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ATA DA 118ª SESSÃO ORDINÁRIA, DO 1º PERÍODO LEGISLATIVO, DA 4ª 

SESSÃO LEGISLATIVA DA 6ª LEGISLATURA, DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

MARITUBA REALIZADA NO DIA 06 DE AGOSTO DE 2020. 

 

Aos seis dias do mês de agosto 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, Raimundo Carneiro, Gilberto Souto, Allan Besteiro, Boni, Salin, João Pereira, 

Chica e Manelzinho Rocha. Havendo quórum, o Senhor Presidente solicitou ao Vereador 

João Pereira que fizesse a leitura de um texto bíblico (Sl 96). E, quando eram, 

pontualmente, nove horas e cinco minutos, invocando o nome de Deus, deu por aberta a 

presente sessão ordinária. Continuando, o Senhor Presidente solicitou ao Vereador Allan 

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

Sessão Ordinária e Extraordinárias realizada no dia 25 de junho 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 Expediente: 

Mensagem nº 007/2020, da Procuradoria Geral do Município de Marituba, informando que 

foi sancionado o Projeto de Lei nº 227/2020, de autoria do Poder Executivo, previamente 

aprovado por esta Augusta Câmara, cuja Lei Municipal recebeu o nº 480/2020, de 15 de 

julho de 2020, que dispõe sobre a Elaboração da LDO Lei de Diretrizes Orçamentárias para 

Exercício Financeiro de 2021 e dá outras providências e Mensagem nº 18/2020, da 
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Procuradoria Geral do Município de Marituba, informando que foi sancionado o Projeto de 

Lei nº 231/2020, de autoria do Ver. Pastor Rodvaldo, previamente aprovado por esta 

Augusta Câmara, cuja Lei Municipal recebeu o nº 479/2020, de 18 de julho de 2020, que 

dispõe sobre a proibição do uso, comercialização, distribuição e produção de cerol e 

produtos similares no âmbito do Município de Marituba, e dá outras providências. Lido o 

Expediente o Senhor Presidente franqueou a palavra aos Senhores Vereadores nos 

Pronunciamentos Iniciais concedendo a palavra a Vereadora Chica que na tribuna pediu 

um minuto de silêncio pelo falecimento dos munícipes em decorrência da covid. Depois de 

decorrido um minuto de silencio. A Vereadora saudou a todos os presentes enfatizando os 

acontecimentos decorridos no mês de julho mediante os bairros totalmente no abandono e o 

que vem acontecendo no município. Convocou os nobres pares a fazerem uma visita “in 

loco” para verem que as ruas estão intrafegáveis tanto para os pedestres quanto para 

veículos, muita poeira e crateras abertas, escolas abandonadas. Perguntou onde está a gestão 

deste município que deveria aproveitar este momento em que os alunos ainda não voltaram 

as aulas para tratar das mesmas. Onde estão os recursos para investir no município já que as 

mídias mostram que os vereadores estão de recesso, de férias e que nada fazem. Mas, pediu 

que fiscalizassem, pois tem muitos requerimentos protocolados nas Secretarias que não 

foram colocados em prática. Parabenizou o Governador Helder Barbalho pelo projeto da 

Rua Fernando Guilhon e quem dera fosse estendido para outros bairros. Em aparte o 

Vereador Gilberto Souto falou que de fato a Cidade de Marituba está no abandono. Os 

moradores cobram que as Secretarias não estão havendo atendimento. Perguntou cadê esses 

funcionários, já que a folha de pagamento da Prefeitura é extensa.  Atualmente o Hospital 

Urgência e Emergência e a UPA se encontram sem diretores. Independente se sigla 

partidária, colocou-se a disposição para ajudar a fiscalizar, pois o município passa por um 

momento muito difícil e abandonado. Concluiu a Vereadora Chica falando que nunca viu 

uma Secretaria entrar em recesso como no inicio de julho foi a Secretaria de Educação 

protocolar um requerimento e não tinha protocolo funcionando, ainda avisando que só 

funcionavam dois dias por semana. Ai, tivemos que retornar outro dia, pois fora pedir 
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informações quanto a obra de reforma das cinco salas na Escola Geracina Begot que desde 

2018 não foi concluída. Assim como foi impedida de entrar na UPA ao visitar um paciente, 

o funcionário não a conhecia como Vereadora, pois era uma pessoa de outro município que 

estava trabalhando no local. Indagou como isso poderia acontecer, pessoas de Benevides e 

outros municípios trabalhando em Marituba, motivo pelo qual pede ajuda para fiscalizar. 

Outro assunto foi quanto ao projeto nº 220/2020 que veda a instalação de outro 

empreendimento para tratar os resíduos sólidos de Marituba, no que foi aprovado por esta 

Casa e passou o prazo de quinze dias e estando na Secretaria ainda não teve retorno. Mas 

essa Casa tem poder para decidir. O Lixão continua como a formação de novas células de 

bacia de chorume. O Fedor tende a aumentar, assim como os problemas de pneumonia e 

tuberculose, sendo cinco casos confirmados. Quantas pessoas não sabem que poderão estar 

com a doença. Pediu que os pares ajudassem a fiscalizar. Registrou que está pré-candidata a 

Vereadora para continuar seu serviço em prol da população de Mariuba. Por sua vez o 

Vereador Manoel Salin na tribuna agradeceu a Deus por mais uma sessão, saudando a 

todos os presentes desejando boa sorte em busca da reeleição. Assim como sua pessoa 

estará nas redes sociais e nas ruas junto ao povo por sua candidatura. Parabenizou a 

Vereadora Chica por seu papel em cobrar por melhoria da população. Porém, questionou 

sua atitude, já que em seus seis mandatos, foram aprovadas várias obras concluídas, na 

educação e na saúde, onde a própria Vereadora viu que foram realizadas as reformas nas 

escolas e construção de postos de saúde. O Executivo tem atendido seus pedidos, sendo uma 

grande vitória a construção de três escolas. Pediu neste plenário que não falem inverdades, 

como no período da pandemia este governo cumpriu com todo o protocolo exigido e olhou 

por cada munícipe. Há defeitos, sem duvida, mas Marituba zerou as mortes e casos de 

covid. Todos viram que esta gestão se empenhou no atendimento a população. Em aparte a 

Vereador Chica deixou claro que não acusa ninguém, mas fiscaliza, já que os moradores 

reclamam que a culpa é dos vereadores e já que são apenas quatro vereadores de oposição, 

os mesmos não fazem o seu papel. Pede que esta administração faça o conserto da principal 

via no Bairro São João com Uriboca, que dá vazão ao trafego da BR 316 desde a Rua 
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Amaro de Freitas até a Magalhães Barata, assim como da Fernando Guilhom até a Rua 

Dezenove de Julho, ruas essas que estão intrafegáveis, pois não tem como passar devido à 

quantidade de crateras. Por isso pede apoio ainda no verão, antes que chegue o inverno. 

Concluiu o Verador Salin falando que enriquece a discussão em beneficio dos serviços a 

população, pois sabe do trabalho feito pela Vereadora e a respeita por sua pessoa. 

Agradeceu a presença de todos. Não havendo mais oradores inscritos a palavra foi 

franqueada às Lideranças Partidárias Não havendo oradores inscritos, oportunamente, 

por questão de ordem, o Vereador Boni  justificou a ausência do Vereador Neneco e 

registrou a presença dos Vereadores Pastor Rodvaldo, Raí e Everaldo Aleixo, solicitando, 

em seguida, ao Vereador Allan Besteiro que fizesse a Leitura da Matéria em Pauta: Veto 

Parcial, de autoria do Poder Executivo, ao Projeto de Lei nº 185/2019; Projeto de Lei nº 

235/2020, de autoria do Ver. Pr. Ademir, Requerimentos de autoria do Ver. Pr. Rodvaldo 

nº 3.603/2020, nº 3.606/2020 e nº 3.607/2020, Requerimentos de autoria do Ver. Gilberto 

Souto, nº 3.609/2020, nº 3.611/2020, nº 3.612/2020, Requerimento de autoria do Ver. 

Raimundo Lameira (Raí) nº 3.649/2020, Requerimentos de autoria do Ver. João Pereira nº 

3650/2020 e nº 3651/2020, Indicação de autoria do Ver. Manelzinho Rocha nº 350/2020. 

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, Everaldo Aleixo, Chica, João Pereira, Raí, 

Gilberto Souto, Pastor Rodvaldo, Helder Brito, Allan Besteiro, Boni, Salin e Manelzinho 

Rocha. Havendo quórum, submeteu à aprovação da Plenária as Atas da Sessões Ordinária 

e Extraordinárias realizadas no dia 25/06/2020, sendo aprovadas por unanimidade. 

Passando, em seguida, à deliberação da matéria em pauta: Projeto de Lei nº 235/2020, de 

autoria do Ver. Pr. Ademir, que Dispõe sobre o agendamento telefônico de consultas para 

pacientes idosos e pessoas portadoras de necessidades especiais, já cadastradas nas 

Unidades Básicas de Saúde do Município de Marituba, foi encaminhado à Comissão de 

Justiça para análise e parecer; Requerimentos de autoria do Ver. Pr. Rodvaldo nº 

3.603/2020 - requerendo que o Prefeito Municipal providencie limpeza e capinação na Rua 
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Alfredo Calado entre Passagem Jericó e Nova Jerusalém, nº 3.606/2020 – requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie a colocação de um redutor de velocidade (lombada) na Rua 

Paula Roberta entre Passagem Mato Grosso e Travessa Rodrigues e outro entre a Travessa 

Rodrigues e Alameda Ceará, Bairro Santa Clara e nº 3.607/2020 - requerendo que o Prefeito 

Municipal providencie que o Procon de Marituba fiscalize possíveis abusos por 

comerciantes no aumento dos preços nas lojas de material de construção no Município. Não 

havendo discussão e submetidos à votação em bloco, foram aprovados por unanimidade; 

Requerimentos de autoria do Ver. Gilberto Souto, nº 3.609/2020 - requerendo que o 

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

Cecon, nº 3.611/2020 - requerendo que o Prefeito Municipal providencie a limpeza da caixa 

d’água do Bairro Mário Couto e o nº 3.612/2020 - requerendo que o Prefeito Municipal 

providencie a abertura de Ruas e Valas na Comunidade Boa Vista no Bairro Centro. Não 

havendo discussão e submetidos à votação em bloco, foram aprovados por unanimidade; 

Requerimento de autoria do Ver. Raimundo Lameira (Raí), nº 3.649/2020 - requerendo 

que o Prefeito Municipal providencie a colocação de 04 (quatro) postes, e posterior 

iluminação pública, bem como, solicitar a Equatorial Energia a regularização do 

fornecimento de energia elétrica aos moradores da Alameda Dona Ana com entrada pela 

Rua Pedro Mesquita, próximo ao campo da Sagri, Bairro Boa Vista. Não havendo discussão 

e submetido à votação foi aprovado por unanimidade; Requerimentos de autoria do Ver. 

João Pereira nº 3650/2020 - requerendo que o Prefeito Municipal inclua a Rua Bom 

Sossego no programa de governo asfalto na cidade ligado ao projeto Ter Paz, anunciado 

pelo governador Helder Barbalho no último dia 20 de março de 2020 e nº 3651/2020 - 

requerendo que o Prefeito Municipal providencie a construção de banheiros na proximidade 

da praça de alimentação do Residencial Viver Melhor. Não havendo discussão e submetidos 

à votação foram aprovados por unanimidade; Indicação de autoria do Ver. Manelzinho 

Rocha nº 350/2020 - indicando que o Prefeito Municipal, providencie através da Secretaria 

Municipal de Educação a instalação de uma brinquedoteca, na Biblioteca Municipal de 

Marituba, para discussão e votação. Não havendo discussão e submetida à votação foi 



ESTADO DO PARÁ 

PODER LEGISLATIVO 

CÂMARA MUNICIPAL DE MARITUBA 

CNPJ/MF Nº 01.615.610/0001-62 

6 

 

 

Av. João Paulo II, s/n, Bairro D. Aristides, CEP 67200-000, Marituba-Pará 

Fones: (91) 3256-5667/0679/8318 / 3292-2123, www.camaramarituba.pa.gov.br 

 

aprovada por unanimidade. Analisadas as matérias, o Senhor Presidente franqueou, em 

seguida, a palavra aos Senhores Vereadores nos pronunciamentos finais. Com a palavra, o 

Vereador João Pereira na tribuna após saudar a Mesa Diretora e demais Pares, falou da 

necessidade do Vereador não só de estar presente nesta Casa, mas nas ruas. E não diferente 

dos demais, atender as demandas do município em busca de uma sociedade melhor. Assim 

como nestes dois requerimentos de sua autoria, aprovados no dia de hoje, como o de nº 

3.650/2020 em que pede pelo projeto Ter Paz onde tratará de políticas públicas quanto à 

violência e segurança pública, motivo pelo qual pediu a inclusão da Rua Bom Sossego no 

projeto. Assim, como pediu pela construção de banheiros públicos na praça de alimentação 

do residencial Viver Melhor, tendo vários bons espaços de lazer, mas que precisam de uma 

melhor recuperação com espaços de acessibilidade. Registrou que no próximo domingo será 

o “Dia dos Pais”, aproveitou o ensejo desejando um bom dia a todos os Vereadores, bem 

como as mulheres que muitas das vezes, assumem o papel de pai em todos os seus aspectos, 

mães que assumem a maternidade e paternidade. Pediu que fossem abençoados neste dia. 

Por sua vez, o Vereador Pastor Ademir após as saudações de praxe, agradeceu a Deus 

pela saúde de todos, se solidarizando as pessoas que perderam seus familiares e amigos para 

a Pandemia que tanto assolou a população mundial. Agradeceu o empenho da gestão em 

atuar no combate da doença, no distanciamento e confinamento das famílias diante das 

dificuldades. Cumprimentou e desejou um bom Dia dos Pais a todos, pedindo as bênçãos de 

Deus. Na tribuna Vereador Helder Brito na tribuna demonstrou a sua satisfação pelo dia 

internacional dos trabalhadores e profissionais da saúde, especialmente os de Marituba, que 

dentro do cenário nacional, também assumem o papel de bem atender a população. 

Parabenizou os pares em apresentar seus projetos em prol de Marituba e desejou também 

feliz Dia aos Pais. Na tribuna Vereadora Chica registrou o seu desejo de um feliz Dia aos 

Pais, no próximo domingo, aos funcionários desta Casa, ao povo deste município, seu 

marido e pai, que todos tenham muita saúde para enfrentar o dia a dia. Agradeceu a 

oportunidade. 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, 
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precisamente, dez horas e quinze 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. Marituba/PA, 06 de agosto 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- 

 

 

Ver. José Bonifácio Viana Barroso 

Presidente da CMM 

 

 

 

Ver. Manoel Salin Rodrigues                                      Ver. Allan Augusto Matos Besteiro 

       Vice-Presidente da CMM                                               1º Secretário da CMM                

 

 

 

 

Ver. Helder Neri de Brito                              Ver. Manoel Otávio Amaral da Rocha Filho 

 2º Secretário da CMM                                              3º Secretário da CMM 

 

 

Redação 

Walmir Souza & Sílvia Gonçalves 

Taquígrafos Legislativos 


