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ATA DA 100ª SESSÃO ORDINÁRIA, DO 2º PERÍODO LEGISLATIVO, DA 3ª 

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

MARITUBA REALIZADA NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2019. 

 

Aos dez dias do mês de outubro 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 Primeira Secretaria, o Vereador Allan Besteiro e 

na Segunda 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, Raimundo Carneiro, 

Chica, Allan Besteiro, Boni, Manelzinho Rocha e Gilberto Souto. Havendo quórum, o 

Senhor Presidente em seguida solicitou ao Vereador Pastor Ademir que fizesse a leitura 

de um texto bíblico (Jo 3, 1-2). E quando eram, pontualmente, nove horas e dez minutos, 

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

solicitou ao Vereador Allan Besteiro que fizesse a leitura da Ata da Sessão anterior, o qual 

informou que a Ata do dia 03 de outubro 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. Não havendo expediente a ser lido, o Senhor 

Presidente franqueou a palavra aos Senhores Vereadores nos Pronunciamentos Iniciais. 

Não havendo oradores inscritos, a palavra foi franqueada às Lideranças Partidárias. Não 

havendo lideranças inscritas, o Senhor Presidente, solicitou ao Vereador Allan Besteiro 

que fizesse a Leitura da Matéria em Pauta: Projeto de Lei nº 186/2019, de autoria do 

Ver. Pr. Ademir, Requerimento nº 3.381/2019, de autoria do Ver. Mello, Requerimento 

nº 3.348/2019, de autoria do Ver. Gilberto Souto, Requerimentos nº 3.391, 3.395, 3.399, 

3.400 e 3.401/2019, de autoria do Ver. Neneco, Requerimentos nº 3.405 e 3.406/2019, de 

autoria do Ver. Pr. Rodvaldo, Requerimento nº 1.916 e 2.101/2017, de autoria do Ver. 

Helder Brito e Indicação nº 298/2019, 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 
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dos Vereadores: João Pereira, Pastor Ademir, Raimundo Carneiro, Gilberto Souto, 

Everaldo Aleixo, Chica, Manelzinho Rocha, Allan Besteiro, Boni, Raí e Mello. Havendo 

quórum, o Senhor Presidente justificou a ausência do Vereador Pastor Rodvaldo e em 

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

03/10/2019, sendo aprovada por unanimidade. Passando à deliberação das matérias em 

pauta: Projeto de Lei nº 186/2019, de autoria do Ver. Pr. Ademir, que “Dispõe sobre o 

treinamento de professores e funcionários da Rede Municipal de Educação do Município 

de Marituba para a prestação de primeiros socorros”, foi encaminhado à Comissão de 

Justiça para análise e parecer, Requerimento de autoria do Ver. Mello, nº 3.381/2019 - 

requerendo que o Prefeito Municipal providencie junto ao setor competente sinalização das 

lombadas que estão localizadas na Rua do Fio entre a Rua da Cerâmica e o Residencial 

Viver Melhor Marituba. Não havendo discussão, submetido à votação, foi aprovado por 

unanimidade, Requerimento de autoria do Ver. Gilberto Souto nº 3.348/2019 - 

requerendo que o Prefeito Municipal solicite junto a Polícia Militar instalação de um PM 

Box no Bairro do União. Não havendo discussão, submetido à votação, foi aprovado por 

unanimidade, Requerimentos de autoria do Ver. Neneco, nº 3.391, 3.395, 3.399, 3.400 e 

3.401/2019. Foram retirados de pauta por ausência do autor das matérias, Requerimentos 

de autoria do Ver. Pr. Rodvaldo nº 3.405 e 3.406/2019. Foram retirados de pauta por 

ausência do autor das matérias, Requerimentos de autoria do Ver. Helder Brito, nº 1.916 e 

2.101/2017. Foram retirados de pauta por ausência do autor das matérias, Indicação de 

autoria do Ver. Manelzinho Rocha nº 298/2019 - indicando que o Prefeito Municipal 

providencie a construção do canteiro com meio fio, calçadas e sinalização da via, 

respeitando acessibilidade da Primeira Rua do Conjunto dos Pardais com a Passagem Santa 

Tereza, bairro Decouville. Não havendo discussão, submetida à votação, foi aprovada por 

unanimidade. Esgotada a pauta, o Senhor Presidente franqueou a palavra aos Senhores 

Vereadores nos pronunciamentos finais concedendo a palavra ao Vereador João Pereira 

após saudar a Mesa Diretora, demais Vereadores e pessoas presentes na galeria, frisou 

como foi dito na sessão passada que haveria eleição para o conselho tutelar no domingo 

passado pelo que pude perceber foi um pleito pacífico e bem disputado. A maioria dos 

candidatos bem preparados, infelizmente só eram 10 vagas, e foram todas ocupadas. Então 

parabenizou os Conselheiros Tutelares novos e aqueles que permanecerão para o próximo 

pleito, tendo como eleitos os conselheiros: Elaine Araújo, Silvio César, Marcus Vinícius, 
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Jaqueline Carvalho, Rosevan (Dedé), Pastor Mário Dias, Karla Silva, Serginho Antero, 

João Evangelista e Adriano de Jesus. A esses Conselheiros eleitos desejou que 

desenvolvam de fato um trabalho voltado para defesa e proteção das Crianças e 

Adolescentes, respeitando acima de tudo o Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA, 

que muitas vezes, até inclusive, por alguns conselheiros já fora até rasgado. A criança e ao 

adolescente, precisam ser olhados e se existem o Estatuto em lei é porque a criança precisa 

de proteção. E nada mais justo que cada Conselheiro que se colocou à disposição, de fato 

cumpra com o seu dever. Outro assunto é quanto à semana do Círio de Nossa Senhora de 

Nazaré, e já se percebe grande movimentação também no Município de Marituba. 

Romeiros a caminho de Belém que visam participar e prestar homenagem a Nossa Senhora 

mãe de Jesus. Uma procissão que além de ser patrimônio é a manifestação maior de fé do 

povo paraense, do povo brasileiro, onde colocam Jesus Cristo em primeiro lugar, mas 

também prestam homenagens a mãe de Jesus. Percebemos, então, na Rodovia BR-316 

muitos romeiros chegando, pagando promessas, caminhando, mostrando aquilo que 

conseguiu ou que estão desejando alcançar a partir da intercessão de Nossa Senhora. Então 

registrou suas congratulações desejando ao povo de Marituba e ao povo paraense um feliz 

Círio a todos os presentes, dizendo que não só neste momento, mas sempre Jesus Cristo 

será o centro de tudo, bem como devem respeitar Nossa Senhora como mãe de Jesus, mãe 

da Providência e também Mãe nossa. Na continuidade o Vereador Pastor Ademir na 

tribuna cumprimentou a todos os presentes, agradecendo por mais essa manhã. E não 

poderia deixar também de mencionar o domingo anterior, onde houve as eleições dos 

novos conselheiros Tutelares. Uma eleição que transcorreu com grande tranquilidade e 

tivemos as conselheiras assim escolhidas eleitas e têm a certeza que estarão prestando 

grande trabalho no município para amparar as crianças e as famílias de Marituba. 

Comprimento os novos conselheiros, a população presente pedindo as bênçãos e que Deus 

abençoe grandemente mais um final de semana de vitórias para todos. Por sua vez o 

Vereador Boni falou que no próximo domingo será o Círio de Nossa Senhora de Nazaré - 

Padroeira dos Paraenses. E a comunidade católica estará acompanhando, seguindo como 

modelo de mulher, modelo de mãe, modelo de vida, daquela que foi o Templo de Jesus. E, 

todos nós tenhamos neste dia, um dia maravilhoso e um dia simbólico. Mas, também, um 

dia que sirva de exemplo para todos os dias do ano, que possamos ter em Nossa Senhora de 

Nazaré aquele modelo de uma vida real a Deus. Portanto, todos estão convidados para 
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domingo acompanhar o Círio de Nazaré. E amanhã, sexta-feira na BR 316, ela estará 

caminhando até Marituba, depois volta a Ananindeua. Concluiu convidando a todos a 

presenciar a passagem da imagem de Nossa Senhora de Nazaré. Não havendo mais 

oradores inscritos e nem mais nada a ser tratado na ordem do dia, deu por encerrada esta 

sessão ordinária. E quando eram, precisamente, nove horas e vinte e cinco 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, 10 de outubro 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- 
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