, um massacre onde as famílias são as que mais 

sofrem, pois ainda há muita violência nos presídios. Ainda que a igreja interceda 

levando a palavra de Jesus aos presídios, a violência impera e sessenta duas famílias 

sofreram. A vida é um dom de Deus, mas devido à situação de instabilidade no Brasil, 

ainda falta muitas politicas públicas a serem feitas. Pediu para que a Casa possa fazer 

uma moção de pesar as famílias e levadas às autoridades superiores. Cumprimentou a 

todos os presentes. Concluiu o Vereador João Pereira falando que a situação é um 

problema social e espera que os legisladores possam mudar essa situação, motivo pelo 

qual pediu oficialmente uma audiência publica para tratar da segurança pública no 

município, faltando marcar uma data e divulgar o evento para que a população e 

demais entidades possam participar. Registrou também seu apoio a Vereadora Chica 

quanto a sua indignidade a este “Lixão”, até porque o Estado passou por cima dos 

representantes do município, e por fazer parte como representante da equipe do 

movimento “Fora Lixão”, fica comprovado que Marituba é a última a ser comunicada, 

e que tudo partiu do Governo do Estado anterior em força coercitiva para com o 

município e que na realidade, as discussões são apenas para prorrogar esta situação. 

Pediu que a Mesa pudesse tão logo marcar esta Audiência para tratar dos objetivos 

deste Projeto “TerPaz” e da falta de segurança no município. Agradeceu a todos pelo 

retorno do recesso. Não havendo mais oradores inscritos nos pronunciamentos iniciais, 

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: Indicação nº 267/2019, de autoria do Ver. Manelzinho Rocha; 

Requerimento nº 229, 230, 231, 232 e 233/2017, de autoria do Ver. Raimundo 

Carneiro, Requerimento nº 933, 934, 935, 936 e 937/2017, de autoria do Ver. Helder 

Brito, Requerimento nº 3.259/2019, de autoria do Ver. Gilberto Souto.  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 
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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 das Atas da Sessão Ordinária e Extraordinária realizadas 

no dia 27/06/2019, sendo aprovadas por unanimidade. Passando à deliberação da 

matéria em pauta: Indicação de autoria do Ver. Manelzinho Rocha, nº 267/2019, 

indicando que o Prefeito Municipal providencie a implantação da iluminação pública 

da Alameda J. Campos, no Bairro Uriboca. A matéria foi submetida à discussão e 

votação, sendo aprovada por unanimidade; Requerimentos de autoria do Ver. 

Raimundo Carneiro, nº 229/2017, 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 Sexta, 

Bairro Santa Lúcia II; nº 230/2017, 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 Sétima, 

Bairro Santa Lúcia II; nº 231/2017,  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 Oitava, 

Bairro Santa Lúcia II; nº 232/2017,  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 

Primeira, Bairro Santa Lúcia II e nº 233/2017, 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 do Campo, 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 933, 934, 935, 936 e 937/2017, 
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Foram retirados de pauta por ausência do autor das matérias. Requerimento de autoria 

do Ver. Gilberto Souto nº 3.259/2019, requerendo que o Prefeito Municipal 

providencie ampliação do espaço de atendimento ao público na SEFIN – balcão do 

IPTU e outros atendimentos na Prefeitura de Marituba. A matéria foi submetida à 

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

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

pronunciamentos finais. Não 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 reunião no dia 06/08/2019 as 15h30min horas, na 

sala das comissões, juntamente com a assessoria jurídica e contábil  para tratarem de 

dois projetos, sendo o dos Bairros e do Plano Diretor, bem como pediu a comissão de 

vereadores que acompanham o “Aterro Sanitário” para escolherem um representante 

que irá fazer parte do Comitê Inter setorial da RMB – Região Metropolitana de Belém.. 

E também será assinado um requerimento conjunto demonstrando a indignação desta 

Casa quanto à prorrogação do funcionamento do aterro sanitário, assim como pediu ao 

Vereador João Pereira para junto a Secretaria Legislativa, verificar seu requerimento e 

marcar a data da audiência pública. Pediu a união de todos, apesar de ser um ano de 

novas eleições municipais, esta Casa deverá continuar unida em prol da melhoria de 

qualidade de vida do município. Em seguida, deu por encerrada esta sessão ordinária, 

quando eram, precisamente, nove horas e quarenta 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, 

01 de agosto 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-x-x-x-x-x-x-x-x 
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Ver. José Bonifácio Viana Barroso 
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Taquígrafa Legislativo 

 

 

 
 

 

 

 

 
 


