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ATA DA 126ª SESSÃO ORDINÁRIA, DO 2º PERÍODO LEGISLATIVO, DA 4ª 

SESSÃO LEGISLATIVA DA 6ª LEGISLATURA, DA CÂMARA MUNICIPAL 

DE MARITUBA REALIZADA NO DIA 01 DE OUTUBRO DE 2020. 

 

Ao primeiro dia do mês de outubro 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; e na Vice-Presidência, o 

Vereador Salin. Composta a Mesa Diretora, o Senhor Presidente solicitou ao Vereador 

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

Gilberto Souto, Raí, João Pereira, Chica, Pastor Ademir, Boni e Salin. Havendo 

quórum, o Senhor Presidente solicitou ao Vereador Pastor Ademir que fizesse a leitura 

de um texto bíblico (At 2, 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 solicitou ao Vereador Salin que fizesse a leitura da 

Ata da Sessão anterior, o qual informou que a Ata da Sessão Ordinária realizada no dia 

24 de setembro de 2020, encontra-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: Câmara dos Deputados, da Consultoria de 

Orçamento e Fiscalização Financeira, encaminhando informações das transferências de 

recursos da União (Constitucional, Legal e Voluntária) ao Município de Marituba, que 

ficarão à disposição dos Senhores Vereadores na Secretaria  da Casa para maiores 

esclarecimentos. Lido o Expediente, o Senhor Presidente franqueou a palavra aos 

Senhores Vereadores nos Pronunciamentos Iniciais. Fazendo uso da tribuna, o 

Vereador Gilberto Souto após cumprimentar a todos, informou que recebeu alguns 

pais e mães de família que trabalham em setores ligados à Secretaria Municipal de 

Educação de Marituba, disse que o atual gestor seja corrupto, usando de artimanhas 

mandando os pais de família retornarem para suas casas, assim que chegam no 
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trabalho, acrescentando que não precisam se preocupar com nada. Questionou sobre a 

Lei nº 9504/1997, art. 73, V, que ampara estes trabalhadores, tendo em vista que, se a 

pessoa não for trabalhar será exonerada por faltar ao serviço. Solicitou o apoio dos 

pares para adentrar com ação no Ministério Público contra estas ações do Prefeito de 

Marituba, destacando que o mesmo não é o “dono” desta Cidade, desviou recursos da 

área da saúde, da área da educação, onde diversos secretários municipais foram presos. 

Declarou acreditar que seja necessário denunciar os mandos e desmando do atual 

gestor municipal. Destacou ainda que os postes que foram instalados na BR 316 estão 

derretendo, quebrando e caindo. Finalizou registrando que continuará fazendo o seu 

papel, não irá calar mesmo sendo processado pelo Prefeito quantas vezes ele quiser.  

Por sua vez, a Vereadora Chica após as saudações iniciais externou solidariedade aos 

pronunciamentos do seu antecessor dizendo que seja uma tristeza saber que o atual 

gestor ainda tem coragem de mover um processo contra um Vereador por denunciar o 

que ocorre neste Município, mesmo porque estas denúncias sejam antigas e já estão 

sendo investigadas pela Polícia Federal, inclusive, sendo noticiadas em rede nacional, 

um escândalo para o Município de Marituba. Ressaltou que esteja à disposição do 

Vereador Gilberto Souto para testemunhar caso seja necessário. Em aparte, o 

Vereador Gilberto Souto considerou que isto seja mais uma artimanha do Prefeito 

Municipal esteja utilizando contra o povo de Marituba. Disse que a lei ampara as 

pessoas para não serem demitidas e ele, simplesmente, manda os secretários 

convencerem alguns funcionários a ficarem em suas casas, não trabalham os trinta dias 

e depois exonera por abandono de emprego. Questionou ainda qual o Deus que o 

Prefeito Municipal serve, envergonhando até mesmo os evangélicos, o Deus do ódio, 

do rancor. Retomando seus pronunciamentos, a Vereadora Chica lembrou que as 

recomendações da Justiça Eleitoral da 78ª Zona Eleitoral estavam pautadas há cerca de 

três sessões atrás. Disse ainda que os servidores municipais estão se sentindo acuados, 

tendo de acompanhar e votar no candidato indicado pelo atual Prefeito, ou serão 

demitidos. Lembrou que a Lei Eleitoral ampara o servidor que não pode ser demitido 

sem justa causa durante este período eleitoral. Considerou seja necessário tornar 

públicas estas situações, pois as pessoas estão com os nervos à flor da pele, não 
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podendo nem receber a visita de candidatos considerados oposicionistas ao governo 

municipal com o receio de serem exonerados. Questionou que este seja o tipo de 

democracia defendido pelo Prefeito, e esta Casa de Leis o que está fazendo para 

defender o povo. Informou que esteve no TJE, conversando diretamente com o 

Desembargador Luiz Gonzaga Neto, sobre a solicitação de audiência para tratar da 

questão do aterro sanitário de Marituba, de autoria do Vereador Mello. Destacou que 

representantes do Fórum “Fora Lixão” também estiveram presentes, para obter 

informações sobre o processo de encerramento das atividades do aterro sanitário de 

Marituba em 31 de maio 2021. Disse que, infelizmente, o gestor municipal continua 

ausente no que diz respeito ao “lixão”, sem apresentar propostas, apesar de ter um 

projeto pronto. Disse que se não for apresentado nenhum projeto o lixão permanecerá 

por mais um ano e meio. Solicitou à Mesa Diretora informações sobre as viagens do 

Prefeito ao exterior pra buscar soluções quanto ao aterro sanitário, se as mesmas foram 

pagas pelo Município e onde está o projeto que se dizia pronto, porque não o torna 

público para que os demais Municípios da Região Metropolitana tenham ciência. 

Segundo informações do desembargador, nenhum dos municípios, envolvidos na 

questão do aterro sanitário apresentaram solução até o momento. Lembrou que o 

inverno já está se aproximando e com toda a certeza as bacias de chorume irão 

transbordar novamente. Solicitou o apoio dos pares para que algo seja feito pelo menos 

até 31 de dezembro no que se refere à questão do aterro sanitário esquecendo a política 

e levando em conta a questão humanitária. Acrescentou que está sendo divulgado 

através de um jornalzinho o que a Prefeitura realizou neste Município, tantos 

quilômetros de asfalto; tantas escolas inauguradas; tantas praças construídas. 

Considerou que tudo seja uma farsa, pois o asfalto colocado já está se desfazendo em 

diversos locais, ou seja, foi jogado apenas um piche sobre a piçarra, não há meio-fio, 

drenagem. Com a palavra, o Vereador Pastor Ademir após as saudações de praxe, 

externou sua satisfação ao adentrar com projeto de lei que institui o Dia Municipal do 

manipulador de açaí. O açaí é uma fruta rica em proteínas, fonte de vitaminas C, B1 e 

B2, boa quantidade de fósforo, fero e cálcio. O açaí é um alimento muito importante na 

dieta dos nortistas do Brasil. Hoje em dia, é cultivado não só na Região Amazônica, 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%A3o_Norte_do_Brasil
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mas em diversos outros estados brasileiros. Pará, Amazonas e Maranhão, são os 

maiores produtores da fruta, sendo, juntos, responsáveis por mais de 85% da produção 

mundial. O açaí é considerado, por muitos, uma iguaria exótica, sendo apreciada em 

várias regiões do Brasil e do mundo. O açaí é rico em prolifenóis, principalmente 

antocianinas, alguns estudos indicam que apresenta maior quantidade destes 

antioxidantes do que nas amoras e mirtilos, por isso o consumo frequente do açaí em 

conjunto com uma dieta equilibrada pode proporcionar diversos benefícios para a 

saúde, como prevenir o envelhecimento precoce e fortalecer o sistema imune. Finalizou 

solicitando o apoio dos pares pela aprovação da matéria. Usando a tribuna, o Vereador 

Raí após cumprimentar e saudar a todos parabenizou os pronunciamentos dos 

Vereadores Gilberto Souto e Chica, salientando que todos têm o direito de defender 

suas opiniões e pensamentos. Disse que o candidato ao cargo de prefeito municipal, 

João Batista, vem com o apoio da atual gestão. No que diz respeito ao aterro sanitário 

disse seja uma luta que este Poder Legislativo trava há anos sem sucesso, inclusive, 

solicitando, à época, que fosse decretado estado de calamidade pública em Marituba 

para que os três poderes pudessem realizar ações conjuntas, mas infelizmente não foi 

acatado. Lembrou que os Vereadores foram até perseguidos pela Polícia à época das 

primeiras manifestações contra o aterro sanitário, visando o fechamento do mesmo. 

Disse que a Prefeitura de Marituba não liberou licenças e nem alvarás de 

funcionamento, mas por determinação judicial o empreendimento foi mantido e 

funcionando. No que diz respeito à questão dos postes de iluminação instalados na BR 

316, existe um processo em andamento na justiça, e no final aquele que for considerado 

culpado terá que pagar. Ressaltou que as situações que cabem medidas judiciais entre 

“A” ou “B” devem ser decididas nas respectivas esferas judiciais, sem que o Poder 

Legislativo seja colocado contra a parede para adotar um lado. Considerou que 

problemas pessoais não devem ser trazidos para esta tribuna, quanto ao que seja 

divulgado nas redes sociais cada um pode buscar e solicitar direito de resposta. 

Registrou que o Município ainda precisa melhorar em diversas áreas, mas já avançou 

bastante. Não podemos, neste momento eleitoral, transformar tudo em palanque e 

tentar desmerecer  o trabalho que já foi feito, sendo necessário trabalhar com respeito a 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Unidades_federativas_do_Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Par%C3%A1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Amazonas
https://pt.wikipedia.org/wiki/Maranh%C3%A3o
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todos. Considerou que o candidato João Batista seja uma excelente opção para que este 

Município continue avançando. Em aparte, o Vereador Gilberto Souto parabenizou o 

papel do líder do governo na defesa da gestão municipal, mas foi nesta Casa de Leis 

que se iniciou os debates sobre os mandos e desmando do atual Prefeito Municipal, e 

não nas redes sociais. Destacou que no meio familiar, o Prefeito seja considerado “um 

meninão”, uma criança, uma pessoa que não gosta de ser contrariada, não sendo 

criança na hora de pegar o dinheiro do povo. Disse que continuará fazendo o seu papel 

como Vereador deste Município, fiscalizando e denunciando aquilo que considerar 

errado. Retomando seus pronunciamentos, o Vereador Raí reafirmou que casos 

pessoais ou posição política sejam tratados na justiça, no momento, está como 

liderança do governo municipal, mas defenderá aquilo que considerar justo e que traga 

benefícios para a população de Marituba. Cada Vereador possui prerrogativas 

constitucionais naquilo que fala ou defende na tribuna, e a justiça dirime as dúvidas. 

Não havendo mais oradores inscritos a palavra foi franqueada às Lideranças 

Partidárias. Fazendo uso da tribuna, a Vereadora Chica, líder do Republicanos, após 

as saudações de praxe, disse que o líder do governo está fazendo o seu papel 

defendendo a gestão municipal. Esclareceu que desde 2018, utiliza esta tribuna para 

falar sobre os problemas deste Município, e em nenhum momento esteja utilizando a 

tribuna como palanque político, registrando que está fazendo o seu papel como 

Vereadora desta Cidade, muitos não conhecem o trabalho do Vereador, o qual não tem 

o poder de realizar os serviços, mas tem o poder de cobrar a realização dos mesmos. 

Externou sua indignação por acompanhar nesta legislatura, um Vereador sendo 

processado pelo Prefeito Municipal por denunciar o que está acontecendo em Marituba, 

porém o mais surpreendente seja ouvir a liderança do governo ainda defendendo o 

gestor em detrimento de um colega parlamentar. Considerou que esta Casa seja uma 

família e deve estar e se manter unida na defesa de cada um dos parlamentares. O 

parlamento tem poder. Finalizou se colocando novamente à disposição do Vereador 

Gilberto Souto. Em aparte, o Vereador Gilberto Souto parabenizou os 

pronunciamentos da líder do Republicanos, Vereadora de princípios, caráter e de luta 

em prol da população, que se posicionou contrária aos mandos e desmando da atual 
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gestão municipal, pagando o preço de ter suas matérias não atendidas ou proteladas. 

Com a palavra, o Vereador Raí, líder do governo, após saudar a todos, disse que esta 

Casa, de 2013 em diante, sempre teve como ponto forte o equilíbrio entre os Poderes 

neste Município, sendo o poder moderador. Quando falou para o Vereador Gilberto 

Souto utilizar as vias judiciais e não nesta Casa de Leis, seja porque a questão tenha 

sido tratada de forma pessoa e individual. Cada Vereador representa uma parcela da 

população e um todo ao mesmo tempo, com pensamentos divergentes, com ideologias 

e bandeiras diferentes. Ou seja, as individualidades devem ser tratadas de forma 

individual, respeitando o trabalho e o posicionamento de cada um. Lembrou que muitos 

benefícios e avanços foram conquistados neste período: sistema de abastecimento de 

água potável no Bairro Novo Horizonte e no Bairro Almir Gabriel;  o ginásio de 

esportes; a UPA 24 horas. Finalizou dizendo que respeita o posicionamento dos 

Vereadores que fazem oposição ao governo municipal. Não havendo lideranças 

inscritas, o Senhor Presidente solicitou ao Vereador Salin que fizesse a Leitura da 

Matéria em Pauta: Projeto de Lei nº 252/2020, de autoria do Vereador Pastor 

Ademir; Requerimento nº 3.678/2020, de autoria do Vereador Gilberto Souto; e 

Requerimento nº 3.679/2020, de autoria do Vereador Gilberto Souto. 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: Gilberto Souto, João Pereira, Raí, Raimundo Carneiro, Chica, Pastor 

Ademir, Boni, Salin, sendo justificadas as ausências dos Vereadores Allan Besteiro, 

Pastor Rodvaldo, Manelzinho Rocha e Neneco. Havendo quórum, o Senhor Presidente 

submeteu à aprovação da Plenária a Ata da Sessão Ordinária realizada no dia 24 de 

setembro de 2020, sendo aprovada por unanimidade. Passando, em seguida, à 

deliberação da matéria em pauta: Projeto de Lei nº 252/2020, de autoria do Vereador 

Pastor Ademir, que Institui o Dia Municipal do manipulador de Açaí, no Município de 

Marituba e dá outras providências. A matéria foi encaminhada à Comissão de Justiça 

para análise e parecer. Por Questão de Ordem, o Vereador Gilberto Souto solicitou 

que suas matérias fossem discutidas e votadas individualmente. Requerimento nº 

3.678/2020, de autoria do Vereador Gilberto Souto, requerendo que o Prefeito 
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Municipal providencie identificação (placa com nome) no Conselho Tutelar II – Bairro 

Centro – no Município de Marituba. Submetido à discussão e votação, foi aprovado por 

unanimidade de votos. Requerimento nº 3.679/2020, de autoria do Vereador Gilberto 

Souto, requerendo que o Prefeito Municipal providencie identificação (placa com 

nome) no Conselho Tutelar I – Bairro Dom Aristides – no Município de Marituba. 

Submetido à discussão e votação, foi aprovado por unanimidade de votos. Analisadas 

as matérias, 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. Quando eram, precisamente, dez horas e quinze minutos, o 

Senhor Presidente deu por encerrada esta sessão ordinária. 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, 01 de outubro de 

2020 - 27º ano do Plebiscito e da Lei que criou o Município e 23º ano da Emancipação. 
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