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ATA DA 102ª SESSÃO ORDINÁRIA, DO 2º PERÍODO LEGISLATIVO, DA 3ª 

SESSÃO LEGISLATIVA, DA 6ª LEGISLATURA, DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

MARITUBA REALIZADA NO DIA 24 DE OUTUBRO DE 2019. 

 

Aos vinte e quatro 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 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: Chica, Allan Besteiro, Boni, 

Manelzinho Rocha, Raimundo Carneiro, Gilberto Souto e Raí. Havendo quórum, o Senhor 

Presidente solicitou ao Vereador Manelzinho Rocha que fizesse a leitura de um texto 

bíblico (Sl 1, 1-2). E, quando eram, pontualmente, nove horas e quinze minutos, 

invocando o nome de Deus, deu por aberta a presente sessão ordinária. Oportunamente, o 

Senhor Presidente registrou a presença dos Vereadores Pastor Rodvaldo, Everaldo Aleixo 

e Pastor Ademir. Em seguida, solicitou ao Vereador Allan Besteiro que fizesse a leitura das 

Atas das Sessões anteriores, o qual informou que as Atas das Sessões Ordinárias 

realizadas nos dias 10 e 17 de outubro de 2019, encontram-se nos cadernos dos Senhores 

Vereadores e na Secretaria desta Casa. Prosseguindo, o Senhor Presidente solicitou ao 

Vereador Allan Besteiro que fizesse a leitura do Expediente: Ofício nº 915/2019, da 

Paróquia de Nossa senhora de Nazaré – Marituba, convidando a Câmara Municipal de 

Marituba para acolher a Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré em visita 

institucional no dia 07 de novembro de 2019, e convidando, ainda, para o Círio das 

Crianças que acontecerá no dia 14 de novembro de 2019, às 08 horas, com saída da Igreja 

Nossa senhora da Paz rumo à Paróquia de Nazaré. Ofício nº 1643/2019, da Secretaria 

Municipal de Saúde, solicitando a liberação do Plenário da Câmara Municipal de Marituba, 

para realização do evento alusivo ao Dia Mundial da Saúde Mental, no dia 30 de outubro 

de 2019, no horário de 09:00h às 12:00h. Ofício nº 1645/2019, da Secretaria Municipal de 
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Saúde - SESAU, encaminhando Edital nº 01/2019, da Eleição do Conselho Municipal de 

Saúde de Marituba/PA, onde, convoca e torna públicas as Plenárias Eletivas nos dias 04, 

05 e 06 de novembro de 2019, por segmentos representativos para eleição do COMSAM 

para mandato bienal 2019/2021. Oportunamente, o Senhor Presidente informou que 

chegou a Programação do Círio de Nossa Senhora de Nazaré de Marituba, que iniciará no 

dia 10/10/2019, a qual depois será repassada aos demais Vereadores. Lido o Expediente, o 

Senhor Presidente, oportunamente, registrou a presença do Vereador Raí, em seguida, 

franqueou a palavra aos Senhores Vereadores nos Pronunciamentos Iniciais. Fazendo uso 

da Tribuna, a Vereadora Chica após saudar a todos informou que na semana anterior 

esteve na Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano adentrando 

com alguns ofícios para reforçar as solicitações desta Vereadora, através de Requerimentos 

aprovados nesta Casa de Leis, solicitando limpeza e abertura de valas, roçagem em certos 

Bairros deste Município, porém, a resposta do Secretário é sempre a mesma, que não tem 

equipes suficientes para a realização do serviço. Acrescentou que próximo a sua residência, 

juntamente com um de seus assessores, resolveram fazer a limpeza da rua e taparem os 

buracos, tendo em vista que o deslocamento de pedestres e de veículos estava ficando 

muito difícil. Durante esta limpeza, diversas pessoas passavam pelo local, empresários, 

moradores, funcionários da Prefeitura. Questionou se o Prefeito teria conhecimento destas 

situações que acontecem no Município de Marituba, inclusive questionou também ao 

Secretário de Infraestrutura como estava o processo de licitação da tubulação que seria 

implantada em algumas ruas em virtude do alagamento, mas já se passaram três anos e 

nada desta licitação ser liberada, não sai do papel. Disse que as atuais tubulações estão 

quebradas ou entupidas, as valas nem se fala. Lembrou que as pessoas com que se 

dispunham a fazer esta limpeza em virtude do baixo nível de escolaridade já não existem 

mais neste Município, não são mais aproveitadas, o Município está entregue as baratas. 

Ressaltou que, pelo visto, existem apenas duas equipes para atender a demanda do serviço 

de limpeza de ruas em Marituba. Considerou que seja muito triste andar pelo Município e 

constatar este abandono, acrescentando que a má gestão pode ser também das pessoas que 

estejam a frente de algumas secretarias e não tem coragem para realizar o serviço. Mas, a 

competência maior seja do gestor municipal verificar estas situações. Visitou a creche 

escola do Bairro Nova Decouville, propondo que os demais pares também façam uma 
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visita na mesma, para constatar o total abandono que se encontra. Disse que seja 

importante zelar pelo patrimônio público, mesmo porque existem muitas crianças fora da 

escola aguardando por uma vaga. Registrou que esta semana alguém publicou uma foto no 

facebook com a seguinte frase: “Nossa cidade está coberta de neblina”. Nas muitas 

reuniões que participou sobre o “Lixão”, sempre foi pautado que o aterro sanitário jogaria 

este tipo de neblina dentro do Município de Marituba. Destacou sobre a mortandade de 

pessoas por infarto, previsão esta que também foi destacada desde o início da instalação 

deste aterro sanitário. Disse que não seja neblina que cobre este Município, mas sim, gás 

tóxico oriundo do “lixão”, através do inibidor de chorume. Solicitou aos demais pares que 

retornem para a luta visando a saída do aterro sanitário de Marituba. Registrou que mesmo 

com a colocação do inibidor de chorume, o fedor continua e as chuvas de inverno ainda 

nem começaram. Marituba sofrerá, de um lado, com as valas entupidas e de outro, com as 

consequências do aterro sanitário. Muitas famílias terão de elevar seus móveis para não 

perderem. Informou que a Promotora de Justiça convocou o “Fórum Fora Lixão” para 

participar de uma reunião às 14 horas para tratar dos danos morais causados pelo aterro 

sanitário. Convidou aos demais pares para participarem deste evento, em virtude da 

importância de conhecimento sobre estes danos que o “Lixão” esteja causando aos 

moradores deste Município. Assim como para saber o que está sendo feito pelos três 

gestores municipais de Belém, de Ananindeua e de Marituba quanto ao período de dois 

anos determinado pelo desembargador. Finalizou dizendo que todas as segundas-feiras, às 

19:30 horas, esteja participando das reuniões do Fórum Fora Lixão, na Casa das Irmãs de 

São José, na rua da Delegacia. Acrescentando que se parar o “lixão” continuará por mais 

quinze anos ou mais, prejudicando e matando os moradores deste Município. Por sua vez, 

o Vereador Pastor Ademir após as saudações de praxe destacou que a Rua do Fio esteja 

com uma enorme cratera, inclusive com exposição da tubulação de esgoto, considerando 

uma situação perigosa para quem trafega pelo local. Solicitou o apoio dos pares para que 

seja comunicado ao Prefeito Municipal para que o mesmo tome as devidas providências, 

ressaltando que o risco maior seja com as pessoas idosas e as crianças, podendo ocasionar 

um acidente grave. 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 
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nº 189/2019, de autoria do Vereador Helder Brito; Projeto de Lei nº 190/2019, de autoria 

do Vereador Helder Brito; Requerimento nº 2.101/2017, de autoria do Vereador Helder 

Brito; Requerimento nº 3.391/2019, de autoria do Vereador Neneco; Requerimento nº 

3.395/2019, de autoria do Vereador Neneco; Requerimento nº 3.399/2019, de autoria do 

Vereador Neneco; Requerimento nº 3.400/2019, de autoria do Vereador Neneco; 

Requerimento nº 3.401/2019, de autoria do Vereador Neneco; Requerimento nº 

1.841/2017, de autoria do Vereador Pastor Rodvaldo; Requerimento nº 3.405/2019, de 

autoria do Vereador Pastor Rodvaldo; Requerimento nº 3.406/2019, de autoria do 

Vereador Pastor Rodvaldo; Requerimento nº 3.414/2019, de autoria do Vereador Pastor 

Rodvaldo; Requerimento nº 3.417/2019, de autoria do Vereador Pastor Rodvaldo; 

Requerimento nº 3.409/2019, de autoria do Vereador Allan Besteiro; Requerimento nº 

3.410/2019, de autoria do Vereador Allan Besteiro; Requerimento nº 3.411/2019, de 

autoria do Vereador Allan Besteiro; Indicação nº 299/2019, de autoria do Vereador Allan 

Besteiro; Indicação nº 302/2019, de autoria do Vereador Allan Besteiro; Indicação nº 

303/2019, de autoria do Vereador Helder Brito; Indicação nº 304/2019, de autoria do 

Vereador Manelzinho Rocha. 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: Pastor Ademir, Mello, Everaldo 

Aleixo, Chica, Neneco, Raí, Pastor Rodvaldo, Helder Brito, Allan Besteiro, Boni, 

Manelzinho Rocha, Raimundo Carneiro e Gilberto Souto. Havendo quórum, o Senhor 

Presidente submeteu à aprovação da Plenária as Atas das Sessões Ordinárias realizadas 

no dia 10 e 17/10/2019, sendo aprovadas por unanimidade. Passando à deliberação das 

matérias em pauta: Projeto de Lei nº 189/2019, de autoria do Vereador Helder Brito, que 

Dispõe sobre a obrigatoriedade da instalação de equipamento de climatização nos meios de 

transportes públicos coletivos de passageiros do Município de Marituba. A matéria foi 

encaminhada à Comissão de Justiça para análise e parecer. Projeto de Lei nº 190/2019, de 

autoria do Vereador Helder Brito, que Dispõe sobre critérios para desembarque de 

mulheres, fora da parada de ônibus, em período noturno nos veículos de transporte coletivo 

do Município de Marituba. A matéria foi encaminhada à Comissão de Justiça para análise 

e parecer. Requerimento nº 2.101/2017, de autoria do Vereador Helder Brito, requerendo 

que o Prefeito Municipal providencie reforma e construção de calçadas, meio fio, limpeza 
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de bueiros, ampliação da via, sinalização e a readequação do trânsito, na Rua da Cerâmica. 

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

Requerimentos de autoria do Vereador Neneco nº 3.391/2019, requerendo que o Prefeito 

Municipal providencie junto ao setor competente a revitalização da Concha Acústica da 

Praça Matriz; nº 3.395/2019, requerendo que o Prefeito Municipal providencie junto ao 

setor competente a construção de uma Feira Coberta, no Residencial Parque do Eucalipal; 

nº 3.399/2019, requerendo que o Prefeito Municipal providencie junto ao setor competente 

a execução de serviços de limpeza, abertura de valas, recuperação asfáltica, iluminação 

pública, da Quadra 18, do Loteamento Imperial; nº 3.400/2019, requerendo que o Prefeito 

Municipal providencie junto ao setor competente a execução de serviços de limpeza, 

terraplenagem, iluminação pública, drenagem, pavimentação asfáltica e saneamento básico 

da Rua Açaí, no Residencial Dú Pará, Bairro Decouville; e nº 3.401/2019, requerendo que 

o Prefeito Municipal providencie junto ao setor competente a execução de serviços de 

limpeza, terraplenagem, iluminação pública, drenagem, pavimentação asfáltica e 

saneamento básico da Rua Tucupi, no Residencial Dú Pará, no Bairro Decouville. As 

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

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

1.841/2017, requerendo que o Prefeito Municipal providencie ventiladores, bebedouro e 

geladeira para o anexo da Escola Municipal de Ensino Fundamental Geracina Begot; nº 

3.405/2019, requerendo que o Prefeito Municipal providencie iluminação pública, da Rua 

Novo Uriboca, Alameda Nova Vida, Bairro São João; nº 3.406/2019, requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie policiamento nas Ruas da Comunidade Recomeçar, no 

Bairro Decouville, próximo ao Conjunto Albatroz; nº 3.414/2019, requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie coleta de lixo da Travessa Rio Branco, Bairro Dom 

Aristides; e nº 3.417/2019, de autoria do Ver. Pr. Rodvaldo, requerendo que o Prefeito 

Municipal providencie iluminação pública, substituição das luminárias, manutenção e 

implementação de novos postes e luminárias, da Passagem Jaú, Bairro Japão. As matérias 

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

aprovadas por unanimidade. Requerimentos de autoria do Vereador Allan Besteiro nº 

3.409/2019, requerendo que o Prefeito Municipal providencie a criação de um Sistema 

Municipal de Marcação de Consultas, por meio da criação do Cartão Saúde Inteligente, 
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facilitando a marcação de consultas e exames, e instituir o prontuário eletrônico que 

disponibilize todos os dados cadastrais e clínicos do paciente; nº 3.410/2019, requerendo 

que o Prefeito Municipal implante Unidades Móveis de Saúde; nº 3.411/2019, requerendo 

que o Prefeito Municipal crie um Centro de Apoio e Inovação para professores e equipes 

escolares; Indicações nº 299/2019, indicando que o Prefeito Municipal implante um Plano 

Municipal de Ações Afirmativas e Combate ao Racismo; e nº 302/2019, indicando que o 

Prefeito Municipal crie um observatório receptor de ideias para atrair talentos das 

atividades criativas e empreendedoras. As matérias foram submetidas à discussão e 

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

nº 303/2019, de autoria do Vereador Helder Brito, indicando que o Prefeito Municipal 

implante no âmbito do município de Marituba, os chamados “Cavalos de Lata”, veículos 

que substituirão as carroças movidas à tração animal, assim como fazer um levantamento e 

posterior convocatória dos antigos condutores para uma possível recolocação no mercado 

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

unanimidade. Por questão de ordem, o Vereador Manelzinho Rocha solicitou que a 

Indicação nº 304/2019, de sua autoria, fosse retirada de pauta. O que foi acatado pela 

Mesa Diretora. Esgotada a pauta, o Senhor Presidente franqueou a palavra aos Senhores 

Vereadores nos pronunciamentos finais. Não havendo oradores inscritos e nem mais nada 

a ser tratado na ordem do dia, o Senhor Presidente deu por encerrada esta sessão ordinária, 

quando eram, precisamente, nove horas e quarenta e seis 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, 24 

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-x-x-x-x  
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