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ATA DA 111ª SESSÃO ORDINÁRIA, DO 1º PERÍODO LEGISLATIVO, DA 4ª 

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

MARITUBA REALIZADA NO DIA 27 DE FEVEREIRO DE 2020. 

 

Aos vinte e sete dias do mês de fevereiro 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 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, João Pereira, Gilberto Souto, Raí, Allan Besteiro, 

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

solicitou ao Vereador Manelzinho Rocha que fizesse a leitura de um texto bíblico (Sl 1-

1,6). E, quando eram, pontualmente, nove horas e vinte minutos, invocando o nome de 

Deus, deu por aberta a presente sessão ordinária. Continuando, o Senhor Presidente 

comunicou que devido o prolongado e facultativo período de carnaval, não houve tempo 

hábil para confecção da Ata da sessão anterior, mas que já se encontra na Secretaria desta 

Casa e será posta em votação na próxima sessão. Prosseguindo, o Senhor Presidente 

solicitou ao Vereador Allan Besteiro que fizesse a leitura do Expediente, o qual informou 

que não há expediente a ser lido. O Senhor Presidente registrou a presença da comitiva de 

pastores da Igreja Quadrangular, que se fazem presentes nesta Sessão em comemoração 

aos sete anos de sua congregação em Marituba, dando boas vindas a todos, em seguida, 

franqueou a palavra aos Senhores Vereadores nos Pronunciamentos Iniciais, havendo 

oradores inscritos, a palavra foi franqueada ao Vereador João Pereira fazendo uso da 

palavra, o Vereador João Pereira após saudar a todos destacou que este período de 

Carnaval, diversas famílias aproveitam o momento para participarem de retiros espirituais 

visando uma aproximação maior com Deus. Pela Liturgia Católica a celebração da quarta-

feira de Cinzas dá início ao período da Quaresma. Salientou que todos os anos a CNBB – 
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Confederação Nacional dos Bispos do Brasil realiza a Campanha da Fraternidade, que este 

ano tem como Tema: “Fraternidade e Vida: dom e compromisso”, com o Lema: “Viu, 

sentiu compaixão e cuidou dele” (Lc 10, 33-34). Registrou que o objetivo seja combater a 

intolerância, incentivando a empatia, desenvolvendo a compaixão e cuidando do próximo. 

A CNBB convida todos a refletirem sobre o tema, bem como, estar atentos às pessoas que 

mais necessitam, pois, muitas vezes, não fazemos o que o Evangelho pede. Na sequencia o 

Vereador Pastor Ademir na tribuna após saudar a Mesa Diretora, demais Vereadores e 

pessoas presentes nesta sessão, deu as boas vindas a todos em mais um semestre de 

trabalho que se inicia, onde esta Casa legislará em favor das famílias de Marituba, que 

unidos ao Prefeito irão melhorar à Cidade. Falou do esporte, quanto ao futebol paraense 

através de seus times, bem como parabenizou o clube do Flamengo que conquistou o 

terceiro título em apenas dois meses onde seu treinador Jorge Jesus – possui um nome 

precioso de Jesus - está fazendo um excelente trabalho no futebol carioca. Falou do futebol 

como esporte que une famílias sendo útil aos adultos, jovens e crianças, divulgando e 

projetando os Estados, como no Pará que possui o Payssandu, Remo, Tuna e tanto outros 

que enobrecem o esporte. Pediu as bênçãos de Deus a todos os presentes, em especial aos 

Vereadores, que neste ano possam continuar a legislar e atingir os objetivos desta Casa que 

é fazer Leis em favor do povo de Marituba. Jesus abençoe a todos. Por sua vez o Vereador 

Pastor Rodvaldo após as saudações de praxe, saudou aos pastores da Igreja do Evangelho 

Quadrangular presentes na Galeria desta Casa de Leis, agradecendo a Deus pelos sete anos 

de bênçãos e de vitórias na Cidade de Marituba, lembrando que chegou nesta Cidade em 

20 de fevereiro de 2013, com expectativas de que um dia teríamos uma representação nesta 

Cidade, que um dia teríamos uma Igreja influente nesta Cidade. Grandes coisas o Senhor 

tem feito pela Igreja do Evangelho Quadrangular, pela vida do povo e por este motivo 

exultam de alegria. A Igreja vem trabalhando, nestes sete anos, com trabalhos que 

dignificam o povo desta Cidade e que não fazem acepção de pessoas através de trabalhos 

espirituais e sociais desempenhados pela unção de diversos pastores, líderes e membros da 

Igreja do Evangelho Quadrangular. Disse que neste período de sete anos, a Igreja do 

Evangelho Quadrangular vem se destacando em diversos segmentos da sociedade, atuando 

nas áreas espiritual e social, promovendo uma revolução no Município de Marituba. São 

eles: Trabalhos Espirituais: Jesus Alegria; Manhã ao Pé da Cruz; Mulheres bem sucedidas; 
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Clamor Marituba; Vigílias; Retiro para Jovens; Cruzadas Evangélicas; Conferência 

Exagerados; Escola Bíblica de Férias; Batismos cerca de seis mil novos batizados; Projeto 

Compaixão; Células; Marcha da Família Quadrangular; Baby Chá Solidário dentro das 

cadeias femininas atendendo detentas grávidas, tendo a frente à Pastora Silvana, esposa 

deste Vereador; Casamento dos Sonhos; Natalzão da Bênção que presenteou cerca de mil e 

quinhentas crianças com brinquedos e cerca de quinhentas famílias com cestas básicas. 

Projetos Sociais: Jogos Cristãos; Escolinha de Futsal atendendo cerca de oitenta e nove 

crianças; Cinema Kids em parceria com a Cinepolis; Gabinete Odontológico móvel nos 

Bairros através da Ação Jesus Alegria; Informou que brevemente chegará um ônibus que 

servirá de gabinete odontológico itinerante para atender todos os Bairros de Marituba de 

forma gratuita; Curso Preparatório para Concursos Públicos; Curso Básico de Inglês; 

Curso de Marketing Pessoal e Empregabilidade; Curso de Informática; Curso de 

Secretariado; Curso de Assistente Administrativo; Curso de Construção Civil; Curso de 

Corte e Costura; Curso de Modelagem; Curso Técnico de Radiologia; Curso Técnico de 

Enfermagem; Construindo Valores com entrega de kits escolares para crianças. Agradeceu 

novamente a todos os pastores, líderes de células e membros da Igreja do Evangelho 

Quadrangular pelos trabalhos realizados na Cidade de Marituba neste curto período de sete 

anos. Finalizou dizendo que Deus seja a razão que nos move, é a força que move os nossos 

corações e que entusiasma diante de uma sociedade tão carente pela ausência de políticas 

públicas nas mais diversas áreas.  Na tribuna o Vereador Salin após saudar a Mesa 

Diretora e demais Vereadores, agradeceu a Deus por mais uma sessão, e estando atento aos 

pronunciamentos, falou que senão fosse o papel das igrejas o que seriam dos jovens e das 

famílias. Parabenizou o Pastor Rodvaldo por seu trabalho na Igreja Quadrangular, assim 

como o Vereador Pastor Ademir na Igreja Universal e a Igreja Católica que sempre trazem 

esperança, paz e alegria a todos que a frequentam. Marituba já esteve em pior situação 

quanto ao crime, à insegurança, ao mal. E hoje já se vê uma Marituba diferente, mais 

tranquila, tendo diminuído o índice de mortalidade. E a igreja tem sua parcela de 

contribuição, tanto que é reconhecida nesta Casa. Outro assunto é quanto às escolas do 

município que hoje estão cada vez melhores, como em 2019, foram atendidos  três pedidos 

seus, de reforma e aparelhamento de escolas, como a Escola Cora Rocha no Bairro Viver 

Melhor que hoje tem mais de três mil alunos, a creche no Bairro Beija Flor e no Pardais 
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que já atendem as crianças. Portanto, presta contas como legislador, de que seus pedidos 

foram atendidos e executados em favor das crianças e jovens de Marituba. Sente-se feliz 

por ser um Vereador que pede em intenção da população. O Executivo atendendo ou não, 

deu seu testemunho de que obteve o apoio e a confiança da população em legislar, motivo 

pelo qual agradece a Deus por seu trabalho.  Não havendo mais 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: Requerimentos nº 3.501, 3.503 e 3.512/2019, de autoria do Ver. Neneco, 

Requerimento nº 3.516/2019, de autoria do Ver. Gilberto Souto, Requerimento nº 

3.524/2019, de autoria do Ver. Pr. Rodvaldo e Requerimento nº 3.547/2020, de autoria do 

Ver. João Pereira. 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 Rodvaldo, Gilberto Souto, Neneco, 

Chica, Pastor Ademir, Helder Brito, Allan Besteiro, Boni, Salin, Manelzinho Rocha, Raí e 

João Pereira. Havendo quórum, o Senhor Presidente passou à deliberação das matérias em 

pauta: Requerimentos de autoria do Ver. Neneco nº 3.501/2019 - requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie junto ao setor competente serviços de recuperação asfáltica 

e iluminação pública da Quadra 03, do Conjunto Nova Marituba, Bairro Decouville, nº 

3.503/2019 - requerendo que o Prefeito Municipal providencie junto ao setor competente 

serviços de recuperação asfáltica da Passagem Nova, esquina com a Passagem Brito, no 

Conjunto Marituba I, Bairro Decouville e nº 3.512/2019 - requerendo que o Prefeito 

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

terraplenagem, iluminação pública, drenagem, pavimentação asfáltica e saneamento básico 

da Travessa Primeiro de Abril, esquina com Passagem Igarapé da Mata, Bairro Santa Lúcia 

II. Não havendo discussão e submetidos a votação em bloco, foram aprovados por 

unanimidade; Requerimento de autoria do Ver. Gilberto Souto nº 3.516/2019 - 

requerendo que o Prefeito Municipal providencie a implantação de Unidade Dispensadora 

de Medicamentos Especializados em Marituba. A matéria foi submetida à discussão e 

votação, sendo aprovada por unanimidade. Requerimento de autoria do Ver. Pr. 

Rodvaldo, nº 3.524/2019 - requerendo que o Prefeito Municipal providencie iluminação 

pública e pavimentação asfáltica da Passagem Oliveira Belo, Bairro Mirizal. A matéria foi 
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submetida à discussão e votação, sendo aprovada por unanimidade; Requerimento de 

autoria do Ver. João Pereira nº 3.547/2020 - requerendo que o Prefeito Municipal viabilize 

a manutenção, limpeza das valas e operação tapa buraco, da Sexta Rua, no Bairro Novo. A 

matéria foi submetida à discussão e votação, sendo aprovada por unanimidade. Analisadas 

as matérias, o Senhor Presidente 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, o Senhor Presidente deu por encerrada esta sessão ordinária, 

quando eram, precisamente, dez horas. 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, 27 de fevereiro de 2020 - 27º 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- 
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