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ATA DA 110ª SESSÃO ORDINÁRIA, DO 1º PERÍODO LEGISLATIVO, DA 4ª 

SESSÃO LEGISLATIVA, DA 6ª LEGISLATURA, DA CÂMARA MUNICIPAL 

DE MARITUBA REALIZADA NO DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2020. 

 

Aos vinte dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte, 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; 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, Everaldo Aleixo, Gilberto Souto, 

Mello, João Pereira, Raí, Manelzinho Rocha, Raimundo Carneiro, Boni, Allan Besteiro 

e Salin. Havendo quórum, o Senhor Presidente solicitou ao Vereador João Pereira que 

fizesse a leitura de um texto bíblico (Mt 18, 1-5). E, quando eram, pontualmente, nove 

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

ordinária. Continuando, o Senhor Presidente solicitou ao Vereador Allan Besteiro que 

fizesse a leitura das Atas das Sessões anteriores, o qual informou que a Ata da Sessão 

Ordinária realizada no dia 12 de dezembro de 2019, e as Atas das Sessões 

Extraordinárias realizadas nos dias 12, 18 e 27 de dezembro de 2019, encontra-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 Circular nº 1/2020 – GSJBAR, do Gabinete do Senador Jader Barbalho 

(MDB/PA), informando que destinou uma ementa individual ao Orçamento Geral da 

União, em breve o Ministério da Saúde estará abrindo o sistema para que a Secretaria de 

Saúde da Prefeitura faça a indicação do recurso na opção “gerenciamento de Objetos e 

Propostas”, na página da internet do Fundo Nacional de Saúde. Convite U.E. Abrigo 

João Paulo II, convidando os Senhores Vereadores para participarem da tradicional 

Festa de Carnaval que será realizada no dia 20 de fevereiro de 2020 (quinta-feira), das 
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09 horas às 12 horas, no 7º Bloco. Mensagem nº 02/2020, da Procuradoria Geral do 

Município de Marituba, informando que foi sancionado o Projeto de Lei nº 153/2019, 

de autoria do Poder Executivo Municipal, previamente aprovado por esta Augusta 

Câmara, cuja Lei Municipal recebeu o número 462/2019, de 23 de dezembro de 2019, 

que Altera o artigo 1º e modifica o Inciso V, que dispõe sobre a composição do 

Conselho Municipal de Alimentação Escolar, da Lei nº 069/2000, de 24 de agosto de 

2000. Mensagem nº 02/2020, da Procuradoria Geral do Município de Marituba, 

informando que foi sancionado o Projeto de Lei nº 130/2018, de autoria do Poder 

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

Municipal recebeu o número 463/2019, de 23 de dezembro de 2019, que Altera a Lei nº 

329/2015, de 23 de dezembro de 2015, que institui o Código de Posturas do Município. 

Mensagem nº 02/2020, da Procuradoria Geral do Município de Marituba, informando 

que foi sancionado o Projeto de Lei nº 148/2019, de autoria do Poder Executivo 

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

o número 465/2019, de 23 de dezembro de 2019, que Altera a Ementa e dispositivos da 

Lei nº 436, de 15 de janeiro de 2019, que “Dispõe sobre a divulgação dos medicamentos 

colocados à disposição da população na Rede Municipal de Saúde”. Mensagem nº 

02/2020, da Procuradoria Geral do Município de Marituba, informando que foi 

sancionado o Projeto de Lei nº 150/2019, de autoria do Poder Executivo Municipal, 

previamente aprovado por esta Augusta Câmara, cuja Lei Municipal recebeu o número 

466/2019, de 23 de dezembro de 2019, que Altera os artigos 1º e 3º da Lei nº 438, de 15 

de janeiro de 2019, que institui no Município de Marituba o Diploma “Amigos do Meio 

Ambiente”. Mensagem nº 02/2020, da Procuradoria Geral do Município de Marituba, 

informando que foi sancionado o Projeto de Lei nº 151/2019, de autoria do Poder 

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

Municipal recebeu o número 467/2019, de 23 de dezembro de 2019, que Altera a 

ementa e dispositivos da Lei nº 439, de 15 de janeiro de 2019, que “Dispõe sobre 

incentivos à Educação e Melhoria de Qualidade do Ensino Municipal, criando a 

Premiação ESCOLA NOTA 10, no Município de Marituba”, acrescentando-lhe cláusula 

de vigência. Mensagem nº 02/2020, da Procuradoria Geral do Município de Marituba, 

informando que foi sancionado o Projeto de Lei nº 152/2019, de autoria do Poder 
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Executivo Municipal, previamente aprovado por esta Augusta Câmara, cuja Lei 

Municipal recebeu o número 468/2019, de 23 de dezembro de 2019, que Altera o art. 1º 

e suprime a cláusula de revogação generalizada da Lei nº 440, de 15 de janeiro de 2019, 

que “Altera a redação do ANEXO ÚNICO da Lei Municipal nº 384, de 25 de agosto de 

2017, no que tange aos requisitos necessários paras o cargo de Guarda Municipal”. 

Mensagem nº 02/2020, da Procuradoria Geral do Município de Marituba, informando 

que foi sancionado o Projeto de Lei nº 159/2019, de autoria do Ver. Pastor Ademir, 

previamente aprovado por esta Augusta Câmara, cuja Lei Municipal recebeu o número 

469/2019, de 23 de dezembro de 2019, que Cria o programa “Espaço Domingo” e dá 

outras providências. Mensagem nº 02/2020, da Procuradoria Geral do Município de 

Marituba, informando que foi sancionado o Projeto de Lei nº 162/2019, de autoria do 

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

Municipal recebeu o número 471/2019, de 23 de dezembro de 2019, que Altera o Inciso 

XXXVII do art. 4º da Lei nº 302, de 23 de dezembro de 2014. Mensagem nº 02/2020, 

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

Projeto de Lei nº 181/2019, de autoria do Poder Executivo Municipal, previamente 

aprovado por esta Augusta Câmara, cuja Lei Municipal recebeu o número 472/2019, de 

23 de dezembro de 2019, que Altera a Ementa e o art. 1º da Lei nº 323/2015, de 23 de 

dezembro de 2015, que dispõe sobre a obrigatoriedade de Agentes Municipais, 

responsáveis pela fiscalização do trânsito de Marituba, possuírem Carteira Nacional de 

Habilitação de, no mínimo, carteira B, para acrescentar também a exigência da categoria 

A. Mensagem nº 02/2020, da Procuradoria Geral do Município de Marituba, 

informando que foi sancionado o Projeto de Lei nº 196/2019, de autoria do Ver. José 

Bonifácio (Boni), previamente aprovado por esta Augusta Câmara, cuja Lei Municipal 

recebeu o número 473/2019, de 23 de dezembro de 2019, que Declara como Patrimônio 

Cultural de Natureza Imaterial do Município de Marituba, a Guarda de Nazaré de 

Marituba e dá outras providências. Mensagem nº 02/2020, da Procuradoria Geral do 

Município de Marituba, informando que foi sancionado o Projeto de Lei nº 197/2019, 

de autoria do Ver. José Bonifácio (Boni), previamente aprovado por esta Augusta 

Câmara, cuja Lei Municipal recebeu o número 474/2019, de 23 de dezembro de 2019, 

que Declara como Patrimônio Cultural de Natureza Imaterial de Marituba, a Guarda do 
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Menino Deus de Marituba e dá outras providências. Mensagem nº 02/2020, da 

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

de Lei nº 180/2019, de autoria do Poder Executivo Municipal, previamente aprovado 

por esta Augusta Câmara, cuja Lei Municipal recebeu o número 475/2020, de 07 de 

janeiro de 2020, que Dispõe sobre a instituição de Regime Especial Temporário de 

Tributação dos Serviços de Engenharia, que serão realizados para a construção de linhas 

de transmissão de energia elétricas e subestações, no Estado do Pará, decorrentes da 2ª 

etapa do Leilão de Transmissão nº 013/2015, realizado pela Agência Nacional de 

Energia Elétrica – ANEEL (LOTE 23). Lido o expediente, 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: Veto Parcial, de autoria do Poder 

Executivo, ao Projeto de Lei nº 207/2019; Projeto de Lei nº 215/2020, de autoria do 

Poder Executivo; Projeto de Lei nº 216/2020, de autoria do Poder Executivo; Projeto 

de Lei nº 217/2020, de autoria do Poder Executivo; Projeto de Lei nº 218/2020, de 

autoria do Poder Executivo; Requerimento nº 3.493/2019, de autoria do Vereador 

Neneco; Requerimento nº 3.494/2019, de autoria do Vereador Neneco; Requerimento 

nº 3.515/2019, de autoria do Vereador Gilberto Souto; Requerimento nº 3.533/2020, 

de autoria do Vereador João Pereira; Requerimento nº 3.539/2020, de autoria do 

Vereador João Pereira; e Moção nº 010/2019, de autoria do Vereador Pastor Rodvaldo. 

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: Raimundo Carneiro, Everaldo Aleixo, Chica, João 

Pereira, Neneco, Raí, Mello, Gilberto Souto, Pastor Rodvaldo, 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 12 de dezembro de 

2019, e as Atas das Sessões Extraordinárias realizadas nos dias 12, 18 e 27 de 

dezembro de 2019, sendo aprovadas por unanimidades. Passando à deliberação das 

matérias em pauta: Veto Parcial, de autoria do Poder Executivo, ao Projeto de Lei nº 

207/2019, que Institui o Programa Municipal de Regularização Fundiária “Programa 
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Minha Terra Legal”, e dá outras providências. A matéria foi encaminhada à Comissão 

de Justiça, para análise e parecer. Projeto de Lei nº 215/2020, de autoria do Poder 

Executivo, que Adequa a Lei Municipal nº 318/2015, de 23 de dezembro de 2015, que 

dispõe sobre a criação da Guarda Municipal de Marituba, às normas emanadas da Lei nº 

13.022/2014 – que dispõe sobre o Estatuto Geral das Guardas Municipais, criando a 

Gerência de Ouvidoria em sua estrutura organizacional, e definindo as atribuições da 

Gerência de Corregedoria, incluindo-a na Lei nº 300/2014, nos anexos I (Quadro 

Demonstrativo Funcional – Assessoramento Superior) e II – Organograma da Secretaria 

Municipal de Segurança Pública e Mobilidade Urbana – SEGMOB. A matéria foi 

encaminhada à Comissão de Justiça, para análise e parecer. Projeto de Lei nº 216/2020, 

de autoria do Poder Executivo, que Cria o Fundo Municipal de Mobilidade Urbana 

Trânsito e Transportes; o Conselho Municipal de Mobilidade Urbana, Trânsito e 

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

Projeto de Lei nº 217/2020, de autoria do Poder Executivo, que Estabelece critérios 

para realização de obras ou de eventos que acarretam a interdição parcial ou total nas 

vias públicas do Município de Marituba. A matéria foi encaminhada à Comissão de 

Justiça, para análise e parecer. Projeto de Lei nº 218/2020, de autoria do Poder 

Executivo, que Estabelece os horários da entrada e circulação de veículos de carga e 

descarga, nas principais vias públicas do Bairro Centro do Município de Marituba. A 

matéria foi encaminhada à Comissão de Justiça, para análise e parecer. Por Questão de 

Ordem, o Vereador Neneco solicitou que suas matérias fossem discutidas e votadas 

em bloco. Requerimentos de autoria do Vereador Neneco nº 3.493/2019, 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 Passagem Cordolina Fontele, esquina com Passagem Igarapé da 

Mata, Bairro Santa Lúcia II; e nº 3.494/2019, requerendo que o Prefeito Municipal 

providencie junto ao setor competente a execução de serviços de recuperação asfáltica e 

iluminação pública da Passagem Santa Fé, esquina a Rua Raimundo Barbosa Santana, 

Bairro Boa Vista. As matérias foram submetidas à discussão e votação em bloco. Em 

discussão, o Vereador Salin destacou que tudo o que acontece no Município de 

Marituba passa por esta Casa de Leis no que diz respeito a realização de obras e de 
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serviços que trazem melhorias para a qualidade de vida das pessoas. Parabenizou o 

autor das matérias destacando que as mesmas irão beneficiar a população destes dois 

bairros. Acrescentou que estes projetos sejam o retorno da confiança depositada no 

mandato deste Vereador. Finalizou dizendo que votará favoravelmente pela aprovação 

das matérias. Não havendo mais discussão, submetidas à votação, as matérias foram 

aprovadas por unanimidade. Requerimento nº 3.515/2019, de autoria do Vereador 

Gilberto Souto, requerendo que o Prefeito Municipal interceda junto ao Governador do 

Estado, para que os moradores de Marituba possam fazer visitação no Parque da Pirelli. 

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

Questão de Ordem, o Vereador João Pereira solicitou que suas matérias fossem 

discutidas e votadas em bloco. Requerimentos nº 3.533/2020, de autoria do Vereador 

João Pereira, requerendo que o Prefeito Municipal providencie a manutenção e limpeza 

das valas e operação tapa-buraco, da Rua da Reicon, Bairro Novo; e nº 3.539/2020, 

requerendo que o Prefeito Municipal viabilize a manutenção, limpeza das valas e 

operação tapa buraco, na Segunda Rua do Bairro Novo. As matérias foram submetidas à 

discussão e votação em bloco, sendo aprovadas por unanimidade. Por Questão de 

Ordem, o Vereador Pastor Rodvaldo solicitou que a Moção nº 010/2019, de sua autoria, 

fosse retirada de pauta para que sejam realizadas algumas correções na mesma. 

Analisadas as matérias, o Senhor Presidente suspendeu a sessão por alguns minutos para 

receber o Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Marituba, Mário Henrique de 

Lima Bíscaro, convidando-o para fazer parte da Mesa Diretora dos Trabalhos. 

Reiniciando os trabalhos, o Senhor Presidente franqueou a palavra ao Prefeito Mário 

Filho para que fizesse a leitura da Mensagem do Poder Executivo de Abertura dos 

trabalhos legislativos do ano de 2020, a qual ficará registrada nos anais desta Casa de 

Leis, bem como, elencou os mais diversos projetos que serão retomados e executados 

no Município, visando o desenvolvimento da Cidade de Marituba, que após saudar a 

Mesa Diretora, demais Vereadores e pessoas presentes nesta sessão, anunciou  as obras 

que estão em andamento, pedindo aos Vereadores que visitassem e participem à 

sociedade, tais como as reformas que estão em andamento das escolas Mora Guimaraes, 

Gracinda Peres, Benedito Falcão, Santa Madre, Júlia Freitas, Milton Dantas, a creche 

Menino Deus, Padre Schawauder, Posto de Saúde do Canaã para ser inaugurado em 
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breve, a reforma do bloco cirúrgico do Hospital Urgência e Emergência que vai passar a 

fazer diversas cirurgias e ficará disponível à população. Estão aguardando a vinda do 

Governador Helder Barbalho para inauguração da primeira etapa da Rua Fernando 

Guilhon, assim como a Av. Fernando Correa no Bairro Almir Gabriel, no que irá mudar 

a frente do Bairro. Está finalizando as obras do CEO – Centro de Especialidades 

Odontológicas o qual vai ter uma oficina de órteses e próteses. Esta prevista também a 

implantação do Centro de Iniciação de Esportes – CIE nos mesmos moldes do atual 

ginásio de esportes, no que terá também uma área de atletismo, arremeço de dardos e 

demais atividades olímpicas, assim como, a inauguração da escola Jardim Imperial, em 

que através desta Câmara será denominada de José Morgado. Está pronta a Praça do 

Bairro São Francisco, a finalização da Praça dos Jardim dos Pardais e a Praça do Bairro 

Marituba I, onde já foi concluída a primeira etapa e a segunda etapa será a quadra de 

areia. Na delegacia de polícia civil foi criada a “Sala Lilás”, que será um espaço 

destinado às mulheres, com parceria do Governo do Estado, enquanto não é criada a 

delegacia da mulher. Está sendo terminada a obra da nova sede do SAMU, que 

anteriormente era alugado e agora em prédio próprio. Está em reta final a drenagem e 

macrodrenagem da Rua do Fio desde a Escola Maestro Carlos Gomes até a rotatória do 

Conjunto Viver Melhor, assim como será inaugurada a nova quadra coberta do ginásio 

da escola Emília Clara, também foi terminado o asfaltamento da Rua João Carneiro no 

Bairro Almir Gabriel, bem como mais onze ruas já estão com ordem de serviço no 

Bairro Novo Horizonte e União. Anunciou que no dia 27 de fevereiro, as 18 horas 

estarão no Conselho Regional de Engenharia apresentando a proposta que Marituba 

desenvolveu um projeto de resíduos sólidos, aproveitando o ensejo para convidar esta 

Câmara a se fazerem presentes. Estiveram no Ministério Público apresentando o projeto 

na presença do Prefeito de Belém e representantes de Ananindeua, um projeto que levou 

mais de quatro anos para ser detalhado e finalizado, convidou a Câmara e demais 

pessoas que queiram dar sugestões para efetivação do destino dos resíduos sólidos, 

assim como, a questão do consórcio que ainda não tem nada definido. Chamou a 

participarem a Comissão do “Fora Lixão” no que foram convidados para questionar, 

discutir e colocar para funcionar suas etapas como o tratamento mecânico biológico, 

sendo separada uma parte para compostagem e outra parte vai para produção de CDR, 



ESTADO DO PARÁ 

PODER LEGISLATIVO 

CÂMARA MUNICIPAL DE MARITUBA 

CNPJ/MF Nº 01.615.610/0001-62 

                                                                                                                                          8 

 

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 

 

outra parte vai para a priorize e em seguida vai para o reaproveitamento energético. Fez 

um convite a todos que estão com dúvidas a participarem das etapas do processo do 

projeto, desde há um ano, quando foi apresentado às promotoras Ana Maria e Marcela, 

a solução especifica para Marituba que seria num custo aproximado de nove milhões, 

sendo que cinco o município já tinha e que os quatro seriam emprestados. O Ministério 

Público não concordou porque o município iria continuar recebendo lixo de Belém e 

Ananindeua. Ai, partirem para comunicar a outros municípios vizinhos da área 

metropolitana a participarem do projeto e ninguém ficaria de fora da solução da questão 

de resíduos sólidos. Pediu que todos possam participar, faltando apenas definir o 

consórcio, e o projeto possa funcionar em união de forças.  Deixou claro que a equipe 

técnica de Marituba está à disposição para debater as indagações com os engenheiros do 

Estado e das Universidades locais. Registrou o seu convite para juntos agilizarem aos 

municípios vizinhos, juntamente com esta Câmara e a população para sentarem e 

fazerem o consórcio. Agradeceu, como prefeitura, pedindo as bênçãos de Deus para 

cada família de Marituba e que o município possa crescer e prosperar. Após o 

pronunciamento do excelentíssimo Prefeito, o Senhor Presidente suspendeu novamente 

a sessão por alguns minutos em virtude da necessidade de o Excelentíssimo Senhor 

Prefeito ausentar-se para participar de reunião agendada no Ministério Público do 

Trabalho. Retomando os trabalhos, o Senhor Presidente solicitou ao Vereador Allan 

Besteiro que fizesse nova verificação de quórum para retomada dos trabalhos, 

constatando-se a presença dos Vereadores: Raimundo Carneiro, Everaldo Aleixo, 

Gilberto Souto, Chica, João Pereira, Neneco, Raí, Pastor Rodvaldo, Allan Besteiro, 

Boni e Manelzinho Rocha. Havendo quórum, o Senhor Presidente franqueou a palavra 

aos Senhores Vereadores nos pronunciamentos finais. Com a palavra, o Vereador 

João Pereira após saudar a todos externou votos de boas vindas a todos os Vereadores 

pelo início dos trabalhos legislativos do primeiro período do ano de 2020, rogando que 

Deus derrame bênçãos conforme o merecimento de cada um. Reportou-se à Mensagem 

do Executivo Municipal, principalmente, no que diz respeito à reunião realizada no 

Ministério Público quanto à questão do Aterro Sanitário, destacando que, ao término da 

mesma, o Prefeito Municipal de Belém, Zenaldo Coutinho, informou que continuaria 

com o cronograma adotado na reunião anterior. Quanto à apresentação da contratação 
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de um consórcio para tratar de novas tecnologias a serem utilizadas no empreendimento 

falou que continuará com a luta para que este aterro seja retirado deste Município, pois 

vem acompanhando o sofrimento das pessoas, além de ouvir falar que não esteja 

fazendo nada a respeito. Externou votos de repúdio a uma parlamentar do Município de 

Belém, o qual se acha dona do poder e no direito de ferir a integridade moral de uma 

repórter, que estava realizando o seu trabalho. Disse que seja necessário respeitar as 

pessoas, independente de sua profissão, tendo em vista que qualquer cidadão merece 

respeito, assim como qualquer membro do paramento possui a obrigação de respeitar 

cada profissional. Finalizou dizendo que este ano seja ano eleitoral e disponibilizará 

novamente seu nome para as próximas eleições para esta Casa de Leis. Considerou que 

a campanha deve ser limpa mostrando a população o trabalho que cada um se propõe a 

realizar através do mandato de Vereador, destacando que alguns pré-candidatos utilizam 

de diversas artimanhas para enganar o povo. Acrescentou que os artigos 138 e 139 do 

código penal, dizem que “calúnia e difamação” sejam consideradas crimes. Por sua vez, 

a Vereadora Chica na tribuna após cumprimentar a todos falou de sua satisfação em 

estar reiniciando suas atividades após o recesso, no que esteve participando da reunião 

junto ao Ministério Público quanto ao lixão. No decorrer do mês de Janeiro diante das 

chuvas e da grande quantidade de pessoas doentes em decorrência do lixão. Falou por 

si, quanto às explicações deste “Projeto” que desde a última reunião no IESP, no que 

estiveram alguns representantes do “Fórum”, porém não havendo convite aos 

Vereadores à participarem junto ao Ministério Público, nem mesmo o Vereador 

Manelzinho Rocha não foi convidado, tão pouco outro Vereador desta Casa. Achou 

uma falta de respeito para com esta Câmara e como Vereadora não concorda com o 

projeto, pois deveria ter o apoio desta Casa e deveria ser testado previamente. Deixou 

claro que se este projeto for aprovado que seja feito, anteriormente, um teste em outro 

lugar, como um plano piloto, pois não sabem se vai dar certo ou não, correndo risco de 

dar problemas. Então, deixou claro como representantes desta Casa e do Fórum Fora 

Lixão que não concorda com o projeto, se fosse somente para Marituba concordaria, 

mas para receber lixo de outros municípios, não concorda. Em aparte o Vereador 

Manelzinho Rocha registrou que o Ministério Público não convidou esta Casa, até 

porque foi participar de uma reunião do movimento Fora Lixão e foi convidado a se 
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retirar, e por respeito se retirou, porém deixou claro que só irá participar novamente se 

for de fato convidado, pois tanto o Vereador João Pereira ou a Vereadora Chica estão 

aptos a também participarem como integrantes da equipe. Retomando a Vereadora 

Chica esclareceu que o prefeito deveria deixar claro junto ao Ministério Público a 

importância desta Casa em participar do assunto. Falou de outros problemas graves que 

ocorrem em Marituba, pois deu entrada nesta Casa em alguns requerimentos pedindo 

limpeza, desentupimento de tubulação, abertura de valas, isso ainda no verão, já que não 

tinha como asfaltar as ruas, porém chegou o inverno e pouco foi feito. O prefeito em seu 

pronunciamento falou que o trabalho esta em andamento, porém há várias ruas que faz e 

não termina o serviço, tanto que não há inauguração de pavimentação de ruas nesta 

gestão. Perguntou quem vai pagar o prejuízo de moradores, onde as águas estão 

invadindo as residências por falta de estrutura do município em decorrência das chuvas, 

é por falta de abertura de valas e limpezas de ruas que não foram feitas. A população 

cobra do Vereador como se fosse o culpado por não fazer o trabalho nas ruas e esclarece 

que por sua vez, cobra ao Executivo, pois tem vergonha de ver que o Prefeito não olha 

pela população principalmente nas vias que levam para as escolas e postos de saúde. 

Questionou do Secretário responsável e o mesmo respondeu que há poucos funcionários 

para a execução do serviço, principalmente de roçagem. Afirmou que há muitos pais de 

famílias de Marituba desempregados e precisando deste trabalho. Em aparte o 

Vereador João Pereira se solidarizou a Vereadora quanto aos trabalhos do Vereador, 

ao descaso do Executivo aos seus pedidos, quando a população cobra e reclama por 

serviços que deveriam ser feitos, desde um buraco de rua quanto à limpeza de vias e 

serviços de saúde. Concluiu a Vereadora Chica dizendo que os Secretários não tem 

mais capacidade de fazer, pois dependem da autorização do gestor, que a seu ver, sabe 

das dificuldades enfrentadas nos bairros e não faz nada, como no Bairro São João que 

está abandonado e o prefeito tem ciência das necessidades e negligencia os serviços de 

melhoria das vias públicas. Deixou claro sua indignação para com a atual gestão. 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 trinta 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 
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cumprimento das formalidades legais. Marituba/PA, 20 de fevereiro de 2020 - 27º ano 

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