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ATA DA 112ª SESSÃO ORDINÁRIA, DO 1º PERÍODO LEGISLATIVO, DA 4ª 

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

MARITUBA REALIZADA NO DIA 05 DE MARÇO DE 2020. 

Aos cinco dias do mês de março 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, e na Terceira Secretaria, o Vereador 

Manelzinho Rocha. Composta a Mesa Diretora, o Senhor Presidente solicitou ao 

Vereador Salin que fizesse a verificação de quórum. Constatando-se a presença dos 

Vereadores: Raimundo Carneiro, Mello, Raí, Gilberto Souto, Everaldo Aleixo, João 

Pereira, Manelzinho Rocha, Boni, Salin, Pastor Ademir e Chica. Havendo quórum, o 

Senhor Presidente solicitou ao Vereador Pastor Ademir que fizesse a leitura de um 

texto bíblico (Jo 3-1,2). 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 registrou a presença do Vereador Neneco e solicitou ao Vereador 

Salin que fizesse a leitura das Atas das Sessões anteriores, o qual informou que as Atas 

da Sessão Ordinária realizadas nos dias 20 e 27 de fevereiro de 2020, encontram-se nos 

cadernos dos Senhores Vereadores e na Secretaria desta Casa. Prosseguindo, o Senhor 

Presidente solicitou ao Vereador Salin que fizesse a leitura do Expediente: Ofício nº 

01/2020 – do Partido Trabalhista Cristão/Pará- PTC, solicitando a liberação do 

Plenário da Câmara Municipal de Marituba, para realizar uma Plenária do Partido, no 

dia 27 de março de 2020 (sexta-feira) a partir das 15:00 horas; e  Ofício nº 001/2020 – 

do Partido Verde – Diretório Municipal de Marituba/Pará, solicitando a liberação 

do Plenário da Câmara Municipal de Marituba, para realizar um Encontro de Formação 

Política, Legislação Eleitoral, Mídias Sociais e Marketing e Eleitoral, que será 

realizado no dia 14 de março de 2020 (sábado) das 09h às 16h. Lido o Expediente, o 

Senhor Presidente franqueou a palavra aos Senhores Vereadores nos Pronunciamentos 
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Iniciais, havendo oradores inscritos, o Vereador João Pereira após saudar a todos 

destacou que vem fazendo a sua parte social alusiva ao “Dia Internacional da Mulher”, 

considerando a data muito importante pela luta que a mulher vem travando para 

conquistar lugar de destaque na sociedade. Disse que apesar de estarmos em pleno 

século XXI, a mulher ainda é discriminada, considerada objeto de consumo, 

desmoralizada. Registrou que a mulher precisa ser mais valorizada, deixar de ser 

agredida moral e fisicamente. Finalizou distribuindo rosas às mulheres, funcionárias e 

Vereadora, presentes nesta sessão, em homenagem ao Dia Internacional da Mulher. Na 

sequencia a Vereador Chica na tribuna após saudar a Mesa Diretora, demais 

Vereadores e pessoas presentes nesta sessão, deu boas vindas a todos. Falou da reunião 

em que estiveram presentes no CREA – Conselho Regional de Engenharia onde o 

Prefeito de Marituba tratou do projeto de resíduos sólidos. E o Fórum Fora Lixão 

tomou uma decisão importante para Marituba diante dos problemas que o lixão vem 

causando aos moradores do município de Marituba e aos municípios vizinhos, 

principalmente na área da saúde. Por sua pessoa fazer parte da Comissão, foi feito um 

pedido a esta Casa de Leis que preparasse um Projeto de Lei onde os quinze vereadores 

pudessem dar apoio, o qual deseja ser instalado ao lado do aterro sanitário dentro do 

Bairro São João e ao lado da Reserva Florestal, ou então, numa parte da Alça Viária 

onde possui uma área do Governo do Estado que seria destinada ao Distrito Industrial 

para a construção de um empreendimento para tratamento de resíduos sólidos, somente 

para Marituba. Mediante o explanado solicitou que os vereadores tomassem suas 

posições e dissessem “não” a este projeto da Prefeitura em prol da saúde, das reservas e 

do meio ambiente local. Afirmou que a questão não é querer outro projeto, mas sim um 

projeto que trate somente do lixo e resíduos de Marituba e não da área metropolitana 

como um todo, onde querem enviar seus lixos para o município. Deixou claro que se já 

houve problemas sérios como o recebimento dos resíduos de Ananindeua, Belém e 

Marituba, imaginem se aqui for tratado também de Santa Bárbara, Benevides, Benfica 

e tantos outros. Em aparte o Vereador Everaldo Aleixo perguntou o porquê de tanto 

interesse do gestor de Marituba em querer este projeto para tratar o lixo da área 

metropolitana de Belém, Ananindeua e Marituba, pois segundo informações, o Prefeito 
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é um dos sócios deste empreendimento, motivo pelo qual, pede uma investigação, até 

mesmo uma CPI. Devem aprofundar essa investigação se realmente é verdade, ou não, 

de que o gestor é um dos sócios deste projeto. Perguntou por que não tratar somente o 

lixo de Marituba. Retomando a Vereadora Chica falou que não podem fazer 

acusações porque não têm provas, mas se o projeto for implantado, terão como saber a 

quem caberá à responsabilidade do mesmo. Todas as manifestações do Prefeito são em 

torno do município, assim como usou de recursos municipais para fazer viagens para 

fora do País. Mas se o empreendimento for particular, já estará incorrendo em 

improbidade. São sabedores de que não precisa ser advogado, ou ter um entendimento 

mais profundo de que se for um empreendimento particular ou sociedade privada, não 

podem utilizar recursos municipais para fazer estudos do projeto como se fosse público 

e não particular. Registrou que não deu tempo de entrar com o Projeto de Lei nesta 

sessão, mas pede o apoio dos pares ao munícipio. Por sua vez o Vereador Salin após 

as saudações de praxe agradeceu a Deus por mais esta sessão que trata de ideias e 

projetos que visam beneficiar a população deste Município. Atento aos 

pronunciamentos de sua antecessora no que diz respeito ao aterro sanitário, destacando 

que nos anais desta Casa de Leis, existem diversos pronunciamentos deste Vereador 

sobre a questão deste aterro sanitário, salientando que sempre foi favorável que 

Marituba tivesse o seu próprio aterro sanitário. Registrou que os Vereadores desta Casa 

Legislativa sejam responsáveis e jamais permitiriam que este aterro viesse a prejudicar 

a população deste Município. Considerou que seja necessário que cada Município trate 

do seu próprio lixo. Disse que estamos em ano eleitoral e as pessoas começam a tentar 

confundir o povo, pois o Governo Municipal está defendendo, junto ao Ministério 

Público, um projeto que definirá a questão do aterro sanitário, inclusive, convidando os 

Prefeitos dos Municípios de Belém e de Ananindeua, mas não compareceram. Disse 

que não permitirá que ninguém fale mal deste Poder Legislativo. Finalizou dizendo que 

defendeu também que o aterro sanitário fosse instalado no Município de Santa Izabel 

do Pará. Parabenizou a luta da Vereadora Chica com relação ao “Lixão”. Não havendo 

mais oradores inscritos a palavra foi franqueada às Lideranças Partidárias. Com a 

palavra, o Vereador Raí, líder do PV, após as saudações iniciais desejou 
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antecipadamente a todas as mulheres de Marituba os parabéns pela sua luta, trabalho e 

dedicação ao seu dia a dia pelo Dia Internacional da Mulher, e em nome do seu partido,  

deixou registrado o seu respeito, pela dedicação, na pessoa de mulheres avós, mães, 

filhas e cidadãs de Marituba como esteio à sociedade. Ainda há muito que melhorar em 

função do resgate de direitos reconhecidos pela sociedade, a luta não e fácil. Mas, pede 

que os homens estejam ao seu lado. Outro assunto é quanto ao Ofício que diz respeito 

ao dia 14 de março, sábado das 09 às 16hs estarão realizando neste plenário, um 

encontro de formação política, legislação eleitoral, mídias sociais e marketing eleitoral 

para tratar das próximas eleições, em que se farão presentes economistas, advogados, 

contadores, políticos e demais profissionais para tratarem do meio ambiente e seu 

desenvolvimento sustentável e possam ingressar, no partido, dirimindo dúvidas a 

respeito das próximas eleições. Estendeu o convite a todos os partidos políticos e 

cidadãos maritubenses e futuros candidatos, extensivo a todos os vereadores, 

independente de bandeiras partidárias, à população e cidadãos em geral. Agradeceu a 

atenção de todos os presentes.  Não havendo mais lideranças inscritas, o Senhor 

Presidente, solicitou ao Vereador Salin que fizesse a Leitura da Matéria em Pauta: 

Projeto de Lei nº 219/2020, de autoria do Vereador Pastor Ademir; Requerimento nº 

3.551/2020, de autoria do Vereador Allan Besteiro e do Vereador João Pereira; 

Requerimento nº 3.553 e 3.557/2020, de autoria do Vereador Mello; Indicação nº 

333/2020, de autoria do Vereador Manelzinho Rocha; Indicação nº 334/2020, de 

autoria do Vereador Manelzinho Rocha; Indicação nº 335/2020, de autoria do 

Vereador Everaldo Aleixo. Lida a matéria em pauta, o Senhor Presidente solicitou ao 

Vereador Salin que fizesse nova verificação de quórum para dar início à Ordem do 

Dia, constatando-se as presenças dos Vereadores: João Pereira, Neneco,  Gilberto 

Souto, Mello, Chica, Everaldo Aleixo, Raimundo Carneiro, Pastor Ademir, Raí, Boni, 

Salin e Manelzinho Rocha. Havendo quórum, submeteu à aprovação da Plenária as 

Atas das Sessões Ordinárias realizadas nos dias 20 e 27/02/2020, sendo aprovadas 

por unanimidade. Passando, em seguida, à deliberação da matéria em pauta: Projeto 

de Lei nº 219/2020, de autoria do Vereador Pastor Ademir, que “Institui a Semana de 

Preservação da Memória Histórica e Cultural do Município de Marituba e dá outras 
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providências”. A matéria  foi encaminhado à Comissão de Justiça para análise e 

parecer. Requerimento de autoria do Vereador Allan Besteiro e do Vereador João 

Pereira nº 3.551/2020 - requerendo que este Poder Legislativo realize uma sessão 

especial em alusão ao Dia Internacional da Mulher no mês de março, para tratar sobre 

os direitos da mulher, seu espaço na sociedade e a sua sororidade. Em discussão, o 

coautor da matéria, o Vereador João Pereira disse que a realização desta sessão 

especial em homenagem à mulher seja de grande importância para as mulheres deste 

Município, tendo em vista que ainda faltem muitas políticas públicas que defendam e 

garantam direitos às mulheres. Disse que seja importante trazer para esta Casa de Leis 

discussões que tratem das questões referentes à mulher, principalmente, sobre o 

maníaco que estava assassinando mulheres neste Município recentemente. Declarou 

que não adianta ter espaço nas delegacias para atendimento às mulheres, sendo 

necessário criar espaços onde a mulher tenha os seus direitos garantidos. Solicitou o 

apoio dos pares pela aprovação da matéria. Finalizou convidando aos demais pares para 

participarem desta sessão especial em homenagem às mulheres. Não havendo mais 

discussão, submetido à votação, o Requerimento nº 3551/2020 foi aprovado por 

unanimidade. Por questão de Ordem, o Vereador Mello solicitou que suas matérias 

fossem discutidas e votadas em bloco. Requerimentos de autoria do Vereador Mello 

nº 3.553/2020 - requerendo que o Prefeito Municipal providencie, junto ao Governo do 

Estado, a estadualização da Estrada da Pirelli, principal acesso ao Refúgio de Vida 

Silvestre Metrópole da Amazônia (Antiga Fábrica Pirelli); e nº 3.557/2020 - 

requerendo que o Prefeito Municipal providencie junto ao setor competente 

sinalização, pintura e instalação de placas indicativas de lombadas, na Rua Boulevard 

das Águas, no Residencial Viver Melhor, Bairro Parque Verde. As matérias foram 

submetidas à discussão e votação em bloco, sendo aprovadas por unanimidade.  Por 

questão de Ordem, o Vereador Manelzinho Rocha solicitou que suas matérias fossem 

discutidas e votadas em bloco. Indicações de autoria do Vereador Manelzinho Rocha 

nº 333/2020 - indicando que o Prefeito Municipal providencie junto as Secretarias 

Municipais, em caráter de urgência, ampla e completa Campanha Municipal de 

prevenção e combate ao HIV; e nº 334/2020 - indicando que o Prefeito Municipal 
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solicite junto ao Governo do Estado, a normalização do abastecimento de água 

fornecido pela Companhia de Saneamento do Pará – COSANPA, em sua qualidade, 

pressão e vazão da água no Bairro Almir Gabriel. Discutiu o Vereador Manelzinho 

Rocha indicando ao Poder Executivo faça uma ampla campanha de combate de 

prevenção ao HIV, onde tem conhecimento de que Marituba ocupa um imbróglio 

ranking do Ministério da Saúde, na área da vigilância em saúde, entre as cidades com 

cerca de cem mil habitantes, ocupando a terceira colocação a nível nacional. Sendo 

preocupante e alarmante, uma doença em que o poder público faça uma ampla 

campanha para que Marituba saia deste ranking, sendo de suma importância uma 

campanha de conscientização e combate a esta doença. Outro assunto é o que tange a 

qualidade da água do Bairro Almir Gabriel sendo necessário registrar a competência da 

COSANPA que oferece um serviço de péssima qualidade, que água não tem pressão e 

muito menos qualidade. Motivo pelo qual pede junto ao Governo do Estado que 

interceda junto a esta empresa que possa prestar a distribuição de uma água com 

qualidade. Pediu o apoio dos pares na aprovação da matéria. Em discussão, o Vereador 

Salin parabenizou o autor das matérias que tratam da saúde neste Município e na 

Região Metropolitana de Belém, tendo como base pesquisas recentes, Marituba foi um 

dos Municípios onde mais se desenvolveram casos de HIV. Considerou importante a 

discussão, pois isso trás mais informações às pessoas, principalmente, da área de saúde 

visando à prevenção da doença. Disse que assim, Marituba pode sair deste ranking 

negativo. No que diz respeito à questão da água no Bairro Almir Gabriel, na maioria de 

seus pedidos sempre solicitou sistema de abastecimento de água para diversos Bairros. 

Destacou que a Cosanpa, órgão responsável pelo abastecimento de água potável, está 

prestando um serviço de má qualidade, apesar de muitas vezes a população pagar um 

preço alto por um serviço de péssima qualidade. Em aparte, o Vereador Manelzinho 

Rocha ratificou que os índices de infestações pelo HIV sejam mais alarmantes, 

comparado aos índices nacionais. Com relação à água, a população paga por um 

produto e serviço de péssima qualidade. Retomando sua discussão, o Vereador Salin 

finalizou dizendo que votará favoravelmente pela aprovação das matérias. Não 

havendo mais discussão, submetidas à votação em bloco, as Indicações do Vereador 
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Manelzinho Rocha foram aprovadas por unanimidade. Indicação de autoria do 

Vereador Everaldo Aleixo nº 335/2020 - indicando que o Prefeito Municipal 

providencie a criação do Hospital da Mulher, contendo maternidade, área materno 

infantil e um programa de saúde para as adolescentes no sentido de evitar gravidez 

precoce e de doenças sexualmente transmissíveis. Discutiu o Vereador Salin 

parabenizando o autor em pedir pela criação do Hospital da Mulher, sendo de 

fundamental importância para as mulheres e crianças de Marituba, com programas de 

saúde para as adolescentes, deixando claro a responsabilidade e compromisso dos 

legisladores junto as cento e cinquenta mil pessoas que moram em Marituba que tanto 

precisam de atendimento na área da saúde. Tem certeza que se este pedido sair do papel 

será de grande importância para o município, Irá votar favorável. Não havendo mais 

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

Analisadas as matérias, o Senhor Presidente o Senhor Presidente franqueou a palavra 

aos Senhores Vereadores nos pronunciamentos finais. Com a palavra a Vereadora 

Chica após as saudações de praxe agradeceu ao Vereador João Pereira pela 

homenagem ao Dia Internacional da Mulher. Externou votos de parabéns a todas as 

mulheres deste Município, mulheres guerreiras. Informou que esteve participando de 

evento no Salão Paroquial Menino Deus debatendo temas importantes sobre a mulher: 

Mulher na Sociedade; Mulher dentro de casa; Violência contra a Mulher. Parabenizou 

o Vereador Everaldo Aleixo pela indicação da criação do Hospital da Mulher, 

considerando a importância de os Postos de Saúde realizarem o atendimento de 

prevenção, em especial, às adolescentes que iniciam sua vida sexual de forma precoce, 

sem os cuidados necessários. Finalizou dizendo que aguarda por um Prefeito que possa 

tirar estes projetos do papel e beneficiar aqueles que mais necessitam. Disse que seja 

importante valorizar a mulher, não somente no Dia Internacional da Mulher, mas em 

todos os dias. Por sua vez o Vereador João Pereira na tribuna falou da proposta 

colocada pela Vereadora Chica sobre a questão do Fórum “Fora Lixão” observou que 

existem muitos “gritos” quanto ao que fazer com o lixão, porém enquanto parlamentar 

continuará participando de movimentos contra a qualquer empreendimento que venha 

prejudicar o município de Marituba. O que é angustiante, diante de tantos discursos e 
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falas, é quanto à hipocrisia de que alguns falem e nada façam, ficando quietos em seus 

cantos. Desde 2017 quando assumiu, nesta Casa, como parlamentar, o Senhor Junior 

Vera Cruz é testemunha desde a criação do nome “Fora Lixão”; e daí em diante nunca 

fora omisso a qualquer participação. Pediu que cada morador deste município e pré-

candidato as novas eleições, façam a sua parte nos movimentos sociais, não só com o 

intuito de ganhar uma vaga nesta Casa, mas de que possam trabalhar e lutar pela 

melhoria da cidade, que deixem a hipocrisia de lado e lutem de fato pelos direitos do 

munícipio. Há pessoas covardes e hipócritas que gritam em fazer algo e nada fazem. 

Portanto estas pessoas não tem seu respeito e sim o seu repúdio. 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 vinte 

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, 05 de março 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-x-x-x-x-x-x-x-x-x 
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