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ATA DA 115ª SESSÃO ORDINÁRIA, DO 1º PERÍODO LEGISLATIVO, DA 

4ª SESSÃO LEGISLATIVA, DA 6ª LEGISLATURA, DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE MARITUBA REALIZADA NO DIA 04 DE JUNHO DE 

2020. 

 

Aos quatro dias do mês de junho 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 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, Raimundo Carneiro, Chica, Neneco, 

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

Senhor Presidente solicitou ao Vereador Pastor Ademir que fizesse a leitura de um 

texto bíblico (Sl 37, 1-5). E, quando eram, pontualmente, nove horas e três 

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

Continuando, o Senhor Presidente, oportunamente, registrou as presenças dos 

Vereadores Pastor Rodvaldo; Salin, que na ocasião, assumiu a Vice-Presidência da 

Mesa Diretora; João Pereira e Everaldo Aleixo, em seguida, solicitou ao Vereador 

Allan Besteiro que fizesse a leitura da Ata da Sessão anterior, o qual informou que 

a Ata da Sessão Ordinária realizada no dia 28 de maio de 2020, encontra-se nos 

cadernos dos Senhores Vereadores e na Secretaria desta Casa. Prosseguindo, o 

Senhor Presidente solicitou ao Vereador Allan Besteiro que fizesse a leitura do 
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Expediente: Ofício nº 215/2020 – CCG, da Casa Civil da Governadoria, Governo 

do Estado do Pará, informando sobre o recebimento da Moção nº 171/2020, atinente 

à inclusão no Plano de Contingenciamento Estadual, a Rede de Atenção a Saúde do 

Município de Marituba/PA, cientificando que o assunto foi encaminhado à 

Secretaria de Estado de Saúde Pública – SESPA, que se manifestou informando que 

os 144 municípios estão inclusos no Plano de Contingência do Estado. Ofício nº 

800/SSL, da Assembleia Legislativa do Estado do Pará, encaminhando cópia da 

Moção nº 164/2020, de autoria do Deputado Estadual Ângelo Ferrari, que requer à 

Secretaria de Saúde Pública do Estado do Pará, que tome providências no sentido de 

disponibilizar respiradores artificiais aos hospitais municipais dos Municípios do 

Estado do Pará, sem prejuízo das Unidades Básicas de Saúde do Estado. Ofício nº 

1.731/SSL, da Assembleia Legislativa do Estado do Pará, encaminhando cópia da 

Moção nº 234/2020, de autoria da Deputada Estadual Ana Cunha, que requer aos 

Municípios com Decreto de calamidade Pública em vigor adquiram 

Hidroxicloroquina, Azitromicina, Ivermectina, Quelato de Zinco, Nitazoanida 

(Annita) e Predisim, ou similares, às unidades básicas de saúde e/ou rede hospitalar 

municipal, bem como a orientação de isolamento social. Lido o Expediente, 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 228/2020, de autoria do Vereador Pastor Ademir; 

Requerimento nº 3.568/2020, de autoria do Vereador Pastor Ademir; 

Requerimento nº 3.574/2020, de autoria do Vereador Raí; Requerimento nº 

3.576/2020, de autoria do Vereador Raimundo Carneiro; Requerimento nº 

3.577/2020, de autoria do Vereador João Pereira; Requerimento nº 3.578/2020, de 
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autoria do Vereador João Pereira; Requerimento nº 3.579/2020, de autoria do 

Vereador João Pereira; Requerimento nº 3.580/2020, de autoria do Vereador João 

Pereira; Requerimento nº 3.581/2020, de autoria do Vereador João Pereira; 

Requerimento nº 3.582/2020, de autoria do Vereador Pastor Rodvaldo; 

Requerimento nº 3.583/2020, de autoria do Vereador Pastor Rodvaldo; 

Requerimento nº 3.584/2020, de autoria do Vereador Pastor Rodvaldo; 

Requerimento nº 3.587/2020, de autoria do Vereador Neneco; Requerimento nº 

3.588/2020, de autoria do Vereador Neneco; Indicação nº 345/2020, de autoria do 

Vereador Manelzinho Rocha; Indicação nº 346/2020, de autoria do Vereador 

Manelzinho Rocha; Indicação nº 348/2020, de autoria do Vereador Manelzinho 

Rocha; Moção nº 011/2020, de autoria do Vereador Manelzinho Rocha; Moção nº 

012/2020, de autoria do Vereador Allan Besteiro; Moção nº 013/2020, de autoria 

do Vereador Allan Besteiro; e Moção nº 014/2020, de autoria do Vereador Allan 

Besteiro. 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, Raimundo 

Carneiro, Chica, João Pereira, Neneco, Gilberto Souto, Everaldo Aleixo, Raí, Pastor 

Rodvaldo, Allan Besteiro, Boni, Salin e Manelzinho Rocha, sendo justificada a 

ausência do Vereador Helder Brito. Havendo quórum, o Senhor Presidente 

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

28/05/2020, sendo aprovada por unanimidade. Passando, em seguida, à deliberação 

da matéria em pauta: Projeto de Lei nº 228/2020, de autoria do Vereador Pastor 

Ademir, que reconhece a música Gospel e os Eventos a ela relacionados como 

manifestação cultural no município de Marituba e dá outras providências. A matéria 

foi encaminhada à Comissão de Justiça para análise e parecer. Requerimento nº 

3.568/2020, de autoria do Vereador Pastor Ademir, requerendo que o Prefeito 
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Municipal providencie com urgência uma operação de tapa buraco na Avenida João 

Paulo II, próximo a Rua do Fio. A matéria foi submetida à discussão e votação, 

sendo a provada por unanimidade. Requerimento nº 3.574/2020, de autoria do 

Vereador Raí, requerendo que o Prefeito Municipal providencie os serviços de 

reparos e manutenção da iluminação pública, da Passagem São Pedro entre as Ruas 

02 de Maio e a Lírio do Vale, no Bairro Nova União. A matéria foi submetida à 

discussão e votação, sendo a provada por unanimidade. Requerimento nº 

3.576/2020, de autoria do Vereador Raimundo Carneiro, requerendo que o Prefeito 

Municipal determine ao setor competente a execução em caráter de urgência de 

abertura da Rua Transjuta no Loteamento Parque das Palmeiras, no Bairro Nova 

Marituba. A matéria foi submetida à discussão e votação, sendo aprovada por 

unanimidade. Por questão de ordem, o Vereador João Pereira solicitou que suas 

matérias fossem discutidas e votadas em bloco. Requerimentos de autoria do 

Vereador João Pereira nº 3.577/2020, requerendo que o Prefeito Municipal 

providencie capas de chuvas para os garis; nº 3.578/2020, requerendo que o Prefeito 

Municipal providencie a distribuição de máscaras para alunos e colaboradores de 

todas as escolas da rede pública municipal, visando a prevenção ao contágio com o 

Coronavírus; nº 3.579/2020, requerendo que o Prefeito Municipal providencie a 

instalação de lavatórios com sabão líquido e álcool em gel para higienização das 

mãos na entrada de todas as escolas da rede pública municipal, visando a prevenção 

ao contágio com Coronavírus, quando as mesmas retomarem suas atividades 

normais; nº 3.580/2020, requerendo que o Prefeito Municipal providencie a 

aquisição de uniformes com identificação e cor padronizada para todos os vigilantes 

da rede pública municipal compostos de calça, camisa jaqueta, boné e coturno, 

como também um Kit de Segurança Pessoal composto de lanterna, bastão, apito e 

cordão fiel; e nº 3.581/2020, requerendo que o Prefeito Municipal crie um 
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Programa de capacitação para vigilantes. Em discussão, o autor das matérias, o 

Vereador João Pereira destacou que suas matérias sejam de grande importância 

para este Município, principalmente, em virtude do momento vivido com esta 

pandemia. Ressaltou que todo trabalho seja digno de louvor, porém alguns 

profissionais ainda são discriminados, entre os quais, a classe dos garis, que 

trabalham debaixo de sol e chuva, podendo ocasionar problemas de saúde. Por esta 

razão é necessário que seja inserida na lista de EPI’s, Equipamentos de Proteção 

Individual, destes profissionais, a capa de chuva para proteção contra as 

intempéries. Disse que a pandemia ainda não passou apesar do afrouxamento das 

medidas de isolamento social, sendo necessário tomar os devidos cuidados para 

evitar que ela ainda cause mais mortes. Solicitou também ao Prefeito que, como 

medida principal, no retorno das aulas presenciais sejam instalados na entrada de 

cada unidade educacional da rede pública municipal, lavatórios com sabão líquido 

para a lavagem das mãos e álcool em gel para higienização de alunos, professores, 

servidores e visitantes como forma de prevenção contra o Coronavírus. Acrescentou 

que seja feita a distribuição de máscaras para os alunos e colaboradores de todas as 

escolas da rede municipal de ensino. Propôs ainda que seja feita a aquisição e 

padronização de uniformes para todos os vigilantes da rede municipal, com calça, 

camisa, jaqueta, boné e coturno, bem como, a distribuição de kit de Segurança 

Pessoal: lanterna, bastão, apito e cordão fiel. Valorizando e dignificando aqueles 

que fazem a guarda do patrimônio municipal. Solicitou ao Prefeito a criação de um 

programa de capacitação para vigilantes. Considerando que muitos são contratados 

sem experiência ou conhecimento do ambiente de trabalho, sendo necessário passar 

por curso de capacitação ou reciclagem, defesa pessoal, segurança patrimonial, 

atendimento ao público, qualificando o profissional para desempenhar suas 

atividades de forma digna. Não havendo mais discussão, as matérias do Vereador 
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João Pereira foram submetidas à votação, em bloco, sendo aprovadas por 

unanimidade. Por questão de ordem, o Vereador Pastor Rodvaldo solicitou que 

suas matérias fossem discutidas e votadas em bloco. Requerimentos de autoria do 

Vereador Pastor Rodvaldo nº 3.582/2020, requerendo que o Prefeito Municipal crie 

uma gratificação temporária aos profissionais da saúde que atuam diretamente ao 

enfrentamento do novo “Coronavírus”; nº 3.583/2020, requerendo que o Prefeito 

Municipal encaminhe a esta Casa de Leis informações dos gastos com a pandemia 

COVID-19, apresentando notas fiscais; e nº 3.584/2020, requerendo que o Prefeito 

Municipal providencie a substituição de lâmpadas e manutenção da iluminação 

pública, na Rua 21 de Abril, Bairro Centro. Em discussão, o autor das matérias, o 

Vereador Pastor Rodvaldo, destacou que seja do conhecimento de todos de que o 

Brasil e o mundo estão vivendo dias ruins com esta pandemia. Ressaltou que 

podemos chamar de heróis aqueles que se colocam na linha de frente no combate ao 

Coronavírus. Na Igreja utilizam a expressão “não deixe o soldado ferido morrer”. 

Segundo informações do Ministério da Saúde até meados do mês de março cerca de 

113 médicos e 143 enfermeiros perderam a batalha para a COVID-19, sendo o 

Brasil, ao mesmo tempo, o campeão no número de profissionais da área de saúde 

infectados pela COVID-19. Pessoas que deram suas vidas para salvar outras, e 

devem receber o merecido respeito e reconhecimento pela sociedade, pois muitos 

destes profissionais renunciam ao convívio com suas famílias para cuidar daqueles 

que foram acometidos pela doença, até mesmo com receio de contaminar seus entes 

queridos e acabam não retornando para suas casas. Este é o preço que alguns 

profissionais estão pagando para combater a COVID-19, por esta razão solicitou 

que o Executivo Municipal possa conceder gratificação temporária aos profissionais 

de saúde que estão trabalhando diretamente na linha de frente no combate à 

COVID-19, estendendo-se aos demais profissionais ligados aos hospitais, porteiros, 
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maqueiros, serviços gerais que ajudam também na melhoria do ambiente de 

trabalho, uma forma de estímulo, entusiasmo, motivação e reconhecimento do 

Poder Público para que estes profissionais possam continuar o trabalho de salvar 

vidas acometidas pela COVID-19. Em aparte, o Vereador João Pereira 

parabenizou a iniciativa do autor das matérias tendo em vista de que estes 

profissionais da área de saúde sejam de grande importância no combate à pandemia, 

reconhecimento mais do que merecido. Lembrou que também foi acompanhado de 

perto pelos profissionais da saúde deste Município quando foi acometido com a 

COVID-19, sendo tratado em sua residência. Ressaltou que o Prefeito Mário Filho 

já sinalizou positivamente quanto à gratificar os profissionais da área de saúde 

durante à pandemia. Declarou que votará favoravelmente pela aprovação das 

matérias. Em aparte, o Vereador Salin parabenizou o autor das matérias, tendo em 

vista que, dificilmente não tenhamos hoje uma pessoa sequer que não tenha vivido 

ou vivenciado a doença na família ou amigos. Considerou de grande relevância este 

reconhecimento aos profissionais que estão trabalhando na linha de frente no 

combate à COVID-19, ressaltando que o Prefeito Mário Filho já disponibilizou 

gratificação a estes profissionais, pois o trabalho é árduo e complicado, 

principalmente, nos meses de março e abril, período de grande procura por 

atendimento nos hospitais deste Município, sem contar que muitos deixaram de ser 

atendidos. Sinalizou que votará favoravelmente pela aprovação das matérias. 

Retomando sua discussão, o Vereador Pastor Rodvaldo finalizou dizendo que 

aguardará informações do Executivo Municipal no que se refere à questão dos 

recursos gastos com a pandemia da COVID-19 neste Município para poder se 

manifestar a respeito. Não havendo mais discussão, as matérias do Vereador Pastor 

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

unanimidade. Por questão de ordem, o Vereador Neneco solicitou que suas 
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matérias fossem discutidas e votadas em bloco.  Requerimentos de autoria do 

Vereador Neneco nº 3.587, requerendo que o Prefeito Municipal providencie junto 

ao setor competente o serviço de limpeza do canteiro central da BR 316; e nº 

3.588/2020, requerendo que o Prefeito Municipal providencie junto ao setor 

competente a regularização da coleta do lixo no residencial Viver Melhor Marituba. 

As matérias foram submetidas à discussão e 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. Indicações de autoria do 

Ver. Manelzinho Rocha nº 345, indicando que o Prefeito Municipal decrete “Luto 

Municipal” em solidariedade às famílias que perderam seus entes queridos pelo 

COVID-19, neste Município; nº 346; indicando que o Prefeito Municipal 

providencie o reforço na aquisição de medicamentos utilizados no tratamento do 

COVID-19, no âmbito do Município de Marituba; nº 348; indicando que o Prefeito 

Municipal implante o “Atendimento Fácil” com o objetivo de simplificar, agilizar e 

formalizar a abertura de empreendimentos de todos os níveis, reunindo todos os 

órgãos Municipais envolvidos no processo de abertura de empresa em local único, 

no Município de Marituba; e Moção nº 011/2020, solicitando o encaminhamento de 

moção de pesar, pelo falecimento do Ex-vereador Antônio Joaquim dos Santos, 

conhecido como “Seu Santos”, ocorrido no dia 20 de maio de 2020. Em discussão, 

o autor das matérias, o Vereador Manelzinho Rocha ressaltou que seja justo 

homenagear e se solidarizar às famílias que perderam entes queridos na luta contra a 

COVID-19. Segundo estatísticas da Secretaria Municipal de Saúde de Marituba, até 

o presente momento, cerca de 45 óbitos foram registrados neste Município. 

Considera importante o reforço na aquisição de alguns medicamentos que auxiliam 

no combate à COVID-19. Ressaltou que seja necessário facilitar o atendimento e o 

acesso às pessoas que precisam formalizar suas empresas junto ao Município, 
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destacando que, em meio à pandemia, diversas empresas estão passando por 

grandes dificuldades, apesar de terem sido disponibilizados alguns incentivos 

através de instituições bancárias para ajudar as empresas neste momento de 

pandemia. Mas, as mesmas precisam estar legalizadas, e ai está um dos embates 

para acesso a estes investimentos, inclusive, neste Município, tendo em vista que 

para legalizar uma empresa seja necessário alguns documentos e certidões 

fornecidos por órgãos municipais, como Secretaria Municipal de Finanças, 

Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Vigilância Sanitária, além do Corpo de 

Bombeiros Militar para fornecer o Habite, porém estes órgãos ficam distantes um 

do outro. Na prática, algumas pessoas deixam de formalizar as suas empresas em 

virtude deste deslocamento e burocracias. Declarou acreditar que seja necessário 

disponibilizar num mesmo local todos estes órgãos para facilitar a legalização das 

empresas, gerando emprego e renda para o Município de Marituba. Acrescentou que 

seja uma questão de justiça e merecimento a Moção de Pesar à família do Ex-

Vereador “Seu Santos” por toda a sua dedicação à cidade de Marituba. Não 

havendo mais discussão, as matérias do Vereador Manelzinho Rocha foram 

submetidas à votação, em bloco, sendo aprovadas por unanimidade. Por questão de 

ordem, o Vereador Allan Besteiro solicitou que suas matérias fossem discutidas e 

votadas em bloco. Moção nº 012/2020, de autoria do Vereador Allan Besteiro, 

solicitando o encaminhamento de moção de pesar, em solidariedade aos familiares, 

pelo óbito da Senhora Antônia de Lima Corrêa, ex-primeira dama e ex-secretária de 

Assistência Social deste município; Moção nº 013/2020, solicitando o 

encaminhamento de moção de pesar, em solidariedade aos familiares, pelo óbito do 

Senhor João Paula Pinheiro, professor licenciado pleno em Matemática, renomado 

professor da EEEM Fernando Ferrari, Professor Juca, como era conhecido, faleceu 

no dia 03 de maio de 2020 na UTI do Hospital Porto Dias; e Moção nº 014/2020, 
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solicitando o encaminhamento de moção de Congratulação e Agradecimento a 

todos os profissionais de saúde que integram e formam este município, conforme 

nominalmente homenageados em anexo. Em discussão, o autor das matérias, o 

Vereador Allan Besteiro representando esta linha de reconhecimento às pessoas 

que perderam a batalha para a COVID-19, neste Município, foram cerca de 45 

óbitos até a presente data, sem contar os que morreram em hospitais espelhados pela 

região metropolitana de Belém. Parabenizou os Vereadores Pastor Rodvaldo e 

Manelzinho Rocha pelas homenagens aos profissionais da área de saúde que lutam 

na linha de frente no combate a esta pandemia. Destacou que a Senhora Antônia de 

Lima Correa, muito trabalho pela ação social neste Município. Disse que teve a 

oportunidade de conviver com o professor Juca, inclusive, chegou a homenageá-lo, 

nesta Casa de leis, com o Título de Cidadão de Marituba, no início desta legislatura. 

Externou votos de solidariedade e de valorização aos profissionais da área de saúde, 

ficando à disposição dos demais Pares a relação completa com os nomes de todos os 

profissionais de saúde que deixaram suas casas para cuidar de outras pessoas, 

ficando, muitas vezes, em isolamento sem irem para suas residências para evitar o 

risco de contágio de seus familiares. Ressaltou que com toda esta pandemia 

nasceram novos heróis da vida real e ainda estão na linha de frente no combate à 

COVID-19. Solicitou o apoio dos pares pela aprovação de suas matérias. Em aparte, 

o Vereador João Pereira parabenizou a iniciativa do autor das matérias pelo 

reconhecimento nominal destes heróis que estão na linha de frente lutando contra 

esta pandemia. Em aparte, o Vereador Raí também externou votos de parabéns ao 

autor das matérias, considerando justas as homenagens. Disse que o professor Juca 

foi um grande educador; ao Ex-Vereador Seu Santos; e a Senhora Antônia Correa, 

Ex-Primeira Dama deste Município. Propôs que, após o período desta pandemia, 

esta Casa de Leis possa realizar uma sessão especial para homenagear todos os 
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profissionais da saúde que trabalham na linha de frente no combate a COVID-19, 

seja da área da saúde ou da assistência social, sendo uma forma de reconhecimento 

e valorização destes profissionais. Retomando sua discussão, o Vereador Allan 

Besteiro finalizou usando uma das frases de Madre Teresa de Calcutá: “O passado 

já passou; o futuro está por vir; e o presente, o que estamos fazendo”. Em 

discussão, o Vereador Salin parabenizou o autor das matérias, destacando que teve 

a oportunidade de conhecer e trabalhar com a Senhora Antônia Correa, à época da 

emancipação deste Município, realizando um maravilhoso trabalho à frente da 

Secretaria Municipal de Ação Social na gestão do Prefeito Fernando Correa. 

Lembrou que ao chegar neste Município, no ano de 1985, teve a oportunidade de 

conhecer o professor Juca, homem dedicado á educação neste Município. Declarou 

acreditar que seja uma verdadeira guerra que está sendo travada pelos profissionais 

da área de saúde contra a COVID-19. Registrou que, em 24 anos de atendimento à 

população deste Município, pela primeira vez se viu obrigado a fechar as portas de 

sua residência para o atendimento ao público. Mas os profissionais de saúde não 

pararam. Não havendo mais discussão, as matérias do Vereador Allan Besteiro 

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

Analisadas as matérias, oportunamente, o Senhor Presidente justificou a ausência 

do Vereador Mello, em seguida, franqueou a palavra aos Senhores Vereadores nos 

pronunciamentos finais. Com a palavra, o Vereador Manelzinho Rocha após 

saudar a todos convocou os membros da Comissão de Justiça para participarem de 

reunião no dia 09/06/2020, a partir das 10h, na Sala das Comissões da Câmara 

Municipal de Marituba para tratar da distribuição e relatorias das matérias que se 

encontram na respectiva Comissão, pois com a pandemia e suspensão das atividades 

legislativas através da Portaria 001/2020 de autoria da Mesa Diretora da CMM, 

diversas matérias foram se acumulando e ficaram obstruídas nesta Comissão, porém 
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é necessário dar andamento e celeridade às mesmas. Em aparte, o Vereador Salin 

reportou-se ao Vereador Manelzinho Rocha, Presidente da Comissão de Justiça 

desta Casa de Leis, dizendo que algumas matérias de sua autoria estão travadas na 

referida Comissão, como é o caso do Decreto Legislativo 001/2020, de sua autoria, 

que dá o nome de “José Maria de Oliveira” ao Prédio Administrativo onde funciona 

a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano – SEIDUR. 

Acrescentou que necessita que sua matéria seja aprovada e que se possa privilegiar 

as matérias do Legislativo, apesar de que, na referida Comissão, também tenham 

matérias do Executivo Municipal, mas que não podem prejudicar as matérias dos 

Vereadores. Parabenizou a retomada dos trabalhos na Comissão de Justiça, 

considerando que se sente prejudicado, pois sua matéria já deveria estar na pauta da 

ordem do dia desta sessão ordinária. Em aparte, o Vereador João Pereira disse 

que, em sua opinião, independente do atraso no tramite de matérias na Comissão de 

Justiça, em nenhum momento, prejudicou aos demais Vereadores, bem como, ao 

Poder Executivo Municipal. Declarou acreditar que as matérias devem seguir o seu 

tramite legal, tendo em vista de que todas sejam importantes, independente de 

autoria. Retomando seus pronunciamentos, o Vereador Manelzinho Rocha 

informou que a Comissão de Justiça recebeu matérias de diversos Vereadores, além 

do Poder Executivo Municipal e que as mesmas serão analisadas em conformidade 

com o Regimento Interno desta Casa de Leis. 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, quando eram, precisamente, dez horas. 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, 04 de junho 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-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x 
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