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ATA DA 116ª SESSÃO ORDINÁRIA, DO 1º PERÍODO LEGISLATIVO, DA 4ª 

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

MARITUBA REALIZADA NO DIA 18 DE JUNHO DE 2020. 

Aos dezoito dias do mês de junho 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 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: Everaldo Aleixo, Chica, Gilberto 

Souto, Pastor Ademir, Mello, Raí, Manelzinho Rocha, Allan Besteiro, Boni e Raimundo 

Carneiro. Havendo quórum, o Senhor Presidente solicitou ao Vereador Pastor Ademir que 

fizesse a leitura de um texto bíblico (Lc 23, 33-36). E, quando eram, pontualmente, nove 

horas e três 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 da Ata da Sessão anterior, o qual informou que a Ata da Sessão Ordinária 

realizada no dia 04 de junho de 2020, 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 nº 137/2020 – CMB – DL, da 

Câmara Municipal de Marituba, encaminhando cópia do Requerimento nº 193/2020, de 

autoria do Vereador Toré Lima – PRB, que requer a criação de uma Comissão Especial 

contando com a participação do Poder Legislativo Municipal (Belém, Ananindeua e 

Marituba), Poder Legislativo Estadual, Governo Estadual, Secretarias Municipal e Estadual 

de Saúde e Ministério Público Estadual, no sentido de acompanhar todas as ações 

administrativas e financeiras, inclusive todos os repasses do Governo Federal, como 

também, esclarece todos os questionamentos quanto ao Covid-19. Ofício nº 1232/SSL, da 

Assembleia Legislativa do Estado do Pará, encaminhando cópia da Moção nº 190/2020, de 

autoria do Deputado Estadual Ângelo Ferrari, que requer à Casa Civil da Governadoria do 

Estado do Pará que tome providências no sentido de disponibilizar auxílio aos 



ESTADO DO PARÁ 

PODER LEGISLATIVO 

CÂMARA MUNICIPAL DE MARITUBA 

CNPJ/MF Nº 01.615.610/0001-62 

                                                                                                                                                                   

2 

 

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   

 

 

trabalhadores que atuam diretamente nas áreas de conservação da Ideflor Bio, na frota 

Trombetas, Oeste do Pará. Ofício nº 1455/SSL, da Assembleia Legislativa do Estado do 

Pará, encaminhando cópia da Moção nº 222/2020, de autoria do Deputado Estadual Carlos 

Bordalo, que apresenta ao Governo do Estado e a Secretaria de Estado de Saúde Pública – 

SESPA, sugestões de medidas que poderão ser adotadas no enfrentamento aos impactos da 

Covid-19 diante do colapso do Sistema de Saúde Pública e Privada, especialmente da 

capital e região metropolitana do Estado do Pará. Lido o Expediente, o Senhor Presidente, 

oportunamente, registrou as presenças dos Vereadores Neneco, João Pereira, Salin e 

Helder Brito, que na ocasião assumiram seus lugares na Mesa Diretora. Em seguida, 

franqueou a palavra aos Senhores Vereadores nos Pronunciamentos Iniciais. Não 

havendo oradores inscritos, a palavra foi franqueada às Lideranças Partidárias. No uso 

da tribuna, o Vereador Mello, líder do MDB, após as saudações de praxe disse que foi 

eleito pra defender o povo deste Município, fiscalizando os atos do Poder Executivo 

Municipal, registrando que possui duas denúncias contra o atual gestor municipal, e que, 

em seguida, irá apresentá-las ao Ministério Público para que as devidas providências sejam 

tomadas. A Primeira denúncia diz respeito à questão da reforma de uma escola que esta 

sendo realizada pela Prefeitura Municipal de Marituba, no Bairro Riacho Doce, utilizando 

recursos próprios no valor de R$ 942.739,00. Esta reforma se estende por mais de um ano. 

Segundo dados, do Ministério da Educação, para se construir uma escola com 04 salas, 

com todas as especificações, da fundação a entrega das chaves se gasta em torno de R$ 

902.000,00. E o Prefeito, numa simples reforma gastou cerca de R$ 942.000,00. Ressaltou 

que, durante a última campanha eleitoral, o Prefeito prometeu que construiria diversas 

escolas de tempo integral, porém até a presente data nenhuma foi construída. Citou que o 

Município de Santo Antônio do Tauá gastou cerca de R$ 917.000,00 para construir uma 

escola nesse padrão do Ministério da Educação, pegando apenas mais um aditivo de R$ 

15.000,00 para finalizar a mesma. Considerou que seja necessário buscar informações 

sobre estas reformas, pois seria melhor ter construído uma escola ao invés de reformar. A 

segunda denúncia diz respeito à questão do fornecimento de cestas básicas no Município 

de Marituba, a empresa vencedora da licitação no valor de R$ 300.000,00 para 

fornecimento de cestas básicas é sediada na Alameda Moça Bonita, no Município de 

Ananindeua, segundo informações a empresa pertence a um parente do Prefeito Mário 
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Filho, empresa esta que, no seu registro de atuação, não constava o comércio de alimentos, 

razão que foi modificada cerca de uma semana antes da licitação organizada pela 

Prefeitura Municipal de Marituba. Informou que fez visita a referida empresa, encontrando 

apenas um galpão vazio e em reforma. Citou, também, a folha de pagamento da Prefeitura 

Municipal de Marituba, que em virtude dos mais diversos acordos políticos, entre os meses 

de abril e maio, em plena pandemia, aumentou em cerca R$ 1.430.000,00 com a inclusão 

de 694 novos assessores. A folha do mês de maio passou de R$ 13.389.000,00. Disse que 

houve um aumento de cerca de 34% no valor do FUNDEB, acrescentando que já foram 

solicitadas informações sobre as exonerações de funcionários da área de saúde através da 

Ação Cautelar adentrada por este Vereador, onde esta sendo analisado contrato por 

contrato. Questionou como se justifica essa quantidade exorbitante de assessores; onde 

estão as folhas de ponto; onde estão lotados. Muitos dizem que este Vereador está fazendo 

politicagem por ser pré-candidato ao cargo de Prefeito deste Município. Declarou que não 

concorda mais com o mando e desmando do atual gestor, sendo necessário buscar a 

verdade. Em aparte, o Vereador Gilberto Souto parabenizou a iniciativa e coragem do 

seu antecessor destacando que no Bairro Canaã está sendo realizada reforma no Posto de 

Saúde, mas a placa da Prefeitura informa que ali está sendo realizada uma construção. 

Convidou todos os pares para fazerem uma vistoria in loco e constatarem junto aos 

moradores sobre a referida “construção”. Informou também que existe na Prefeitura 

Municipal de Marituba uma folha de pagamento paralela, sendo necessário verificar onde 

estão lotadas essas pessoas, são conhecidas e se frequentam os seus ambientes de trabalho. 

Deixou claro que fará oposição de forma responsável. Retomando os seus 

pronunciamentos, o Vereador Mello esclareceu que em nenhum momento se deixará 

intimidar por aqueles que se utilizam das redes sociais, pois apenas está cumprindo com o 

seu dever como parlamentar quando os fatos necessitam de esclarecimentos. Por sua vez, a 

Vereadora Chica, líder do Republicanos, após saudar a todos agradeceu a Deus por ter 

vencido a COVID-19. Justificou que não esteve presente na primeira sessão de reabertura 

dos trabalhos legislativos em razão de ainda estar se restabelecendo. Informou que agora 

faz parte do grupo político do Partido Republicanos, assumindo a liderança do partido 

nesta Casa de Leis. Registrou que está sendo formado um novo Bloco Parlamentar de 

oposição ao governo municipal, com a participação de 05 integrantes, considerando como 
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“posição”, compondo ao lado do povo, por tudo que seja melhor para o Município de 

Marituba, Esclareceu que as portas deste bloco parlamentar estão abertas para todos 

aqueles que quiserem fazer parte do mesmo, nunca é tarde para mudar. Disse que este 

bloco se formou antes da pandemia, mas só agora com o retorno das atividades legislativas 

está sendo apresentado. Destacou que o trabalho continua agora de maneira mais forte, 

fiscalizando de forma responsável as ações do Prefeito Municipal, sendo necessário ter voz 

para expressar a população sobre tudo aquilo que acontece neste Município, fazendo 

política e não politicagem. No que diz respeito as denúncias expostas nesta tribuna pelo 

Vereador Mello, disse que já vinha acompanhando as mesmas, há tempos, juntamente com 

o Vereador Everaldo Aleixo e o senhor Roberto Costa, através de algumas investigações, 

citando a questão da  Creche do Umaris, no Bairro São João, que não saiu do alicerce. No 

início de 2017, adentrou com solicitação nesta Casa para ampliação da Escola Dr. 

Alcântara e até o presente momento não saiu do papel. Propôs aos pares que fizessem uma 

visita in loco na Rua Aracanga e Rua 19 de Junho para constatarem as dificuldades que a 

população vem enfrentando com a precariedade destas ruas, muitas vezes nem conseguem 

passar. Fica imaginando a dificuldade das crianças quando as aulas presenciais retornarem. 

Solicitou que fossem fiscalizadas as obras que estão sendo entregues pela Prefeitura 

Municipal de Marituba, seguindo o exemplo da obra do Bairro União, pois algumas obras 

só iniciam e nunca terminam, constando na Prefeitura como finalizadas. Lembrou que, 

durante a campanha eleitoral o atual gestor prometeu ajeitar a Rua Amaro de Freitas, no 

Bairro são João, por ser a primeira Rua deste Município, mas infelizmente nada foi feito, 

isto ocorre na maioria dos Bairros de Marituba. Disse que é necessário tomar uma posição 

e realizar uma CPI para investigar as ações do Prefeito Municipal. Em aparte, o Vereador 

Mello informou que a obra Bairro União está sendo realizada com recursos do Governo do 

Estado, sem parceria com a Prefeitura de Marituba, ou seja, a Prefeitura está enganando o 

povo dizendo ser realização deste Município. Retomando seus pronunciamentos, a 

Vereadora Chica disse que desde janeiro de 2020, as folhas de pagamentos da Prefeitura 

estão sendo analisadas. Lembrou que em dezembro de 2019, chegou nesta Casa de Leis 

uma proposição do Executivo Municipal para exoneração de “X” funcionários, em razão 

de estar ultrapassando o limite da Lei de Responsabilidade Fiscal e hoje se vê a contratação 

de cerca de 694 assessores. Questionou sobre a referida necessidade de exoneração de 
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pessoas com a justificativa da realização de concurso público. Fazendo uso da palavra, o 

Vereador Raí, líder do Governo, após as saudações iniciais, informou que não seja 

advogado de defesa, mas é necessário mostrar que os problemas existem e são inerentes a 

todos os governos municipais do Brasil. No que diz respeito às denúncias apresentadas 

nesta tribuna, independente do posicionamento de cada Vereador, cabe a esta Casa de Leis 

a apresentação dos problemas que afetam este Município, e será o primeiro a buscar 

informações junto ao Prefeito Municipal, solicitando, inclusive, cópias dos materiais com 

as denúncias apresentadas para que sejam analisadas e assim dar uma resposta à população. 

No que e refere à questão das Ruas, disse que as dificuldades perpassam por várias gestões, 

mas diversos serviços estão sendo executados neste Município, porém a demanda é muito 

grande. O cronograma está sendo seguido, espera que o novo gestor consiga trabalhar em 

sua plataforma de governo, fazendo-se necessário que os Vereadores acompanhem e 

fiscalizem as obras e serviços até as suas finalizações. Ressaltou que esta Casa de Leis 

sempre respeitou a população de Marituba. Lembrou que no mês de janeiro alguns 

Vereadores estiveram reunidos com o Governador Helder Barbalho que, na época 

anunciou a realização de obras nos Bairros União e São Francisco através do Programa 

TerPaz, esclarecendo que a mesma tem a parceria da Deputada Estadual Michele Begot, 

Prefeitura Municipal de Marituba, assim como, desta Casa de Leis. Acrescentando que se 

encontra em tramitação nesta Casa de Leis, Projeto para a Construção de uma Seccional 

Urbana no Bairro União. Bem como, a construção de um Quartel da Polícia Militar 

juntamente com a Polícia Marítima, onde hoje funciona a Usina da Paz. O governo 

estadual criou as UPP’s. Registrou que este Poder Legislativo, dede ano de 2013, tem sido 

o ponto de equilíbrio deste Município. Marituba é referencia no combate a COVID-19. Em 

aparte, o Vereador Pastor Ademir disse que o embate sempre existiu e favorece este 

Município através da solidariedade, união, compreensão e garra que cada Vereador possui 

na defesa deste Município. Em aparte, o Vereador Mello informou que irá encaminhar 

cópias das denúncias ao líder do governo, quanto a obra do Bairro União apenas citou que 

a obra seja de autoria do governo estadual, até considera que cada um tenha a sua 

contribuição, mas não pode aceitar que a mesma seja usada para enganar a população de 

Marituba. Em aparte, o Vereador Raimundo Carneiro parabenizou o líder do governo 

pelo posicionamento, registrando que cada Vereador desta Casa de Leis desenvolve seu 
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trabalho de fiscalizador, porém muitas vezes, somente com a proximidade de um pleito 

eleitoral. Retomando seus pronunciamentos, o Vereador Raí finalizou dizendo que nesta 

Casa de Leis não se trata de situação ou oposição ao governo, mas sim que defendam cada 

um a sua opinião, a oposição é parte integrante do parlamento. Assomando à tribuna, o 

Vereador Salin, usando a liderança do PSD, após saudar a todos agradeceu a Deus por 

mais esta sessão parabenizando a explicação do líder do governo sobre o que seria 

oposição, a qual sempre enxerga defeito onde não existe. Ou ainda, quanto pior, melhor. 

Às vezes, a oposição, até ajuda esta Casa a fazer a cobrança junto ao Executivo Municipal. 

Reportou-se ao Vereador Mello dizendo que o governo municipal realizou um belíssimo 

trabalho na área de educação, com a inauguração de três escolas solicitadas por este 

Vereador, bem como, vem mantendo o pagamento do salário dos servidores em dia, apesar 

da crise. Registrou que a oposição usa a tribuna com discursos irreais; Muitas coisas foram 

realizadas, mas é certo que muito ainda precisa ser feito. Disse que ao se fazer uma 

denúncia nesta Casa de Leis ou dizer que irá ao Ministério Público é necessária a 

apresentação de provas, para não ficar só na falácia acusando quem quiser, pois com as 

provas todos podem averiguar a situação. Considera muito conveniente jogar palavras ao 

vento. Passou por diversas gestões e para a oposição tudo estava errado, nada se fazia. 

Disse que a obra do Bairro União, assim como outras obras realizadas pelo governo 

estadual têm a parceria e o compromisso do Poder Legislativo e também do Executivo 

Municipal, conforme acordado em reunião com o Governador. Não consegue entender 

porque quando uma pessoa se lança candidato ao cargo de Prefeito começa a achar que 

tudo está errado na administração municipal. Então, seria melhor utilizar a tribuna para 

apresentar projetos para as mais diversas áreas deste Município, mesmo porque até uns 

meses atrás estava tudo certo. Fazendo uso da palavra, o Vereador Everaldo Aleixo, 

usando a liderança do PTB, declarou que seja do conhecimento de todos que este Vereador 

sempre se posicionou contrário quanto às questões de corrupção no governo municipal, só 

não vê quem não quer. Registrou que é contrário a esta administração municipal, 

questionando sobre a destinação dos recursos, na faixa de R$ 68.000.000,00, 

disponibilizado para a construção de Escolas de Tempo Integral em diversos Bairros, mas 

nenhuma foi construída. Externou sua preocupação com o que vem acontecendo neste 

Município. Considerou que este seja um dos piores gestores que este Município já teve. 
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Em aparte, o Vereador Mello esclareceu que não tem questões pessoais contra nenhum 

parlamentar desta Casa de Leis, mas acredita que o Vereador Salin esteja tendencioso ou 

tenha algo pessoal contra este parlamentar, e se isto for verdade saberá enfrentar a situação, 

lembrando que não tem telhado de vidro, não possui familiares lotados na folha de 

pagamento da Prefeitura. Os Vereadores não precisam gostar uns dos outros, mas devem se 

respeitar. Saindo deste patamar, a coisa dará errada. Em aparte, o Vereador Salin 

esclareceu que em nenhum momento utilizou esta tribuna para ofender algum parlamentar, 

respeita a todos, mas também não admitirá ser pressionado ou intimidado por ninguém. 

Registrou que a fala do Vereador Mello faltou com a verdade, considerando que o mesmo 

até seja um bom nome para administrar este Município. Retomando seus pronunciamentos, 

o Vereador Everaldo Aleixo lembrou que apresentou a esta Casa de Leis documentação 

que demonstravam os desvios de recursos da área de educação por parte da Prefeitura de 

Marituba. Finalizou declarando acreditar que o Governador Helder Barbalho seja 

compromissado com o Município de Marituba. Não havendo mais lideranças inscritas, o 

Senhor Presidente solicitou ao Vereador Allan Besteiro que fizesse a Leitura da Matéria 

em Pauta: Projeto de Lei nº 229/2020, de autoria do Vereador Pastor Rodvaldo; Projeto 

de Lei nº 230/2020, de autoria do Vereador Pastor Ademir; Projeto de Lei nº 231/2020, 

de autoria do Vereador Pastor Rodvaldo; Projeto de Lei nº 232/2020, de autoria do 

Vereador Pastor Rodvaldo; Projeto de Lei nº 233/2020, de autoria do Vereador Pastor 

Rodvaldo; Requerimento nº 3.594/2020, de autoria do Vereador Neneco; Requerimento 

nº 3.599/2020, de autoria do Vereador Neneco; Requerimento nº 3.601/2020, de autoria 

do Vereador Pastor Rodvaldo; Requerimento nº 3.605/2020, 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: Pastor Ademir, Mello, Gilberto Souto, Chica, 

Everaldo Aleixo, João Pereira, Neneco, Pastor Rodvaldo, Helder Brito, Allan Besteiro, 

Boni, Salin, Manelzinho Rocha e Raí. Havendo quórum, o Senhor Presidente submeteu à 

aprovação da Plenária a Ata da Sessão Ordinária realizada no dia 04/06/2020, sendo 

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

Projeto de Lei nº 229/2020, de autoria do Vereador Pastor Rodvaldo, que Institui os 

eventos tipo manifestações religiosa evangelística denominada: Manhã ao Pé da Cruz no 
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Calendário Cultural Oficial de eventos e datas comemorativas no Município de 

Marituba/campanha de divulgação. A matéria foi encaminhada à Comissão de Justiça para 

análise e parecer. Projeto de Lei nº 230/2020, de autoria do Vereador Pastor Ademir, que 

Dispõe sobre a edificação de monumento da Bíblia Sagrada na praça da bíblia no Bairro 

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

Projeto de Lei nº 231/2020, de autoria do Vereador Pastor Rodvaldo, que Dispõe sobre a 

proibição do uso, comercialização, distribuição e produção de cerol e produtos similares no 

âmbito do município de Marituba e dá outras providências. A matéria foi encaminhada à 

Comissão de Justiça para análise e parecer. Projeto de Lei nº 232/2020, de autoria do 

Vereador Pastor Rodvaldo, que Dispõe sobre a utilização de painel solar para captação de 

energia solar nas escolas públicas municipais, nos postos de saúde, e demais prédios 

públicos municipais. A matéria foi encaminhada à Comissão de Justiça para análise e 

parecer. Projeto de Lei nº 233/2020, de autoria do Vereador Pastor Rodvaldo, que 

Determina a inclusão de produtos derivados da soja na merenda escolar, sob supervisão 

obrigatória de nutricionista, nas escolas da rede pública municipal na esfera 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 votadas em 

bloco. Requerimentos nº 3.594/2020, de autoria do Vereador Neneco, requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie junto ao setor competente a construção de tanques 

adequados para armazenamento de caranguejos na antiga feira do Mercado Municipal de 

Marituba; e nº 3.599/2020, requerendo que o Prefeito Municipal providencie junto ao setor 

competente o serviço de limpeza, roçagem, abertura de valas da Passagem dos Toros, 

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

aprovadas por unanimidade. Por questão de ordem, o Vereador Pastor Rodvaldo solicitou 

que suas matérias fossem votadas em bloco. Requerimentos nº 3.601/2020, de autoria do 

Vereador Pastor Rodvaldo, requerendo que o Prefeito Municipal providencie sinalização 

na Rua Alfredo Calado entre Passagem Jericó e Nova Jerusalém; e nº 3.605/2020, 

requerendo que o Prefeito Municipal providencie operação tapa buraco na Rua Alfredo 

Calado entre Passagem Jericó e Nova Jerusalém. 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 
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finais. Com a palavra, o Vereador Pastor Ademir após saudar a todos ressaltou que, 

como legisladores, temos o dever de apresentar melhorias buscando trazer qualidade de 

vida para a população deste Município. Finalizou agradecendo aos demais pares pela 

aprovação de suas matérias, inclusive, da que trata sobre a construção de um túnel para a 

travessia de pedestres. Hoje seja uma realidade na BR 316 com a implantação do BRT 

Metropolitano. Na sequência, a Vereadora Chica após as saudações de praxe disse que 

Marituba foi um dos Municípios que rapidamente identificava pacientes infectados pelo 

coronavírus, a partir do momento em as pessoas não sentiam mais o fedor do “lixão”. 

Ressaltou que os problemas com o “lixão” continuam, inclusive, o fedor. Lembrou que no 

início do mês de março de 2020 adentrou nesta Casa de Leis com Projeto de Lei nº 

220/2020 de sua autoria solicitando que seja negada a ampliação do aterro sanitário 

existente neste Município, bem como, a possibilidade de Marituba ter o seu próprio aterro 

sanitário e não receba mais resíduos sólidos de outros Municípios da Região Metropolitana 

de Belém por mais dois ou três anos. Solicitou ao Vereador Manelzinho Rocha, Presidente 

da Comissão de Justiça que dê celeridade na apresentação de parecer para a tramitação do 

mesmo. Considerou que seja necessário dar um basta nesse empreendimento do aterro 

sanitário. Em aparte, o Vereador Manelzinho Rocha informou que, infelizmente, com a 

pandemia muitas matérias ficaram paradas na Comissão de Justiça, mas que já foram 

distribuídas e estão sendo analisadas. Parabenizou a iniciativa da autora da matéria, e que 

compete a Comissão de Justiça analisar a constitucionalidade da mesma e não o mérito da 

questão. Em aparte, o Vereador João Pereira disse que no Dia do Meio Ambiente foi 

realizada uma “live” com a participação dos Prefeitos dos Municípios de Belém, de 

Ananindeua e de Marituba, sendo ratificado pelo Prefeito Zenaldo Coutinho que não há 

interesse no fechamento do aterro sanitário de Marituba, mesmo com a apresentação do 

Prefeito Mário Filho para a realização de um consórcio para atender as necessidades de 

cada Município. Retomando seus pronunciamentos, a Vereadora Chica disse que ficará 

aguardando, porém quanto mais tempo passar mais difícil se torna a retirada deste 

empreendimento. Ressaltou que vem lutando desde 2017 pela desocupação deste aterro 

sanitário. Com relação à “live”, realizada pela TV Liberal, esta Vereadora somente ouviu 

falar, não sendo comunicado ao “Fórum Fora Lixão”, informou que a Prefeitura de 

Marituba está solicitando um novo estudo sobre as condições do aterro sanitário 
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novamente pela FADESP, no valor de R$ 462.000.000,00. Questionou sobre a necessidade 

de ser realizado outro estudo, e pela mesma empresa. Finalizou dizendo que seja 

necessário apurar melhor os 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 trinta e cinco minutos. E para constar, foi 

lavrada a presente Ata que, depois de lida e aprovada será assinada pelos membros da 

Mesa Diretora para o cumprimento das formalidades legais. Marituba/PA, 18 de junho de 

2020 - 27º 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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