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ATA DA 11ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 1º PERÍODO LEGISLATIVO, DA 1ª 

SESSÃO LEGISLATIVA, DA 7ª LEGISLATURA, DA CÂMARA MUNICIPAL 

DE MARITUBA REALIZADA NO DIA 27 DE MAIO DE 2021. 

 

Aos vinte e sete dias do mês de maio de dois mil e vinte e um, 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 Allan Besteiro; na Primeira 

Secretaria, o Vereador Anderson Rocha; na Segunda Secretaria, o Vereador 

Raimundo Carneiro, e na Terceira Secretaria, o Vereador Gilberto Souto. Composta 

a Mesa Diretora, o Senhor Presidente solicitou ao Vereador Anderson Rocha que 

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

Armando Júnior, Flávio Farias, Manelzinho Rocha, Raimundo Carneiro, Gilberto 

Souto, Anderson Rocha, Allan Besteiro e Pastor Rodvaldo. Havendo quórum, o Senhor 

Presidente solicitou ao Vereador Pastor Rodvaldo que fizesse a leitura de um texto 

bíblico (Is 32, 1-5). E quando eram pontualmente, nove horas e quinze minutos, deu 

por aberta a presente Sessão Ordinária. Continuando, o Senhor Presidente solicitou ao 

Vereador Anderson Rocha que fizesse a leitura da Ata da Sessão anterior, o qual 

informou que a Ata da Sessão Ordinária realizada no dia 20 de maio de 2021, encontra-

se nos cadernos dos Senhores Vereadores e na Secretaria desta Casa. Continuando, o 

Senhor Presidente solicitou ao Vereador Anderson Rocha que fizesse a leitura do 

Expediente: Ofício nº 1069/DL-2021, da Assembleia Legislativa do Estado do Pará, 

encaminhando cópia da Moção nº 198/2021, de autoria do Deputado Estadual Carlos 

Bordalo, que solicita ao Governo do Estado do Pará, por meio da Secretaria de Estado 

de Saúde Pública – SESPA, que seja incluída a categoria ecetista como prioritária no 

calendário de vacinação contra a COVID19. Ofício nº 1171/DL-2021, da Assembleia 

Legislativa do Estado do Pará, encaminhando cópia da Moção nº 234/2021, de autoria 

do Deputado Estadual Carlos Bordalo, que solicita ao Governo do Estado do Pará, por 

meio da Secretaria de Estado de Saúde Pública – SESPA, a inclusão de acadêmicos em 

saúde e estudantes da área técnica em saúde em estágio hospitalar, na atenção básica e 

nas clínicas do Estado, no plano de vacinação contra a COVID19. E-mail da Câmara 

dos Deputados, da Consultoria de Orçamento e Fiscalização Financeira, encaminhando 

anexos das transferências de recursos da União (constitucional, legal e voluntária) ao 

município de Marituba. Lido o Expediente, oportunamente, o Senhor Presidente 

registrou a presença dos Vereadores: Serra, Devaldo Valente, Junior Amaral, e 
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justificou a ausência dos Vereadores Sóriclis Silva e Alexandra Moura. Em seguida, 

franqueou a palavra aos Senhores Vereadores nos Pronunciamentos Iniciais. Usando a 

tribuna, o vereador Pastor Rodvaldo após saudar a todos solicitou que esta Casa de 

Leis encaminhe uma Moção de Agradecimento ao pastor e deputado estadual Martinho 

Carmona, o qual, através de empenho de emendas parlamentares, destinou centenas de 

cestas básicas para o Município de Marituba, as quais serão distribuídas pela Ação Jesus 

Alegria, da Igreja do Evangelho Quadrangular, deste Município. Externou sua 

satisfação pela lembrança do deputado quanto ao Município, acrescentando que todos os 

demais municípios do Estado do Pará também serão beneficiados. Agradeceu a Deus 

pela vitória constituída ao longo dos anos, referindo-se, em especial, a questão de sua 

eleição, em 2016, quando, o TRE recebeu denúncia do Cartório Eleitoral da 43ª Zona 

Eleitoral, em Ananindeua, adentrando com abertura de processo de cassação de 

diploma, bem como, de sua ilegibilidade deste vereador, alegando abuso de poder 

econômico. Ressaltou que, apesar de todos os esclarecimentos, de que tudo não passou 

de um erro contábil, o processo foi adiante. E no dia do julgamento no TRE-Pará, o 

advogado de defesa não pode comparecer à audiência, sendo assim, seu processo foi 

julgado à revelia. Recorrendo às estâncias superiores, seu processo ficou sob a 

responsabilidade e relatoria do ministro Luís Roberto Barroso, do TSE, o qual emitiu 

parecer favorável a este vereador. Informou que a relatoria passou ao ministro 

Alexandre de Moraes, quando o ministro Luís Roberto Barroso assumiu a Presidência 

do TSE. Registrou que na data de 25 de maio de 2021, o processo de cassação de 

diploma e de ilegibilidade deste vereador, foi julgado pelo Pleno do TSE, obtendo o 

seguinte resultado: seis votos contrários ao processo de cassação e um voto favorável ao 

processo de cassação, sendo este do ministro Luiz Edson Fachin. Agradeceu novamente 

a Deus pela vitória confirmada nos tribunais. Manifestou votos de repúdio a todo e 

qualquer ato de intolerância religiosa e de perseguição às igrejas. Informou que na 

madrugada do dia 25 de maio de 2021, a Igreja Sede da 1ª Região da Igreja do 

Evangelho Quadrangular em Marituba, foi vítima de vandalismo, que em tom de 

ameaça, não se sabe ao certo se política ou religiosa, lançaram tinta vermelha sobre as 

portas e sobre a faixada da igreja. Esclareceu que não serão intimidados quanto à fé, 

pois a Bíblia mostra que o Cristianismo sempre foi construído embaixo de muitas lutas 

e de muita perseguição. O próprio Apóstolo Paulo descreve na Segunda Carta aos 

Coríntios: “Em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Perseguidos, mas não 

desamparados. Abatidos, mas nunca destruídos. Perplexos, mas nunca desanimados. 

Sabemos que carregamos todos os dias o morrer por causa de Cristo”. Citou ainda que 

Paulo diz: “Combatemos o bom combate”. Ressaltou ainda o que diz o Salmista no 

Salmo 109: “Em troca do bem que fazemos nos retribuem com ódio. Em troca de todos 

os benefícios que nós praticamos, eles nos atacam com armas e flechas”. Disse que a 
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igreja só faz o bem, citando que a mesma esteve presente nos presídios instalados neste 

Município, batizando mais de vinte presos, inclusive, já existe uma ala dentro dos 

presídios onde foi constituída uma igreja, recuperando pessoas esquecidas por suas 

próprias famílias. Lembrou que no ano passado a igreja durante a crise da pandemia a 

igreja do Evangelho Quadrangular foi às ruas com o projeto “Igreja na Rua”, 

distribuindo mais de cinco mil marmitas; centenas de cestas básicas; libertando pessoas 

de vícios; restaurando vidas. Considerou que pessoas que agem com vandalismo contra 

a igreja, contra a Casa de Deus, sejam intolerantes ou ignorantes à respeito da fé cristã. 

Acrescentou que isso seja normal no Brasil, mais do que podemos imaginar, sendo 

necessário tomar atitudes para coibir este tipo de ações de qualquer ordem seja contra o 

umbandista, seja contra o católico, seja contra o evangélico, ou qualquer ideologia de 

gênero. Disse que cristãos no Brasil sejam, muitas vezes, motivos de chacota, de 

intolerância e perseguição nos mais diversos níveis da sociedade. Em aparte, o 

vereador Manelzinho Rocha externou votos de solidariedade a todos os membros da 

Igreja do Evangelho Quadrangular, considerando este tipo de vandalismo é um ato 

inaceitável nos dias de hoje. Destacou que conhece o trabalho realizado pela IEQ no 

Município de Marituba, sendo bastante atuante nas questões religiosas e sociais. Disse 

que a justiça precisa ser feita punindo os responsáveis pelo ato de vandalismo e 

evitando que se repita. Em aparte, o vereador Serra também externou votos de 

solidariedade à IEQ, e que não se pode tolerar este tipo de vandalismo contra qualquer 

instituição religiosa neste Município. A IEQ realiza um grande trabalho social em 

Marituba. Lembrou que as instituições religiosas são amparadas pela Constituição 

Federal em sua liberdade de culto, sendo necessário coibir todo e qualquer tipo de 

vandalismo ou intolerância, pois considera a igreja a arma mais poderosa que o homem 

pode ter, através do poder de transformar vidas. Em aparte, o vereador Raimundo 

Carneiro também externou votos de solidariedade à IEQ, dizendo que, infelizmente, no 

Brasil, atos desta natureza ainda acontecem muito porque os autores não são punidos 

ou, quando são, as penas sejam brandas. Destacou que a IEQ possui excelente trabalho 

espiritual e social neste Município, logo, não se pode deixar que os autores deste 

vandalismo fiquem impunes. Retomando seus pronunciamentos, o vereador Pastor 

Rodvaldo agradeceu o apoio e votos de solidariedade destacando que no mundo cerca 

de duzentos e sessenta milhões de cristãos católicos, ortodoxos, protestantes, batistas, 

evangélicos pentecostais foram severamente perseguidos no ano de 2019, segundo o 

relatório da ONG Portas Abertas. Disse que no Brasil já existe a lei que criou o Dia 06 

de janeiro como o Dia Nacional de combate a Cristofobia, tornando crime todo e 

qualquer ato de perseguição a cristãos, padres, pastores, igrejas evangélicas, católicas, 

batistas, luteranas, tantas quantas professem a fé cristã. Destacou que, em Brasília, este 

projeto foi apresentado pelo Paulo Bengston, e aprovado por unanimidade na 
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Assembleia Legislativa do Estado do Pará, sendo sancionado pelo governador Helder 

Barbalho. Disse que também apresentará nesta Casa de Leis para que este Município 

possa criar uma data de combate a Cristofobia, com palestras nas escolas sobre o 

cristianismo dentro da sociedade. Finalizou dizendo parafraseando as palavras de 

Martin Niemöller, pastor luterano e grande opositor de Hitler: “Quando os nazistas 

vieram prender o católico, fiquei em silêncio porque não sou católico. Quando eles 

vieram prender um espírita, eu também fiquei em silêncio, porque não sou espírita. 

Quando viram buscar o social-democrático, não vou reagir porque não sou 

socialdemocrata. Quando viram buscar os judeus, fiquei em silêncio e não reagi porque 

não era judeu. Quando vieram me buscar, já não havia ninguém que pudesse protestar”. 

Então, em qualquer ato de intolerância de ideologia ou religiosa contra qualquer pessoa, 

precisamos denunciar e se posicionar, não se pode pensar que não fazemos parte de 

grupo “A”, “B” ou “C”, pois, um dia, a perseguição bate em nossa porta e, 

consequentemente, não haverá mais ninguém que possa protestar. Finalizou citando 

Martin Luther King Jr: “O que me assusta não é o grito dos maus, mas o que realmente 

me assusta é o silêncio dos bons”. Acrescentou que todos os cristãos espalhados pelo 

mundo não irão se calar e continuarão a espalhar o evangelho, a mensagem de 

transformação, a demonstração do “Poder de Deus para a Salvação de todo aquele que 

crê”. Usando a palavra, o vereador Manelzinho Rocha após as saudações de praxe 

externou votos de repúdio por mais uma vez, o futuro, a realidade, as dificuldades deste 

Município, no que diz respeito ao aterro sanitário, estarem sendo discutidos fora dos 

limites de Marituba, informando quem está sendo realizada uma audiência no Tribunal 

de Justiça do Estado do Pará, debatendo sobre a possibilidade de prorrogação do 

funcionamento do aterro sanitário, mais conhecido como “lixão”, em Marituba. 

Destacou que, no momento de licenciar este empreendimento, também foi retirada a 

autonomia dos Poderes constituídos do Município de Marituba, ficando a liberação por 

conta da Secretaria Estadual de Meio Ambiente. Disse que acompanhou parte da 

audiência realizada no dia 25 de maio de 2021, juntamente com o vereador Allan 

Besteiro, e que, a mesma, já iniciou com as tratativas de prorrogação de funcionamento 

do aterro sanitário. Em nenhum momento é levado em consideração, que essas mesmas 

tratativas vem sendo feitas desde o ano de 2019, onde foi assinado um acordo 

estabelecendo prazos, metas de cada uma das partes envolvidas no processo, porém, 

tudo permaneceu do mesmo jeito. Registrou que existia a cláusula 9ª, que tratava a 

reabertura emergencial do aterro sanitário do Aurá. Acrescentou que esta Casa de Leis, 

a atual gestão municipal e o Fórum Permanente Fora Lixão mantém posicionamento 

firme quanto ao cumprimento de tudo o que foi acordado anteriormente. Ressaltou que, 

infelizmente, são várias partes envolvidas neste processo: os Municípios de Marituba, 

de Ananindeua, de Belém, além, do Ministério Público e a empresa Guamá (Revita), 
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considerando que, Marituba, seja voto vencido, sendo, muitas vezes, intimidada caso 

não assinasse o acordo, não tendo também onde depositar os seus resíduos sólidos. 

Deixou claro que desta vez o Município de Marituba não irá ceder às intimidações, 

pagando para ver o que acontecerá. Não há possibilidades de assinar qualquer tipo de 

acordo, onde lá na frente, o Município sofrerá as consequências. Salientou que sejam 

grandes as chances de prorrogação de funcionamento do aterro sanitário em Marituba, 

sendo necessário tomar as medidas cabíveis para o cumprimento daquilo que foi 

acordado em 2019. Em aparte, o vereador Anderson Rocha ressaltou que esta Casa 

de Leis aprovou uma lei proibindo no Município de Marituba a implantação de novos 

empreendimentos deste tipo ou a ampliação dos que já existem. Considerou que às 

ordens vem do escalão mais alto, achando que podem passar por cima do Município de 

Marituba. Parabenizou o seu antecessor pelo trabalho realizado no que diz respeito ao 

aterro sanitário. Retomando seus pronunciamentos, o vereador Manelzinho Rocha 

disse que ainda existem pessoas querendo fazer politicagem com o assunto em questão, 

jogando a responsabilidade da permanência do aterro sanitário sobre os Vereadores. 

Mas, somente quem faz parte do verdadeiro debate feito de forma responsável tem 

consciência de que não depende dos vereadores de Marituba a permanência do aterro 

sanitário. Em aparte, o vereador Junior Amaral informou que participou da audiência 

realizada na tarde do dia 26 de maio de 2021, no que, expôs a todos que não era possível 

confiar na empresa Guamá, a qual seja apenas testa de ferro da Revita Engenharia, pois 

desde o primeiro dia apresentaram um projeto mentiroso, cheio de falhas, um projeto 

sem adequações durante os cinco anos de funcionamento no Município de Marituba. 

Disse que muitos não admitem o retorno do lixão do Aurá por considerarem um 

retrocesso, porém considera um retrocesso manter o Município de Marituba refém dos 

demais Municípios da Região Metropolitana de Belém com a prorrogação deste aterro 

sanitário. Ressaltou que o aterro de Marituba seja mais lixão do que o próprio lixão do 

Aurá. Acrescentou que, toda vez que se chama para o debate, vem um juiz e com uma 

canetada passa por cima das autoridades constituídas deste Município, inclusive, esta 

Casa Legislativa, em 2014, criou a Lei da Compensação, taxando o lixo depositado no 

aterro sanitário em Marituba pelos outros municípios da RMB, porém até a presente 

data nenhum centavo foi depositado nas contas do Município de Marituba. Ressaltou 

que agora os debates continuam, porém sem a presença dos representantes deste 

Município. Disse que o posicionamento quanto ao encerramento das atividades do 

aterro sanitário em Marituba deve ser mantido, lembrando que, em 2020, esta Casa de 

Leis aprovou uma lei proibindo à continuidade, ampliação ou novos empreendimentos 

do tipo no Município de Marituba. Ressaltou que constitucionalmente os poderes são 

harmônicos e independentes, não podendo o judiciário passar por cima do legislativo. 

Em aparte, o vereador Raimundo Carneiro lembrou que, desde 2014, esta Casa de 
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Leis vem se manifestando contrária à instalação e funcionamento do aterro sanitário em 

Marituba. Informou que participou de todas as audiências públicas sobre o referido 

assunto, destacando que todos os estudos realizados pela Secretaria Municipal de Meio 

Ambiente de Marituba, Ibama, Ministério Público, Plano de Asa, eram contrários à 

instalação do aterro sanitário no Município de Marituba, porém não consegue entender a 

mudança repentina de opinião do Ministério Público, forçando a instalação do aterro 

sanitário em Marituba. Disse que foi criada uma lei taxando em cinco por cento de tudo 

que fosse arrecadado pela empresa, além do recebimento do lixo de Marituba 

gratuitamente, mas nenhum centavo foi depositado nas contas do Município. Registrou 

que este empreendimento só sairá de Marituba quando ocorrer uma catástrofe 

ambiental, com o estouro de uma das bacias de chorume contaminando os lagos 

Bolonha e Água Preta, que fornecem água potável para toda a RMB. Ressaltou que não 

há vontade política para solucionar o problema, Marituba virou curral do lixo produzido 

nos outros municípios da RMB. Acrescentou que na reunião do dia 25 de maio de 2021, 

a empresa Guamá chegou com um batalhão de advogados para defender a prorrogação 

do funcionamento do aterro sanitário em Marituba, esquecendo que, em 2019, a mesma 

empresa chegou a anunciar que não tinha mais condições de operação para recebimento 

e tratamento dos resíduos sólidos. Questionou sobre as possibilidades da empresa agora 

estar pronta para prorrogar o prazo de funcionamento e continuar suas atividades por 

mais dois anos e um mês, ou seja, o Município de Marituba continuará recebendo o lixo 

da RMB. Lembrou que o aterro sanitário esteja localizado há apenas cento e cinquenta 

metros de distância do Igarapé do Uriboca, o qual abastece o lago Bolonha. Retomando 

seus pronunciamentos, o vereador Manelzinho Rocha disse que a briga não seja 

quanto à legislação, estando este empreendimento funcionando de forma criminosa, 

ilegal. A briga maior seja na seara política, ou seja, falta vontade política de pulso mais 

forte para entrar no cenário e resolver a situação. Não havendo mais oradores inscritos, 

a palavra foi franqueada às Lideranças Partidárias. Não havendo lideranças inscritas, 

o Senhor Presidente solicitou ao Vereador Anderson Rocha que fizesse a Leitura da 

Matéria em Pauta: Projeto de Lei nº 040/2021, de autoria do vereador Antonio 

Armando Júnior; Indicação nº 029/2021, de autoria do vereador Flávio Farias; 

Indicação nº 030/2021, de autoria do vereador Flávio Farias; Indicação nº 032/2021, 

de autoria do vereador Flávio Farias; Indicação nº 033/2021, de autoria do vereador 

Flávio Farias; Indicação nº 237/2021, de autoria do vereador Manelzinho Rocha; 

Indicação nº 257/2021, de autoria do vereador Manelzinho Rocha; Indicação nº 

267/2021, de autoria do vereador Manelzinho Rocha; Indicação nº 270/2021, de autoria 

do vereador Manelzinho Rocha; Indicação nº 452/2021, de autoria da vereadora 

Alexandra Moura; Indicação nº 455/2021, de autoria da vereadora Alexandra Moura; 

Indicação nº 456/2021, de autoria da vereadora Alexandra Moura; Indicação nº 
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457/2021, de autoria da vereadora Alexandra Moura; Indicação nº 600/2021, de autoria 

do vereador Sóriclis Silva; Indicação nº 601/2021, de autoria do vereador Sóriclis 

Silva; Indicação nº 656/2021, de autoria do vereador Sóriclis Silva; Indicação nº 

657/2021, de autoria do vereador Sóriclis Silva; Indicação nº 771/2021, de autoria do 

vereador Pastor Rodvaldo Chaves; Indicação nº 772/2021, de autoria do vereador 

Pastor Rodvaldo Chaves; Indicação nº 779/2021, de autoria do vereador Pastor 

Rodvaldo Chaves; Indicação nº 836/2021, de autoria do vereador Pastor Rodvaldo 

Chaves; Indicação nº 786/2021, de autoria do vereador Felipe Brito; Indicação nº 

802/2021, de autoria do vereador Serra; Indicação nº 809/2021, de autoria do vereador 

Serra; Indicação nº 812/2021, de autoria do vereador Serra; Indicação nº 813/2021, de 

autoria do vereador Serra; Indicação nº 859/2021, de autoria do vereador Anderson 

Rocha; Requerimento nº 1.232/2021, de autoria do vereador Antonio Armando Júnior; 

Requerimento nº 320/2021, de autoria do vereador Raimundo Carneiro; 

Requerimento nº 322/2021, de autoria do vereador Raimundo Carneiro; 

Requerimento nº 323/2021, de autoria do vereador Raimundo Carneiro; 

Requerimento nº 324/2021, de autoria do vereador Raimundo Carneiro; 

Requerimento nº 557/2021, de autoria do vereador Gilberto Souto; Requerimento nº 

560/2021, de autoria do vereador Gilberto Souto; Requerimento nº 561/2021, de 

autoria do vereador Gilberto Souto; Requerimento nº 562/2021, de autoria do vereador 

Gilberto Souto; Requerimento nº 037/2021, de autoria do vereador Allan Besteiro; 

Requerimento nº 038/2021, de autoria do vereador Allan Besteiro; Requerimento nº 

041/2021, de autoria do vereador Allan Besteiro; e Requerimento nº 043/2021, de 

autoria do vereador Allan Besteiro. Lida a matéria em pauta, o Senhor Presidente 

solicitou ao Vereador Anderson Rocha que fizesse nova verificação de quórum para 

dar início à Ordem do Dia, constatando-se as presenças dos Vereadores: Antonio 

Armando Júnior, Boni, Devaldo Valente, Felipe Brito, Serra, Flávio Farias, Manelzinho 

Rocha, Pastor Rodvaldo, Gilberto Souto, Raimundo Carneiro, Anderson Rocha, Allan 

Besteiro e Junior Amaral. Havendo quórum, o Senhor Presidente submeteu à aprovação 

Plenária a Ata da Sessão Ordinária realizada no dia 20 de maio de 2021, a qual foi 

aprovada por unanimidade. Prosseguindo, passou a deliberação da matéria em pauta: 

Projeto de Lei nº 040/2021, de autoria do vereador Antonio Armando Júnior, que 

institui boas práticas e padrões de qualidade no atendimento ao usuário de serviços 

públicos do Município, e dá outras providências. A matéria foi encaminhada à 

Comissão de Justiça, para análise e parecer. Por questão de ordem, o vereador 

Flávio Farias solicitou que suas matérias fossem discutidas e votadas em bloco, tendo a 

anuência da Presidência. Indicações de autoria do vereador Flávio Farias nº 029/2021, 

indicando que a Prefeita Municipal providencie, junto ao setor competente, os serviços 

de drenagem, asfaltamento, saneamento básico, conserto e/ou instalação de luminárias, 
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construção de meio fio, calçadas e sinalização da via, respeitando acessibilidade para 

deficientes físicos na Passagem Castelo Branco, no Bairro Bela Vista; nº 030/2021, 

indicando que a Prefeita Municipal providencie, junto ao setor competente, os serviços 

de drenagem, asfaltamento, saneamento básico, conserto e/ou instalação de luminárias, 

construção de meio fio, calçadas e sinalização da via, respeitando acessibilidade para 

deficientes físicos na Passagem José Mulato, no Bairro Bela Vista; nº 032/2021, 

indicando que a Prefeita Municipal providencie, junto ao setor competente, os serviços 

de drenagem, asfaltamento, saneamento básico, conserto e/ou instalação de luminárias, 

construção de meio fio, calçadas e sinalização da via, respeitando acessibilidade para 

deficientes físicos na Passagem Santa Lúcia, no Bairro Bela Vista; e nº 033/2021, 

indicando que a Prefeita Municipal providencie, junto ao setor competente, os serviços 

de drenagem, asfaltamento, saneamento básico, conserto e/ou instalação de luminárias, 

construção de meio fio, calçadas e sinalização da via, respeitando acessibilidade para 

deficientes físicos na Rua Augustus, no Bairro Parque Verde. Não havendo discussão, 

as matérias de autoria do vereador Flávio Farias foram submetidas à 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, 

tendo a anuência da Presidência. Indicações de autoria do vereador Manelzinho Rocha 

nº 237/2021, indicando que a Prefeita Municipal proceda com a construção de uma 

quadra coberta poliesportiva na Escola Municipal Sueli Falcão, localizada no Bairro 

Almir Gabriel; nº 257/2021, indicando que a Prefeita Municipal providencie os serviços 

de limpeza, drenagem e retirada de entulhos, abertura das valas, conserto e/ou 

manutenção da iluminação pública, asfaltamento e/ou manutenção asfáltica (tapa 

buraco), saneamento básico, construção de meio fio, sinalização da via e calçadas com 

acessibilidade na Rua Madre Tereza, Bairro Almir Gabriel; nº 267/2021, indicando que 

a Prefeita Municipal proceda com a criação de linhas de micro-ônibus para o transporte 

coletivo, Bairro Santa Lúcia; e nº 270/2021, indicando que a Prefeita Municipal 

providencie, junto ao Governo do Estado através da Secretaria Estadual de Educação 

SEDUC, a reforma, ampliação e estruturação da Escola EEEM Fernando Ferrari, Bairro 

Centro. Não havendo discussão, as matérias de autoria do vereador Manelzinho Rocha 

foram submetidas à votação, em bloco, sendo aprovadas por unanimidade. As 

Indicações nº 452/2021, nº 455/2021, nº 456/2021 e nº 457/2021, de autoria da 

vereadora Alexandra Moura, foram retiradas de pauta pela ausência justificada da 

autora. As Indicações nº 600/2021, nº 601/2021, nº 656/2021 e nº 657/2021, de autoria 

do vereador Sóriclis Silva, foram retiradas de pauta pela ausência justificada do autor. 

Por questão de ordem, o vereador Pastor Rodvaldo solicitou que suas matérias 

fossem discutidas e votadas em bloco, tendo a anuência da Presidência. Indicações de 

autoria do vereador Pastor Rodvaldo nº 771/2021, indicando que a Prefeita Municipal 
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providencie, junto ao setor competente, que faça a integração das Ruas 21 de abril e a 

Assis Dória, atravessando a BR 316; nº 772/2021, indicando que a Prefeita Municipal 

providencie, junto ao setor competente, a limpeza, abertura de valas para escoamento da 

água empossada da Travessa Jardim de Deus no Bairro do Canaã; nº 779/2021, 

indicando que a Prefeita Municipal providencie, junto ao setor competente, construção 

de redutores de velocidade (lombadas) e sinalização da Rua Paula Roberta entre 

Travessa Rodrigues e Mato Grosso, Bairro Santa Clara; e nº 836/2021, indicando que a 

Prefeita Municipal providencie, junto aos órgãos competentes, a troca das lâmpadas de 

iluminação pública na Quadra 15, Conjunto Nova Marituba, Bairro Nova Marituba, 

esquina com a Estrada da Pirelli. Não havendo discussão, as matérias de autoria do 

vereador Pastor Rodvaldo foram submetidas à votação, em bloco, sendo aprovadas por 

unanimidade. Indicação nº 786/2021, de autoria do vereador Felipe Brito, indicando 

que a Prefeita Municipal providencie, junto ao setor competente, que seja instalado no 

nosso Município uma agencia do SINE (Sistema Nacional de Emprego). Não havendo 

discussão, submetida à votação, a indicação de autoria do vereador Felipe Brito foi 

aprovada por unanimidade. Por questão de ordem, o vereador Serra solicitou que 

suas matérias fossem discutidas e votadas em bloco, tendo a anuência da Presidência. 

Indicações de autoria do vereador serra nº 802/2021, indicando que a Prefeita 

Municipal providencie, junto ao setor competente, a execução de um micro sistema de 

abastecimento de água na comunidade Jardim Visão, no bairro Decouville; nº 809/2021, 

indicando que a Prefeita Municipal providencie, junto ao setor competente, a execução 

de serviços de limpeza, pavimentação asfáltica, iluminação na Alameda Sandro, bairro 

Santa Clara; nº 812/2021, indicando que a Prefeita Municipal providencie, junto ao 

setor competente, a execução de serviços de limpeza, pavimentação asfáltica, 

iluminação na Alameda da Paz, bairro Santa Clara; e nº 813/2021, indicando que a 

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

limpeza, pavimentação asfáltica, iluminação na Rua São Francisco, Bairro Santa Clara. 

Não havendo discussão, as matérias de autoria do vereador Serra foram submetidas à 

votação, em bloco, sendo aprovadas por unanimidade. Indicação nº 859/2021, de 

autoria do vereador Anderson Rocha, indicando que a Prefeita Municipal providencie, 

junto ao setor competente, que seja feita a limpeza e manutenção da iluminação pública 

da Viela Breu, no Bairro Pedreirinha. Não havendo discussão, a matéria de autoria do 

vereador Anderson Rocha foi submetida à votação, sendo aprovada por unanimidade. 

Requerimento nº 1.232/2021, de autoria do vereador Antonio Armando Júnior, 

requerendo ao Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Marituba a 

realização de Audiência Pública com o objetivo de discutir uma solução viável para 

enfrentar a crise do sistema Funerário do Município de Marituba. Não havendo 

discussão, a matéria de autoria do vereador Antonio Armando Júnior foi submetida à 
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votação, sendo aprovada por unanimidade. Por questão de ordem, o vereador 

Raimundo Carneiro solicitou que suas matérias fossem discutidas e votadas em bloco, 

tendo a anuência da Presidência. Requerimentos de autoria do vereador Raimundo 

Carneiro nº 320/2021, requerendo que a Prefeita Municipal determine, ao setor 

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

saneamento básico, terraplenagem, asfaltamento, meio fio e calçamento da Passagem 

das Flores, Bairro Canaã; nº 322/2021, requerendo que a Prefeita Municipal determine, 

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

saneamento básico, terraplenagem, asfaltamento, meio fio e calçamento da Passagem 

Santa Clara, Bairro Santa Clara; nº 323/2021, de autoria do vereador Raimundo 

Carneiro, requerendo que a Prefeita Municipal determine, ao setor competente, a 

execução de serviços de iluminação pública, limpeza de valas, saneamento básico, 

terraplenagem, asfaltamento, meio fio e calçamento da Passagem Veloso, Bairro Santa 

Clara; e nº 324/2021, requerendo que a Prefeita Municipal determine, ao setor 

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

saneamento básico, terraplenagem, asfaltamento, meio fio e calçamento da Alameda 

Oliveira, Bairro Santa Clara. Não havendo discussão, as matérias de autoria do 

vereador Raimundo Carneiro foram submetidas à votação, em bloco, sendo aprovadas 

por unanimidade. Por questão de ordem, o vereador Gilberto Souto solicitou que 

suas matérias fossem discutidas e votadas em bloco, tendo a anuência da Presidência. 

Requerimentos de autoria do vereador Gilberto Souto nº 557/2021, requerendo que a 

Prefeita Municipal providencie a implantação de linha de ônibus do Viver Melhor 

Marituba indo pela Rua do Fio até o seu final; nº 560/2021, requerendo que a Prefeita 

Municipal providencie a limpeza da caixa d’água do sistema de água do Bairro do 

Cecon; nº 561/2021, requerendo que a Prefeita Municipal providencie a execução de 

serviços de abertura de valas, drenagem, colocação de tubos, bueiros, iluminação 

pública, terraplenagem e asfaltamento na Passagem Dono Amazonas, Quadra 12, do 

Residencial Jardim Eucalipal com saída para Residencial Decouville; e nº 562/2021, 

requerendo a Prefeita Municipal providencie a limpeza da caixa d’água do Bairro Mário 

Couto. Não havendo discussão, as matérias de autoria do vereador Gilberto Souto 

foram submetidas à votação, em bloco, sendo aprovadas por unanimidade. 

Oportunamente, em conformidade com o art. 82, Parágrafo Único, do Regimento 

Interno da Câmara Municipal de Marituba, o Senhor Presidente passou a direção dos 

trabalhos ao vereador Junior Amaral, para a deliberação das matérias de sua autoria, 

Por questão de ordem, o Vereador Allan Besteiro solicitou que suas matérias fossem 

discutidas e votadas em bloco, tendo a anuência da Presidência. Requerimentos de 

autoria do vereador Allan Besteiro nº 037/2021, requerendo que a Prefeita Municipal 
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providencie a construção de uma feira coberta no Bairro Almir Gabriel; nº 038/2021, 

requerendo que a Prefeita Municipal providencie a construção de uma feira coberta no 

bairro Mário Couto; nº 041/2021, requerendo que a Prefeita Municipal providencie 

consultas itinerantes oftalmológicas nas Escolas do Município de Marituba; e nº 

043/2021, requerendo que a Prefeita Municipal providencie a implantação do Consócio 

Intermunicipal de Saúde. Não havendo discussão, as matérias de autoria do vereador 

Allan Besteiro foram submetidas à votação, em bloco, sendo aprovadas por 

unanimidade. Na oportunidade, o vereador Junior Amaral retornou a direção dos 

trabalhos ao vereador Allan Besteiro, Presidente da CMM. Analisadas as matérias, o 

Senhor Presidente franqueou a palavra aos Senhores Vereadores nos pronunciamentos 

finais. Usando a tribuna, o vereador Antonio Armando Júnior após as saudações 

iniciais externou votos de solidariedade ao vereador Pastor Rodvaldo em virtude do 

ocorrido na Igreja do Evangelho Quadrangular – IEQ, destacando que o Brasil esteja 

polarizado, situações em que não se consegue mais discutir ou dialogar com respeito e 

civilidade. Informou que teve acesso a uma pesquisa de um Instituto Latino Americano, 

citando que no Brasil, um terço das pessoas não gosta de discutir com pessoas que 

possuem pensamentos divergentes, o que pode impedir a evolução da democracia, 

ressaltando que um dos maiores exemplos de democracia seja esta Casa Legislativa que 

discute diversos projetos para que se chegue a um consenso, com pessoas de diferentes 

posicionamentos políticos, religiosos ou histórias de vida. Destacou que o Brasil, por 

sua formação histórica, possui diversas etnias e ideologias religiosas, considerando 

importante que se trabalhe o diálogo, investir na educação para que as novas gerações 

não passem por isso. Quanto á questão do aterro sanitário, informou que protocolou na 

Secretaria desta Casa de Leis, uma Moção de Repúdio pela permanência deste 

empreendimento no Município de Marituba. Declarou acreditar que todos os vereadores 

deste Município recebam cobranças, principalmente, os de primeiro mandato. Disse que 

o que parecia fácil, em alguns casos tornam-se difíceis, e o que parece difícil, tornam-se 

fáceis. Acrescentou que muitas pessoas ainda não conseguem entender a função do 

vereador, consequentemente, acreditam que a questão do aterro sanitário esteja ao 

alcance dos vereadores desta Casa de Leis. Ressaltou que provavelmente com a 

renovação da concessão de funcionamento do aterro sanitário as cobranças continuarão 

sobre os vereadores, sendo necessário que se dê o primeiro passo, declarando que este 

Poder Legislativo continua com posicionamento contrário à continuidade deste 

empreendimento em Marituba. Registrou que esta Moção de Repúdio seja enviada à 

empresa responsável pelo aterro sanitário com o intuito de demonstrar que esta Casa de 

Leis não compactua com a permanência do mesmo no Município de Marituba. Em 

aparte, o vereador Manelzinho Rocha considerou importante esta Moção de Repúdio 
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proposta pelo seu antecessor. Solicitou à Mesa Diretora para que a assessoria Jurídica 

desta Casa de Leis possa analisar, no Regimento Interno, sobre a possibilidade de 

votação da referida matéria ainda nesta sessão ordinária, para o encaminhamento e 

publicidade necessária a todos os envolvidos, inclusive, ao Tribunal de Justiça do 

Estado do Pará. Retomando seus pronunciamentos, o vereador Antonio Armando 

Júnior ressaltou que este parlamento, em conjunto com a Prefeitura, população e o 

Fórum Permanente Fora Lixão podem retomar as rédeas da situação visando solucionar 

a questão deste empreendimento. Salientou que Marituba possa ter um local adequado 

para destinação de seus resíduos sólidos, organizando as cooperativas de catadores de 

material reciclável. Registrou que solicitou a realização de uma audiência pública para 

debater sobre a questão do sistema funerário neste Município, tendo em vista que a 

população de Marituba não tenha mais local para enterrar seus entes queridos. Em 

aparte, o vereador Gilberto Souto informou que existe uma lei municipal proibindo a 

implantação ou ampliação de cemitérios particulares neste Município, sendo, inclusive, 

realizado acordo com um dos cemitérios particulares que precisava ampliar a área de 

seu terreno, contando que fosse destinada uma porcentagem da área para o Município de 

Marituba, visando atender a demanda da população. Considerou que a lei deve ser 

cumprida e que os cemitérios particulares possam destinar uma porcentagem ao 

Município, pois Marituba não suporta mais ser considerada a cidade dos cemitérios, dos 

presídios e agora do “lixão”. Em aparte, o vereador Junior Amaral externou votos de 

solidariedade ao vereador Pastor Rodvaldo quanto aos atos de intolerância contra a IEQ. 

Quanto à questão do aterro sanitário disse que esta Casa de Leis continua com 

posicionamento contrário à prorrogação de suas atividades no Município de Marituba, 

sendo necessário que a lei seja cumprida e que não se permita a continuação do 

empreendimento. No que diz respeito à questão dos cemitérios, também considera a 

necessidade do cumprimento da lei, caso haja expansão dos cemitérios, que se destine 

uma porcentagem ao Município. Em aparte, o vereador Serra ressaltou que Marituba 

seja a cidade que mais possui cemitérios no Estado do Pará, porém não se consegue 

atender a demanda da população, sendo necessário que os cemitérios particulares 

cumpram com suas obrigações legais, tendo em vista que, muitos, estão sem condições 

de funcionamento. Disse que não há interesse político do governo do Estado na solução 

da questão do aterro sanitário, considerando que esta Casa de Leis possa estender a 

Moção de Repúdio ao governador do Estado do Pará, que pode tomar uma atitude 

contra a prorrogação deste empreendimento no Município de Marituba. Registrou que 

este parlamento esteja firme em seu posicionamento, quanto ao encerramento das 

atividades do aterro sanitário em Marituba. Salientou que não se pode aceitar que se 

venha apenas fazer discursos bonitos, dizer que amam Marituba, mas não buscam 
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solucionar a questão do aterro sanitário. Retomando seus pronunciamentos, o 

vereador Antonio Armando Júnior considerou importante a colaboração e 

experiência de cada um neste processo. Registrou que o governador Helder Barbalho 

apoia este Poder Legislativo pela não prorrogação das atividades do aterro sanitário no 

Município de Marituba, salientando que esta Casa de Leis precisa se posicionar e 

pressionar todas as autoridades para que possam encontrar uma solução urgente. 

Ressaltou sobre a importância da audiência pública para debater a questão dos 

cemitérios com todos os atores envolvidos, visando soluções para a questão. Finalizou 

destacando que Marituba seja conhecida como a cidade que mais possui cemitérios no 

Estado do Pará, também presídios e, mais recentemente, o “lixão”. Mas que ao mesmo 

tempo, poder ser conhecida como a cidade que possui o Parque Ambiental da Pirelli; 

como a cidade precursora do desenvolvimento, que possui um Parque Industrial. 

Fazendo uso da tribuna, o vereador Boni após saudar a todos externou votos de 

solidariedade e repúdio pelos atos de intolerância contra a IEQ, repudiando também a 

situação do “lixão” neste Município, ressaltando que o mesmo seja um debate amplo. 

No que diz respeito à questão da votação da Moção de Repúdio, declarou acreditar que 

mesmo com o encerramento da votação das matérias, a mesma pode ser votada pela 

Plenária, que é soberana. Registrou que a matéria conta com o apoio deste vereador, e 

que é necessário mostrar a vontade desta Casa de Leis para que os vereadores não sejam 

taxados de apoiar este empreendimento, assim como, os demais pares possam assinar 

esta matéria. Ressaltou que esta Casa de Leis também não apoia a instalação de 

presídios no Município, sendo inclusive, criada uma lei municipal que proíbe tal 

empreendimento, porém o Estado usando da Constituição Estadual passou por cima 

deste Parlamento, liberando a instalação de presídios. Citou ainda à questão do 

transporte coletivo, chegando ao ponto de os ônibus deste Município não terem o direito 

de colocar sequer a bandeira deste Município. Esclareceu que a liberação para a 

instalação do aterro sanitário no Município de Marituba foi concedida pela Secretaria 

Estadual de Meio Ambiente do Estado do Pará. Solicitou que seja votada a Moção de 

Repúdio, de autoria do vereador Antonio Armando Júnior, assinada por todos os 

vereadores deste parlamento, externando a vontade desta Casa de Leis quanto ao 

encerramento das atividades do aterro sanitário no Município de Marituba. Parabenizou 

os profissionais liberais pela data comemorativa e que não são regidos pela CLT. 

Estendeu votos de parabéns aos funcionários da área da saúde. Em aparte, o vereador 

Antonio Armando Júnior registrou que a Moção de Repúdio esteja aberta para todos 

os demais pares que queiram subscrevê-la. Retomando seus pronunciamentos, o 

vereador Boni solicitou à Mesa Diretora que submeta à discussão e votação a Moção 

de Repúdio pela permanência do aterro sanitário neste Município. Oportunamente, o 
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Senhor Presidente, em conformidade com Regimento Interno da CMM, art. 117, XI, 

consultou a Plenária sobre a deliberação da referida matéria. Estando todos de acordo, o 

Senhor Presidente submeteu apreciação Plenária, a Moção de Protesto e Repúdio nº 

004/2021, de autoria desta Casa de Leis, que repudia a permanência do aterro sanitário 

“lixão” no Município de Marituba. Não havendo discussão, a matéria foi submetida à 

votação, sendo aprovada por unanimidade. 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, às dez horas e trinta e um 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 e para que produza seus legítimos 

efeitos. Marituba/PA, 27 de maio de 2021 – 28º ano do Plebiscito e da Lei que criou o 

Município e 24º ano da Emancipação-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x- 
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