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ATA DA 99ª SESSÃO ORDINÁRIA, DO 2º PERÍODO LEGISLATIVO, DA 

3ª SESSÃO LEGISLATIVA, DA 6ª LEGISLATURA, DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE MARITUBA REALIZADA NO DIA 03 DE OUTUBRO DE 

2019. 

 

Aos três dias do mês de outubro 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. Composta a Mesa Diretora, o Senhor Presidente solicitou ao Vereador 

Allan Besteiro que fizesse a verificação de quórum. Constatando-se a presença dos 

Vereadores: Pastor Ademir, Chica, Gilberto Souto, Pastor Rodvaldo, Allan 

Besteiro, Boni, Salin e Raimundo Carneiro. Havendo quórum, o Senhor Presidente 

registrou a presença do Vereador Carlos Correa de Lima (Carlúcio) de Ananindeua 

e em seguida 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. Em 

seguida, solicitou ao Vereador Allan Besteiro que fizesse a leitura da Ata da Sessão 

anterior, o qual informou que a Ata do dia 26 de setembro 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: 

Mensagem nº 20/2019, da Procuradoria Geral do Município de Marituba, 

informando que foi sancionado o Projeto de Lei nº 067/2018, de autoria do Poder 

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

Municipal recebeu o número 456/2019, de 12 de Setembro de 2019, que Cria e 

delimita 20 bairros, com definição de Delimitação dos Bairros no Município de 
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Marituba, Estado do Pará. Lido o Expediente, o Senhor Presidente franqueou a 

palavra aos Senhores Vereadores nos Pronunciamentos Iniciais. Fazendo uso da 

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

este momento de discussão e aprovação de matérias que visam melhorias para a 

população e, consequentemente, para o Município de Marituba. Externou sua 

preocupação quanto à realização de Concurso Público para este Município dizendo 

ser contrário à realização do mesmo. Destacou que esteve em Caxias no Maranhão e 

na ocasião se deparou com os hotéis que estavam ocupados, por candidatos de 

outros locais, devido o concurso realizado naquele município. Viu a insatisfação das 

pessoas locais com o ocorrido. Então irá criar uma comissão de funcionários com 

mais de vinte e cinco anos de trabalho para irem ao Ministério Público para 

encontrar uma saída para respaldar essas pessoas com mais de sessenta anos. 

Referiu-se aos funcionários já existentes, pois sabe que os novatos estão se 

preparando. O município tem cerca de vinte e cinco anos, mas com funcionários que 

já estavam trabalhando antes da emancipação e não seria justo perderem sua 

estabilidade e seus atuais salários. Reafirmou que tomará providências para atender 

esses funcionários. Não havendo mais 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: 

Projeto de Lei nº 122/2018, de autoria do Ver. Pr. Ademir, Projeto de Lei nº 

123/2018, de autoria do Poder Executivo, Projeto de Lei nº 146/2019, de autoria 

do Poder Executivo, Projeto de Lei nº 185/2019, de autoria do Ver. Helder Brito, 

Requerimentos nº 1.011/2017,  nº 1.017/2017, nº 1.023/2017, nº 1.026/2017 e nº 

3.047/2019, de autoria do Ver. Helder Brito, Requerimento nº 3.347/2019, de 

autoria do Ver. Gilberto Souto, Requerimentos nº 3.368/2019, nº 3.370/2019, nº 

3.371/2019 e nº 3.372/2019, de autoria do Ver. Pr. Rodvaldo, Requerimentos nº 

3.374/2019, nº 3.384/2019 e nº 3.385/2019, de autoria do Ver. Mello, 

Requerimentos nº 3.387/2019 e nº 3.388/2019, de autoria do Ver. Neneco e 

Indicação nº 298/2019, de autoria do Ver. Manelzinho Rocha. Lida a matéria em 
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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: Pastor Ademir, Chica, Neneco, Gilberto Souto, Mello, 

Pastor Rodvaldo, Allan Besteiro, Helder Brito, Boni, Salin e Raí. Havendo quórum, 

o Senhor Presidente submeteu à aprovação da Plenária a Ata da Sessão Ordinária 

realizada no dia 26/09/2019, sendo aprovada por unananimidade. Passando à 

deliberação da matéria em pauta: Projeto de Lei nº 122/2018, de autoria do Ver. 

Pr. Ademir, que Dispõe sobre o hasteamento da bandeira de Marituba, bandeira do 

Pará, bandeira do Brasil, e entoação do hino nacional Brasileiro, do hino do Pará, e 

do de Marituba nas escolas de ensino fundamental da Rede Municipal de Ensino. 

Não havendo discussão, foi aprovado em 2ª discussão e 2ª votação, Projeto de Lei 

nº 123/2018, de autoria do Poder Executivo, que Dispõe sobre a criação do 

Conselho Municipal de Política da Promoção da Igualde Racial do Município de 

Marituba, não havendo discussão foi aprovado em 2ª discussão e 2ª votação. 

Projeto de Lei nº 146/2019, de autoria do Poder Executivo, que Altera a ementa e o 

Parágrafo único do art. 1º, da Lei 434, de 15 de janeiro de 2019, que Dispõe sobre 

notificar o despejo de lixos em locais inadequados no Município e dá outras 

providências. Não havendo discussão, foi aprovado em 2ª discussão e 2ª votação. 

Projeto de Lei nº 185/2019, de autoria do Ver. Helder Brito, que Dispõe sobre a 

proibição da utilização de veículos movidos a tração animal no perímetro urbano do 

município de Marituba e dá outras providências, foi encaminhado à Comissão de 

Justiça para análise e parecer. Requerimentos de autoria do Ver. Helder Brito nº 

1.011/2017 - 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 Padre Ângelo, 

Bairro Nova União, nº 1.017/2017 - 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 
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sinalização da via, sempre respeitando acessibilidade para deficientes físicos, na 

Avenida São Francisco, Bairro Nova União, nº 1.023/2017 - 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 Bom Jesus, Bairro Nova União, nº 1.026/2017 - 

requerendo que o Prefeito Municipal providencie os serviços de drenagem, 

asfaltamento e/ou manutenção, saneamento básico, conserto e/ou instalação de 

luminárias, construção de meio fio, calçadas e sinalização da via, sempre 

respeitando acessibilidade para deficientes físicos, na Passagem Liberdade, Bairro 

Nova União e nº 3.047/2019 - requerendo que o Prefeito Municipal providencie os 

serviços de ampliação da USF (Unidade de Saúde da Família São João), Bairro São 

João. Discutiu o autor que na tribuna após saudar a todos os presentes falou da 

satisfação em tratar do projeto que trata da tração animal, o qual foi encaminhado a 

Comissão de Justiça.  E ver com alegria a sociedade estar evoluindo, mas precisam 

proteger os animais. Pediu apoio aos pares, à população e a classe política deste 

município que continuem progredindo e independente de mandato politico, pede 

pela proteção aos animais. Não havendo mais discussão. Os requerimentos de 

autoria do Vereador Helder Brito foram submetidos à votação e aprovados por 

unanimidade, Requerimento de autoria do Ver. Gilberto Souto nº 3.347/2019 - 

requerendo que o Prefeito Municipal providencie junto à Polícia Militar a instalação 

de um PM Box no Bairro São Francisco. A matéria foi submetida à discussão e 

votação, sendo aprovado por unanimidade, Requerimentos de autoria do Ver. Pr. 

Rodvaldo, nº 3.368/2019 - requerendo que o Prefeito Municipal providencie 

pavimentação da Rua São João, Passagem Sol Nascente, Bairro Pato Macho, nº 

3.370/2019 - requerendo que o Prefeito Municipal providencie Curso de 

Capacitação, na qualidade de atendimento ao público para os funcionários da 

Unidade de Saúde Básica Jardim Imperial, nº 3.371/2019 - requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie modificar a posição das lâmpadas que iluminam o 
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Conjunto Viver Melhor Marituba, com o objetivo de clarear as ruas entre as torres e  

nº 3.372/2019 - requerendo que o Prefeito Municipal providencie a compra 

emergencial de medicamentos para a Unidade Básica de Saúde Jardim Imperial, 

Bairro Decouville. Por solicitação do autor, os Requerimentos foram submetidos à 

discussão e votação, em bloco, sendo aprovados por unanimidade, Requerimentos 

de autoria do Ver. Mello, nº 3.374/2019 - requerendo que o Prefeito Municipal 

providencie junto ao setor competente a manutenção da iluminação pública da 

Passagem Primeiro de Abril, Bairro Novo e  nº 3.384/2019, de autoria do Ver. 

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

a sinalização das lombadas localizadas no Residencial Parque dos Umaris, no 

Bairro Uriboca e  nº 3.385/2019 - requerendo que o Prefeito Municipal providencie 

junto ao setor competente os reparos necessários para resolver o problema de um 

buraco que se formou na Rua do Fio, próximo ao Residencial Viver Melhor 

Marituba. Por solicitação do autor, os Requerimentos foram submetidos à discussão 

e votação, em bloco, sendo aprovados por unanimidade Requerimentos de autoria 

do Ver. Neneco, nº 3.387/2019 - requerendo que o Prefeito Municipal providencie 

junto ao setor competente a execução de reparo ao bueiro localizado na Avenida do 

Contorno, esquina com a Quadra 01 do Loteamento Imperial, Bairro Decouville, 

para discussão e votação,  nº 3.388/2019, de autoria do Ver. Neneco, requerendo 

que o Prefeito Municipal providencie junto ao setor competente a solicitação do 

funcionamento de todos os caixas eletrônicos do Banco do Brasil, e que sejam 

abastecidos aos finais de semana para melhor atendimento ao público. Por 

solicitação do autor, os Requerimentos foram submetidos à discussão e votação, em 

bloco, sendo aprovados por unanimidade.  Indicação de autoria do Ver. 

Manelzinho Rocha, nº 298/2019, foi retirado de pauta pela ausência do autor da 

matéria. No ensejo o Senhor Presidente registrou a presença do Vereador João 

Pereira e a pedido de questão de ordem do Vereador Mello a presença do presidente 

do PDT municipal senhor David Câmara. Esgotada a pauta, o Senhor Presidente 

franqueou a palavra aos Senhores Vereadores nos pronunciamentos finais 
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concedendo a palavra ao Vereador João Pereira após saudar a Mesa Diretora e 

demais Vereadores justificou seu atraso nesta sessão, pois estava acompanhando um 

processo de desapropriação de terras no Bairro Novo Horizonte, pertencente ao 

cemitério Parque da Eternidade, sendo uma área invadida. E numa briga judicial, o 

proprietário senhor Fernando ganhou a reintegração. Sendo uma área obsoleta e que 

servia de abrigo de mal feitores. A polícia estava presente e garantindo a 

desapropriação. Registrou sua tristeza por ver que Marituba é rotulada como a terra 

dos cemitérios e lixão e aquela área se encontra desde 2010 em discussão com a 

prefeitura, que afirma que o proprietário do cemitério se apossou desta área que é 

municipal.  Esclareceu que não é favorável a invasão de áreas de proprietários de 

fato e de direito, haja vista a Prefeitura afirmar ser a proprietária, porém o Senhor 

Fernando conseguiu em tempo recorde a sua devolução. Em aparte, o Vereador 

Mello, parabenizou o autor falando que constam várias denúncias sobre este 

terreno, inclusive á Secretaria de Meio Ambiente, onde o cemitério já usa esta área 

para sepultamentos, e este senhor Fernando só faz ganhar dinheiro e em nada 

contribuiu para Marituba. Pediu que se instalasse uma CPI para averiguar o caso e 

fiscalizar esta situação. Já que veicularam cobrando o papel do Vereador, acha por 

bem convocarem este cidadão para esclarecer a sua propriedade documental. 

Associou-se ao Vereador para buscar resolver, já que a população local esta 

ameaçando paralisar a Rodovia BR316, pois esta um caos esta situação. Afirmou 

ser contra invasão, mas defenderá o povo de Marituba no que for preciso. 

Retomando o Vereador João Pereira agradeceu o pronunciamento ratificando que 

há muitas áreas em Marituba na mesma situação e infelizmente não tem a posse 

definitiva, ainda mais que este cemitério esta impedido pela SEMMA estadual de 

funcionar e fazer qualquer sepultamento, mas a população encontrou restos de 

enterros e ossos humanos. O Ministério Público foi comunicado, mas ainda não 

houve respostas, e com a reintegração de posse haverá a extensão do cemitério, 

quando a área deveria ser usada para construção de escolas e creches. Em aparte o 

Vereador Raí se associou a discussão quanto à área e esclareceu que é do seu 
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conhecimento desde quando veio para o município nos anos noventa, aquela área 

era para construção de um conjunto habitacional a ser feito pela construtora Monte 

Carlo, sendo o seu proprietário sogro do senhor Fernando e este acabou tomando 

posse da área, inclusive a área possui um campo de aviação que vai de encontro a 

segurança da população daquela área, consta também uma ação da prefeitura da 

área que foi grilada por esse cidadão. Tem dito as pessoas do Novo Horizonte que 

os apoiará, mas dentro da legalidade de que a prefeitura possa retomar a área para o 

município. Solidarizou-se ao Vereador João Pereira, inclusive de que a prefeitura 

possa também cobrar o de direito. Concluiu o Vereador João Pereira agradecendo 

a contribuição dos pares, inclusive informando que a ação é promovida pela 

empresa e construtora Coimbra e incorporadora São Braz onde fica também o 

escritório do cemitério Parque da Eternidade, ou seja, existe algo de estranho a ser 

verificado e ir ao encontro da necessidade da população que precisa de um lugar 

para morar. Propõem a CPI para que esta Casa possa se manifestar em favor dos 

que precisam. Agradeceu o apoio de todos. Por inscrição a Vereadora Chica na 

tribuna após saudar a Mesa Diretora, demais Vereadores e pessoas presentes nesta 

sessão, falou que nesta semana começa a visita para católicos da peregrinação de 

Nossa Senhora de Nazaré, onde se vê em alguns bairros a limpeza de ruas, e 

pergunta por que somente nestes momentos é feita a manutenção, quando deveria 

ser permanente. Como moradora a 52 anos do Bairro São João que se encontra em 

total abandono. Parabenizou o Vereador Pastor Rodvaldo em pedir pelo bairro, 

porque as solicitações feitas por esta Vereadora foram negadas, as ruas estão 

intrafegáveis, os alunos e cadeirantes enfrentam ruas alagadas e com lama. Graças a 

Deus através da peregrinação a admistração da Prefeitura corre e agilizam a limpeza 

em algumas ruas. A roçagem do dia a dia não se vê mais e estão contratando 

empresas terceirizadas quando há muitas pessoas desempregadas e passando fome. 

Não pode ficar calada diante do que esta acontecendo, faltando remédios nos postos 

e no hospital urgência e emergência, com corredor super-lotado, e em horário de 

pico, os enfermeiros dando aula a estagiários, mas tem horas que o atendimento é 
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razoável, porém no horário que mais precisam não há atendimento. Quanto às 

ocupações não é contra, já que a terra é publica e do município, porém deixam que 

alguns grandes empresários tenham a posse de uma área que deveria servir para 

moradia da população. Falta emprego, falta saúde e habitação. Os munícipes que 

votaram nestes vereadores estão desempregados, onde hoje a Prefeitura emprega 

muitos de fora. Solidarizou-se ao Vereador Salin que se preocupa com os servidores 

contratados, pois há muitos com quase 30 anos e correm o risco de sair da prefeitura 

pelo concurso. Foi testemunha de que pessoas com 20 anos foram mandados 

embora. Há brechas na Lei de que possa efetivar pessoas com muitos anos. Em 

aparte o Vereador Salin lembrou da emancipação de Marituba e na época os 

funcionários que já moravam em Marituba ficaram efetivados, pediu que o 

Ministério Público pudesse interceder. Em aparte o Vereador João Pereira 

parabenizou a Vereadora pelo seu natalício e falou da eleição para conselheiros 

tutelares que hoje é uma pré-campanha eleitoral e muitos serão induzidos à votação. 

E precisam acompanhar e fiscalizar e que em muitos casos o conselheiro não faz o 

seu papel. Concluiu a Vereadora Chica falando ser favorável a ocupação legal, 

pois há pessoas que precisam de uma moradia e a Secretaria de Habitação possa 

verificar a possibilidade de ocupar as unidades já existentes e que foram 

abandonadas por pessoas que não tiveram condições de pagar as prestações. 

Lembrou que no próximo domingo, dia seis, será mais uma eleição dos conselheiros 

tutelares, representantes das crianças e adolescentes, importante momento para 

Marituba, e que seja o ECA – Estatuto da Criança e Adolescente aplicado 

corretamente. Agradeceu a lembrança do Vereador João Pereira e desejou uma boa 

eleição e que os eleitos defendam os interesses da categoria. Pediu a Nossa Senhora 

que abençoe a todos. Na continuidade o Vereador Pastor Ademir na tribuna 

cumprimentou a todos os presentes e agradeceu a aprovação de seu projeto pelo 

hasteamentos das bandeiras nas escolas, um pedido de toda a população para 

encaminhar os jovens à civilidade nacional. Pediu as bênçãos de Jesus a todos os 

presentes. Por sua vez o Vereador Mello na tribuna falou que já este redigido o 
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pedido de CPI nesta Casa quanto ao cemitério, pediu aos demais Vereadores que 

assinem este pedido e comunicou que seu gabinete irá protocolar junto a Secretaria 

e poder dar a resposta à população. Por sua vez o Vereador Raí após cumprimentar 

a todos falou da ocupação do Bairro Novo Horizonte que precisam fazer uma 

avalição e análise clara e tranquila para tomarem precaução quanto a CPI e dar uma 

cobertura politica para a população, sendo uma área de poder público. Em aparte o 

vereador Mello reafirmou que o melhor procedimento seja a CPI para investigar  e 

esclarecer com cautela, pois são em torno de seiscentas famílias que não podem 

ficar sem moradia diante da atual situação. Retomando o Vereador Rai falou que 

regimentalmente a CPI precisa ter fatos e embasamentos legais para sua 

composição. É favorável, mas dentro da legalidade. Quanto ao concurso público, a 

população reclamava quanto à devolução dos valores pagos e que foi anulado o 

processo anterior. O município não tem um advogado tributarista, auditores fiscais, 

demais funcionários e profissionais que a Lei exige serem concursados. Precisam 

sim, ver a possibilidade em respaldar alguns casos e situações de alguns servidores 

concursados de longas datas e evitar que pessoas de outros Estados venham 

preencher essas vagas. Para efetivação, precisaria, a seu ver, para respaldar esses 

funcionários, existir uma PEC à Constituição para poder fazer valer esse direito, e 

em muitos casos o funcionário efetivo produz menos que um servidor contratado e 

quem carrega hoje Marituba, são na sua maioria os contratados. Outra situação é 

quanto ao hospital Urgência e Emergência que hoje é uma retaguarda a UPA, porém 

a Vereadora Chica tem razão quando ao atendimento as demandas. Quanto às ruas 

precisam de um conjunto de obras para sua revitalização, pois há dificuldade de 

repasse de verbas. O serviço está sendo feito, porém a demanda é grande e é 

possível fazer, mas por partes. Como morador do Bairro União vê a situação de uma 

empreiteira que fez o serviço de meio fio, mas quando ia colocar o asfalto veio a 

chuva e não puderam continuar. Em aparte o Vereador João Pereira falou que o 

Executivo possa evitar desperdícios de recurso publico, apesar do tempo de chuvas, 

a população perde a dignidade de trafegabilidade como os Bairros Novo Horizonte I 
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e II que estão péssimos e a população cobra, até mesmo jogam ovos nos carros dos 

vereadores por achar ser sua culpa as ruas não serem pavimentadas. Concluiu o 

Vereador Raí falando que mora na Rua Bom Sossego, mas devido o muro do 

cemitério a rua em declive, quando chove, enche e estraga o serviço da Prefeitura. 

Tem consciência do que precisa ser feito em buscar trilhar o caminho da melhoria 

da cidade. Agradeceu. Não havendo oradores inscritos e nem mais nada a ser 

tratado na ordem do dia, deu por encerrada esta sessão ordinária. E quando eram, 

precisamente, dez 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, 03 de outubro 

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-x-x- 
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