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ATA DA 92ª SESSÃO ORDINÁRIA, DO 2º PERÍODO LEGISLATIVO, DA 3ª 

SESSÃO LEGISLATIVA, DA 6ª LEGISLATURA, DA CÂMARA MUNICIPAL 

DE MARITUBA REALIZADA NO DIA 08 DE AGOSTO DE 2019. 

 

Ao oitavo dia do mês de agosto de dois mil e dezenove, os membros da Câmara 

Municipal de Marituba se reuniram nas dependências do Plenário “Vereador Luiz 

Mesquita da Costa" com a finalidade de cumprirem esta Sessão Ordinária, 

apreciarem e discutirem a pauta prevista para a mesma, nos termos dos quais 

preceituam o Regimento Interno, a Lei Orgânica do Município de Marituba e as 

Constituições Estadual e Federal. Na Presidência, o Vereador Boni; na Vice-

Presidência, o Vereador Salin; na Primeira Secretaria, o Vereador Allan 

Besteiro; e na Terceira Secretaria, o Vereador Manelzinho Rocha. Composta a 

Mesa Diretora, o Senhor Presidente solicitou ao Vereador Allan Besteiro que fizesse 

a verificação de quórum. Constatando-se a presença dos Vereadores: Pastor Ademir, 

Chica, Pastor Rodvaldo, Allan Besteiro, Boni, Salin e Manelzinho Rocha. Havendo 

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

leitura de um texto bíblico. E quando eram, pontualmente, nove horas e vinte 

minutos, invocando o nome de Deus, deu por aberta a presente sessão ordinária. 

Continuando, oportunamente, o Senhor Presidente registrou a presença do Vereador 

João Pereira, solicitando, em seguida, ao Vereador Allan Besteiro que fizesse a 

leitura da Ata da Sessão anterior, o qual informou que a Ata do dia 01 de agosto de 

2019, encontra-se nos cadernos dos Senhores Vereadores e na Secretaria desta Casa. 

Prosseguindo, solicitou ao Vereador Allan Besteiro que fizesse a leitura do 

Expediente: Mensagem nº 15/2019, da Procuradoria Geral do Município de 

Marituba, informando que foi sancionado o Projeto de Lei nº 158/2019, de autoria do 

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

Lei Municipal recebeu o número 455/2019, de 02 de julho de 2019, que “Dispõe 

sobre a elaboração da LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias para Exercício 
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Financeiro de 2020 e dá outras providências” e Convite, da direção da U.E Abrigo 

João Paulo II, convidando os Senhores Vereadores para participarem da Missa em 

comemoração ao Dia dos Pais que se realizará no dia 07 de agosto de 2019, às 07h30, 

na capela desta Unidade. Na sequência, o Senhor Presidente franqueou a palavra aos 

Senhores Vereadores nos Pronunciamentos Iniciais. Não havendo oradores 

inscritos nos pronunciamentos iniciais, a palavra foi franqueada às Lideranças 

Partidárias. Concedendo a palavra ao Vereador Salin pela Liderança do PSD. Na 

tribuna agradeceu a Deus por estar em mais uma sessão e falou com tristeza ver a 

situação se repetir quanto ao comandante do 21º batalhão Tenente Coronel 

Amarantes o qual já foi substituído, em que há quatro meses melhorou a falta de 

segurança neste município, e deu a oportunidade de poderem andar nas ruas, de carro 

com janelas abertas. Pediu que essa Casa pudesse intervir junto ao Governo do 

Estado e faça um oficio assinado pelos vereadores para recolocar o Tenente Coronel 

de volta ao cargo, pois ele melhorou em muito a segurança nos Bairros, combatendo 

a criminalidade. Demonstrou a sua indignidade com o ocorrido pedindo o apoio dos 

pares. Não havendo mais oradores inscritos nas lideranças inscritas, o Senhor 

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

em Pauta: Projeto de Lei nº 132/2019, de autoria do Poder Executivo, 

Requerimentos n.º 234, 235, 236, 237 e 238/2017, de autoria do Ver. Raimundo 

Carneiro, Requerimentos n.º 933, 934, 935, 936 e 937/2017, de autoria do Ver. 

Helder Brito, Requerimento nº 3.285/2019, de autoria do Ver. Pastor Ademir, 

Requerimentos n.º 3.289 e 3.295/2019, de autoria do Ver. Allan Besteiro,  

Requerimentos n.º 3.301 e 3.302/2019, de autoria do Ver. Pr. Rodvaldo, Indicações 

n.º 268, 270, 271, 272 e 273/2019, de autoria do Ver. Manelzinho Rocha.  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, Chica, João Pereira,  Neneco, Raí, 

Pastor Rodvaldo, Allan Besteiro, Helder Brito, Boni, Salin e Manelzinho Rocha. 
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Havendo quórum, o Senhor Presidente submeteu à aprovação da Plenária a Ata da 

Sessão Ordinária realizadas no dia 01/08/2019, sendo aprovada por unanimidade. 

Passando à deliberação da matéria em pauta: Projeto de Lei nº 132/2019, de 

autoria do Poder Executivo, que “dispõe sobre a atualização do Plano Diretor 

Participativo do Município de Marituba, o sistema e processo de planejamento e 

gestão do desenvolvimento urbano, foi encaminhado para as Comissões de Justiça; 

de Finanças; de Saúde e Educação e; Transporte e Obras Públicas. Por concordância 

dos respectivos Presidentes das Comissões, à solicitação de emissão de parecer 

compartilhado. Colocado em votação, foi aprovado por unanimidade; Projeto dos 

Bairros nº 067/2018 - Por concordância dos respectivos Presidentes das Comissões, 

à solicitação de emissão de parecer compartilhado. Não havendo discussão, foi 

aprovado por unanimidade; Requerimentos de autoria do Ver. Raimundo Carneiro 

nº 234, 235, 236, 237 e 238/2017, foram retirados de pauta por ausência do autor das 

matérias; Requerimentos de autoria do Ver. Helder Brito, nº 933/2017, requerendo 

que o Prefeito Municipal providencie os serviços de drenagem, asfaltamento e/ou 

manutenção, saneamento básico, conserto e/ou instalação de luminárias, construção 

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

deficientes físicos, na Passagem Aluar, Comunidade Guarasuco, nº 934/2017, 

requerendo que o Prefeito Municipal providencie os serviços de drenagem, 

asfaltamento e/ou manutenção, saneamento básico, conserto e/ou instalação de 

luminárias, construção de meio fio, calçadas e sinalização da via, sempre respeitando 

acessibilidade para deficientes físicos, na Rua Nova, Comunidade Guarasuco, nº 

935/2017, requerendo que o Prefeito Municipal providencie os serviços de drenagem, 

asfaltamento e/ou manutenção, saneamento básico, conserto e/ou instalação de 

luminárias, construção de meio fio, calçadas e sinalização da via, sempre respeitando 

acessibilidade para deficientes físicos, na Rua Tom Jobim, Comunidade Guarasuco, 

nº 936/2017,  requerendo que o Prefeito Municipal providencie os serviços de 

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

sempre respeitando acessibilidade para deficientes físicos, na Rua Chico Buarque, 

Comunidade Guarasuco, nº 937/2017, requerendo que o Prefeito Municipal 

providencie os serviços de drenagem, asfaltamento e/ou manutenção, saneamento 

básico, conserto e/ou instalação de luminárias, construção de meio fio, calçadas e 

sinalização da via, sempre respeitando acessibilidade para deficientes físicos, na Rua 

Milton Nascimento, Comunidade Guarasuco. As matérias, por solicitação do autor, 

foram submetidas à discussão e votação em bloco, sendo aprovadas por unanimidade; 

Requerimento de autoria do Ver. Pastor Ademir, nº 3.285/2019, requerendo que o 

Prefeito Municipal, através da Secretaria Municipal de Saúde, realize anualmente 

campanha do dezembro laranja, para divulgação sobre a prevenção e tratamento do 

câncer de pele. Não havendo discussão e submetido a votação, foi aprovado por 

unanimidade; Requerimentos de autoria do Ver. Allan Besteiro nº 3.289/2019, 

requerendo que o Prefeito Municipal desenvolva uma ação emergencial de tapa-

buracos para a Rua Antonio Bezerra Falcão, nº 3.295/2019, requerendo que o 

Prefeito Municipal desenvolva uma ação emergencial de tapa-buracos para a Rua 

Boa Vista. As matérias, por solicitação do autor, foram submetidas à discussão e 

votação em bloco, sendo aprovadas por unanimidade; Requerimentos de autoria do 

Ver. Pr. Rodvaldo nº 3.301/2019, requerendo que o Prefeito Municipal providencie 

curso básico de Libras para professores e servidores do município de Marituba, nº 

3.302/2019, requerendo que o Prefeito Municipal providencie a regularização da 

coleta de lixo na comunidade do PET. As matérias, por solicitação do autor, foram 

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

Indicações de autoria do Ver. Manelzinho Rocha, nº 268/2019, indicando que o 

Prefeito Municipal providencie a limpeza e abertura das valas, terraplenagem, 

pavimentação asfáltica, meio fio e calçamento e saneamento básico na Rua Sossego, 

na comunidade Recomeçar, no bairro Santa Lúcia II, nº 270/2019, indicando que o 

Prefeito Municipal providencie a limpeza e abertura das valas, terraplenagem, 
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pavimentação asfáltica, meio fio e calçamento e saneamento básico na Rua das 

Flores, na comunidade Recomeçar, no bairro Santa Lúcia II, nº 271/2019,  indicando 

que o Prefeito Municipal providencie a limpeza e abertura das valas, terraplenagem, 

pavimentação asfáltica, meio fio e calçamento e saneamento básico na Rua Boa 

Esperança, na comunidade Recomeçar, no bairro Santa Lúcia II, nº 272/2019,  

indicando que o Prefeito Municipal providencie a limpeza e abertura das valas, 

terraplenagem, pavimentação asfáltica, meio fio e calçamento e saneamento básico 

na Rua São Pedro, na comunidade Recomeçar, no bairro Santa Lúcia II, nº 273/2019,  

indicando que o Prefeito Municipal providencie a limpeza e abertura das valas, 

terraplenagem, pavimentação asfáltica, meio fio e calçamento e saneamento básico 

na Rua das Rosas, na comunidade Recomeçar, no bairro Santa Lúcia II. As matérias, 

por solicitação do autor, foram submetidas à discussão e votação em bloco, sendo 

aprovadas por unanimidade.  Esgotada a pauta, o Senhor Presidente, em seguida, 

franqueou a palavra aos Senhores Vereadores nos pronunciamentos finais 

concedendo a palavra ao Vereador João Pereira após saudar a Mesa Diretora e 

demais Vereadores fez alusão às mulheres pelo 13º aniversário da Lei nº 11340/2006 

- Maria da Penha.  Lei essa, que apesar da Constituição respaldar os direitos iguais, 

infelizmente foi necessária uma mulher ser penalizada para criar leis e instrumentos 

para garantia de seus direitos, lembrar que apesar desta Lei, ainda falta muito à 

realidade ser levada a sério, pois ainda é alta a taxa de feminicídio no Brasil e a 

Justiça neste País ainda precisa dar muitos passos para que a mulher seja respeitada 

em sua integridade. Parabenizou as mulheres através da autora desta Lei. Em seguida 

o Vereador Pastor Ademir na tribuna após cumprimentar a todos, falou da estreia 

do filme “Nada a Perder II” que estará estreando no dia 15 de agosto nos cinemas do 

País. O filme traz uma lição de vida de um homem que lutou e foi reconhecido. A 

história do Bispo Edir Macedo, sendo um aprendizado para as famílias. Convidou a 

todos a irem assistir este filme. Na sequência, a Vereadora Chica na tribuna após as 

saudações de praxe, falou a população de Marituba sobre a programação que houve 
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no IESP com a participação das Secretarias de Meio Ambiente e de Planejamento, 

onde se fizeram presentes várias lideranças comunitárias fazendo suas colocações. 

Nas diversas reuniões realizadas, foi notada a ausência dos vereadores e devido o 

desembaraçar dos assuntos, não teve uma organização do evento, e falaram mal dos 

vereadores. Mas, estando presentes os líderes “Bozo” e “Pastor Jaime” dizendo, que 

estão cientes do que o Vereador faz através dos requerimentos e ofícios nesta Casa, 

em benefício da população. Esta Vereadora ficou triste com algumas lideranças que 

disseram que não recebem nada para trabalhar, porém a maioria é funcionário da 

Prefeitura. Esclareceu que Vereador faz a “Lei”, porém quem executa é o Prefeito 

que tem autonomia para realizar o que o Vereador pede, citando como exemplo a 

enorme quantidade de ofícios seus enviados a Secretaria de Obras de Marituba, sendo 

a maioria não atendida, pois precisam entrar na lista de execuções. Falou que se faz 

presente nas diversas áreas dos Bairros, visitando e fazendo levantamento das ruas 

que precisam de reparos e fica triste quando escuta da população e das lideranças que 

não fazem sua parte em cobrar e dizem que o Vereador não faz nada. Pediu a 

presidência desta Casa uma reunião com as diversas Lideranças para que seja 

esclarecido o papel do Legislador, até porque a maioria das associações de moradores 

de Marituba estão sendo constituídas com o registro do cartório e CNPJ, à custa da 

Prefeitura, ou seja, com verba pública. Falou por si, e não gosta quando generalizam 

a sua pessoa aos demais vereadores. Lembrou também que no dia das mães há muita 

mobilização das redes sociais, já no “dia dos pais” é só trabalho para sustentar seus 

filhos e manter suas famílias. E como Vereadora, mulher e mãe, parabenizou a todos 

os pais do município e que não percam a esperança de uma Marituba melhor. Assim 

como, não esquece o dia da Lei Maria da Penha e que as mulheres percam o medo 

em denunciar. Em aparte o Vereador João Pereira falou que muitas mulheres têm 

medo de denunciar por depender financeiramente de seus agressores e ficam 

inseguras em registrar ocorrências nas delegacias até mesmo por constrangimento. 

Agradeceu a Vereadora por lembrar a comemoração ao dia dos pais, aproveitando 
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para parabenizar a todos. Concluiu a Vereadora Chica agradecendo ao nobre par 

lembrando que muitas mulheres também fazem o papel de pai que muitas das vezes 

assumem o compromisso duplamente. Falou ao Vereador Salin da sua insatisfação 

para com o Coronel Amarantes quanto ao lixão, em que tratou muito mal a Comissão 

fora Lixão, tentando mostrar sua força, tratando os manifestantes como animais e não 

como representantes do povo. Houve anteriormente os coronéis Lucas e Henrique e 

não tiveram esse tipo de problema. Registrou seu pedido de repúdio dizendo que não 

assinará nenhum oficio para o retorno deste Coronel Amarantes à Marituba. Desejou 

um bom final de semana a todos os pais de Marituba. Não havendo mais oradores 

inscritos e nem mais nada a ser tratado na ordem do dia, oportunamente, o Senhor 

Presidente convocou aos demais Vereadores para participarem de outra reunião no 

dia 13/08/2019 às 15h30min horas, na sala das comissões, juntamente com a 

assessoria jurídica e contábil para tratarem de dois projetos, sendo o dos Bairros e do 

Plano Diretor, bem como pediu que os membros da Comissão de Justiça se façam 

presentes na reunião. Em seguida, deu por encerrada esta sessão ordinária, quando 

eram, precisamente, dez horas e dez 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, 08 de agosto de 

2019 - 26º 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-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x 
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