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ATA DA 106ª SESSÃO ORDINÁRIA, DO 2º PERÍODO LEGISLATIVO, DA 

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

MUNICIPAL DE MARITUBA REALIZADA NO DIA 21 DE NOVEMBRO 

DE 2019. 

 

Aos vinte e um dias do mês de novembro 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 Segunda Secretaria, o Vereador Helder Brito, e 

na Terceira Secretaria, o Vereador Manelzinho Rocha. Composta a Mesa 

Diretora, o Senhor Presidente solicitou ao Vereador Helder Brito que fizesse a 

verificação de quórum. Constatando-se a presença dos Vereadores: Chica, Neneco, 

Gilberto Souto, Pastor Rodvaldo, Manelzinho Rocha, Salin, Helder Brito e Boni. 

Havendo quórum, o Senhor Presidente solicitou ao Vereador Manelzinho Rocha 

que fizesse a leitura de um texto bíblico (Mt 12, 46-50). E, quando eram, 

pontualmente, nove horas e trinta minutos, invocando o nome de Deus, deu por 

aberta a presente sessão ordinária. Em seguida, o Senhor Presidente solicitou ao 

Vereador Helder Brito que fizesse a leitura da Ata da Sessão anterior, o qual 

informou que a Ata da Sessão Ordinária realizada no dia 14 de novembro de 2019, 

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

Prosseguindo, o Senhor Presidente solicitou ao Vereador Helder Brito que fizesse a 

leitura do Expediente: Ofício nº 179/2019, do Conselho Municipal dos Direitos da 

Criança e do Adolescente – CMDCA – Marituba/PA, solicitando a liberação do 

Plenário da Câmara Municipal de Marituba, para a realização de Posse dos 

Conselheiros Tutelares eleitos e seus Suplentes para o período de 2020-2023, que 

será realizada no dia 10 de janeiro de 2020 (sexta-feira), no horário de 08h às 12h. 

Lido o Expediente, o Senhor Presidente franqueou a palavra aos Senhores 
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Vereadores nos Pronunciamentos Iniciais. Não havendo oradores inscritos, a 

palavra foi franqueada às Lideranças Partidárias. Usando a tribuna, o Vereador 

Salin, líder do PSD, após as saudações iniciais, agradeceu a Deus por mais esta 

sessão que debaterá diversas matérias que visam beneficiar a população deste 

Município. Externou votos de agradecimento à Prefeitura de Marituba através do 

secretário municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano, Senhor Napoleão 

Costa Oliveira, informando que, na semana anterior, observou vários pontos de 

erosão em áreas limítrofes entre os Municípios de Marituba e de Ananindeua, 

lembrando que o inverno está se aproximando e que a gestão da BR 316, atualmente, 

pertence ao Estado, disse que, juntamente, com o Senhor Napoleão, estiveram no 

SETRAN e trouxeram o Senhor Leonardo para in loco observarem todos os pontos 

críticos de erosão e de possíveis pontos alagamentos no trecho da BR 316, sendo 

necessário fazer a limpeza do canteiro central da BR 316. Destacou que as obras já 

foram iniciadas, as máquinas estão em frente ao Condomínio Viver Melhor 

Marituba, tendo em vista que a água das chuvas que descem do Conjunto Almir 

Gabriel, e com os bueiros entupidos do canteiro central da BR 316 estavam 

transbordando e descendo para o referido Residencial, inclusive uma criança chegou 

a cair num buraco em virtude do alagamento. Finalizou registrando que a questão de 

erosão e trechos de alagamento neste Município seja uma das preocupações deste 

Vereador, principalmente pela proximidade do inverno. Não havendo mais 

lideranças inscritas, o Senhor Presidente, solicitou ao Vereador Helder Brito que 

fizesse a Leitura da Matéria em Pauta: Projeto de Lei nº 185/2019, de autoria do 

Vereador Helder Brito; Projeto de Lei nº 196/2019, de autoria do Vereador José 

Bonifácio (Boni); Projeto de Lei nº 197/2019, de autoria do Vereador José 

Bonifácio (Boni); Projeto de Lei nº 199/2019, de autoria do Vereador Manelzinho 

Rocha; Projeto de Lei nº 200/2019, de autoria do Vereador Manelzinho Rocha; 

Requerimento nº 3.454/2019, de autoria do Vereador Gilberto Souto; 

Requerimento nº 3.457/2019, de autoria do Vereador Pastor Rodvaldo; 

Requerimento nº 3.458/2019, de autoria do Vereador Pastor Rodvaldo; 

Requerimento nº 3.477/2019, de autoria do Vereador Pastor Rodvaldo; 
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Requerimento nº 3.459/2019, de autoria do Vereador Neneco; Requerimento nº 

3.460/2019, de autoria do Vereador Neneco; Requerimento nº 3.465/2019, de 

autoria do Vereador Neneco; Requerimento nº 3.466/2019, de autoria do Vereador 

Neneco; e Requerimento nº 3.468/2019, de autoria do Vereador Neneco. Lida a 

matéria em pauta, o Senhor Presidente solicitou ao Vereador Helder Brito que 

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

as presenças dos Vereadores: Chica, Neneco, Gilberto Souto, Pastor Rodvaldo, 

Manelzinho Rocha, Salin, Helder Brito e Boni. Havendo quórum, o Senhor 

Presidente submeteu à aprovação da Plenária a Ata da Sessão Ordinária realizada 

no dia 14/11/2019, sendo aprovada por unanimidade. Passando à deliberação das 

matérias em pauta: Projeto de Lei nº 185/2019, de autoria do Vereador Helder 

Brito, que Dispõe sobre a proibição da utilização de veículos movidos por tração 

animal no perímetro urbano do Município de Marituba e dá outras providências. A 

matéria foi submetida à discussão e votação, sendo aprovada por unanimidade em 2ª 

votação com emenda. Projeto de Lei nº 196/2019, de autoria do Vereador José 

Bonifácio (Boni), que “Declara como Patrimônio Cultural de natureza imaterial do 

Município de Marituba, a Guarda de Nazaré de Marituba e dá outras providências”. 

A matéria foi encaminhada à Comissão de Justiça para análise e parecer. Projeto de 

Lei nº 197/2019, de autoria do Vereador José Bonifácio (Boni), que “Declara como 

Patrimônio Cultural de natureza imaterial do Município de Marituba, a Guarda do 

Menino Deus de Marituba e dá outras providências”. A matéria foi encaminhada à 

Comissão de Justiça para análise e parecer. Projeto de Lei nº 199/2019, de autoria 

do Ver. Manelzinho Rocha, que Institui o Programa “Repare a Autoestima”, na rede 

pública de saúde do Município de Marituba e dá outras providências. A matéria foi 

encaminhada à Comissão de Justiça para análise e parecer. Projeto de Lei nº 

200/2019, de autoria do Ver. Manelzinho Rocha, que Institui o Programa 

“Obesidade Zero” no Município de Marituba e dá outras providências. A matéria foi 

encaminhada à Comissão de Justiça para análise e parecer. Requerimento nº 

3.454/2019, de autoria do Vereador Gilberto Souto, requerendo que o Prefeito 

Municipal providencie a execução de operação tapa buraco na Avenida Boulevard 
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das Águas, no Residencial Viver Melhor. A matéria foi submetida à discussão e 

votação, sendo aprovada por unanimidade. Por questão de ordem, o Vereador 

Pastor Rodvaldo solicitou que suas matérias fossem discutidas e votadas em bloco: 

Requerimentos nº 3.457/2019, requerendo que o Prefeito Municipal providencie 

recapeamento asfáltico da Rua Pedro Mesquita, esquina com Padre Romeu, Bairro 

Centro; nº 3.458/2019, requerendo que o Prefeito Municipal providencie concluir 

serviço de recapeamento asfáltico da Rua Fernando Guilhon, próximo a Praça 

Matriz, Bairro Centro; e nº 3.477/2019, requerendo que o Prefeito Municipal 

providencie recuperação asfáltica da Rua H, Quadra 16, Conjunto Nova Marituba, 

Bairro Decouville. As matérias foram submetidas à discussão e votação, em bloco, 

sendo aprovadas por unanimidade. Por questão de ordem, o Vereador Neneco 

solicitou que suas matérias fossem discutidas e votadas em bloco: Requerimentos 

nº 3.459/2019, requerendo que o Prefeito Municipal providencie junto ao setor 

competente a execução de serviços de limpeza, abertura de valas, iluminação pública 

e pavimentação asfáltica da Passagem Souza, Bairro Santa Clara; nº 3.460/2019, 

requerendo que o Prefeito Municipal providencie junto ao setor competente a 

execução de serviços de limpeza, iluminação pública e recuperação asfáltica da 

Passagem São Pedro, Bairro Japão; nº 3.465/2019, requerendo que o Prefeito 

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

iluminação pública, recuperação asfáltica da Travessa WE 17, Conjunto Beija Flor, 

Bairro Decouville; nº 3.466/2019, requerendo que o Prefeito Municipal providencie 

junto ao setor competente a execução de serviços de limpeza, iluminação pública, 

recuperação asfáltica da Travessa WE 16, Conjunto Beija Flor, Bairro Decouville; e 

nº 3.468/2019, requerendo que o Prefeito Municipal providencie junto ao setor 

competente a execução de serviços de limpeza, iluminação pública e recuperação 

asfáltica da Travessa São Miguel, Bairro Japão. As matérias foram submetidas à 

discussão e votação, em bloco, sendo aprovadas por unanimidade. Analisadas as 

matérias, o Senhor Presidente franqueou a palavra aos Senhores Vereadores nos 

pronunciamentos finais. Fazendo uso da tribuna, a Vereadora Chica após saudar a 

todos, disse que apesar de torcer pelo Clube do Remo, parabenizou a torcida e o 
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time do Paysandu pelo vice-campeonato da Copa Verde. Considerou que o esporte 

seja de suma importância dentro do Estado do Pará, em especial, o futebol é uma das 

verdadeiras paixões do torcedor, como seja o caso de Remo e Paysandu, que, muitas 

vezes, enchem os estádios e geram renda para muitas pessoas em dias de jogos. 

Considerou ainda a necessidade de valorização e incentivo ao esporte, 

principalmente, o esporte de base, informando que o Município de Marituba possui 

uma instituição que trabalha com crianças jovens de várias idades, a Discobolo’s, 

escolinha de futebol sub-12, sub-15, sub-16, que no mês de janeiro de 2020, irão 

disputar a Copa Zico de Futebol, informando, inclusive, que dois jovens, formados 

nesta escolinha, foram negociados e estão jogando no exterior. Destacou que seja 

necessário incentivar estas escolinhas que afastam as crianças e os jovens das ruas e 

do mundo das drogas. Disse que sempre está buscando ajudar o esporte neste 

Município, citando como exemplo o apoio que dá ao time do Barcelona do Bairro 

São João, o qual, inclusive, foi campeão de torneio realizado no Município do 

Acará. Acrescentou que seja necessário conseguir um local público para que os 

times possam jogar sem precisar pagar taxas, como forma de incentivo aos times e 

escolinhas de Marituba. Destacou que Marituba amanheceu com o céu nublado, o 

inverno se aproxima e com toda a certeza o Município irá sofrer as consequências do 

“lixão”, principalmente com o forte odor que sai do aterro sanitário. Lembrou que 

solicitou à Presidência desta Casa de Leis que adentrasse com documentação 

solicitando o fechamento deste aterro sanitário no Município de Marituba, e que 

fosse providenciada a Usina de Tratamento e Reciclagem do Lixo produzido no 

Município de Marituba, tendo a possibilidade de apresentar ao desembargador, que 

permitiu a continuidade de funcionamento do aterro sanitário em Marituba, que o 

Município teria onde colocar o seu lixo, fazendo com que os Municípios de Belém e 

de Ananindeua buscassem locais adequados para depositarem o lixo que 

produzirem. Questionou à Presidência se tal documentação tenha sido feita e 

encaminhada, pois não chegou nada às mãos desta Vereadora. Questionou também 

sobre o representante que foi escolhido por esta Casa de Leis para representar o 

Poder Legislativo junto ao Fórum Fora Lixão, bem como, se foi repassado algum 
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tipo de relatório sobre as reuniões que ocorreram entre as três Prefeituras; o que foi 

decidido; se há local adequado para destinação do lixo. Considerou que seja 

importante repassar estas informações à população. Oportunamente, o Senhor 

Presidente informou que o representante deste Poder Legislativo junto ao Fórum 

Fora Lixão seja o Vereador João Pereira, que no momento não se encontra presente, 

mas irá buscar as devidas informações para que possa repassar sobre o andamento 

dos fatos. Não havendo mais 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, dez horas. 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 novembro de 2019 

- 26º ano do Plebiscito e da Lei que criou o Município e 23º ano da Emancipação. -x 

 

Ver. José Bonifácio Viana Barroso 

Presidente da CMM 
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