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ATA DA 117ª SESSÃO ORDINÁRIA, DO 1º PERÍODO LEGISLATIVO, DA 4ª 

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

MARITUBA REALIZADA NO DIA 25 DE JUNHO DE 2020. 

 

Aos vinte e cinco 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 Vice-Presidência, o Vereador Salin; na Primeira Secretaria, o Vereador 

Allan Besteiro; na Segunda Secretaria, o Vereador Helder Brito 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, Mello, João Pereira, Neneco, Raimundo Carneiro, Gilberto 

Souto, Pastor Rodvaldo, Helder Brito, Allan Besteiro, Salin, Manelzinho Rocha, Raí e Boni. 

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

leitura de um texto bíblico (Ec 8,6...). 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 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 18 

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: 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 concedendo a palavra ao 

Vereador Mello inicialmente em nome do partido MDB, que na tribuna após saudar a Mesa 

Diretora e demais vereadores, população presente, externou mais um descaso de uma situação 
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deplorável deste atual governo em Marituba, pediu as notas taquigráficas para pautar o que foi 

colocado, para fazer base junto ao Ministério Público, em atendimento presencial retomar a 

fiscalização quanto ao que está sendo feito por este atual Prefeito, pois sabem de tudo, 

inclusive os nomes das pessoas e empresas como a Empresa B Neves da Silva Ltda. que esta 

sendo investigada pela policia federal, pois foi usada para beneficiar e eleger sua esposa a 

Deputada Estadual, onde recebeu cerca de 1,4 milhões de reais. Não é este Vereador que fala, 

mas sim as notícias do que vem sendo divulgado, um processo, investigado de que foi 

repassado este valor a campanha da então candidata a Deputada. E como guardião do povo 

deve fiscalizar esta denúncia, pois não vê nenhuma escola de tempo integral ou creche 

construída ou reformada, sendo obras que não foram concluídas. Afirmou que não é 

politicagem, mas sim informações do próprio Ministério Público, infelizmente devido à 

pandemia, os processos estão parados. Mas, assim que retornar, virão à tona as prisões, 

presidentes de licitações serão apertados a falarem de quem são os mandantes da quadrilha. 

Em aparte o vereador Gilberto Souto confirmou que a empresa mencionada publicou em 

sua página social, vários feitos, em receber 1,5 milhões para obras, até então, irregulares.Os 

vereadores devem junto ao Ministério Público, investigar obras nos postos de saúde e escolas. 

Colocou-se a disposição para ajudar a fiscalizar e revelar o que de fato está acontecendo. 

Concluiu o Vereador Mello dizendo que se não for Fake News, é questão política. Irão 

aguardar o dia 17 de julho para retomada dos serviços para investigar a corrupção deste 

Prefeito, doa a quem doer, virá tudo a tona. Com as bênçãos de Deus e do povo que o elegeu 

irá dizer “Marituba nós a amamos”. Por sua vez o Vereador Salin pela Liderança do PSD na 

tribuna agradeceu a Deus e por mais uma sessão. Atento ao pronunciamento do vereador 

Mello, quando disse que a tribuna é livre para falarem o que quiserem, ainda mais do 

Ministério Público mostrando as provas documentais. Pediu que procurassem provar com 

documentos, já que afirmassem que essa gestão é corrupta, que provem, mas com provas e 

não apenas com denúncias. Defende o Governo, pois sabe que está trabalhando nas diversas 

áreas e até que prove ao contrário, a tribuna é livre, e não irá se calar, pois nada deve. Foram 
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pedidos vários projetos por este Vereador e foi colocado em prática. O papel do vereador é 

legislar e fiscalizar. Em seu quinto mandato, vem pedindo desde o início para vários bairros 

como Campina Verde, Novo Horizonte, Santa Lúcia I e tantos outros, foram aprovados e 

feitos. Por mais que falem mal desta gestão, mas aprovaram seus pedidos. Irá continuar a 

defender e pedir por melhorias ao povo de Marituba.  Não havendo mais lideranças inscritas, 

oportunamente, por questão de ordem, o Vereador Boni  justificou a ausência da Vereadora 

Chica que se encontra doente, solicitando, em seguida, ao Vereador Allan Besteiro que fizesse 

a Leitura da Matéria em Pauta: Veto Integral, do Poder Executivo, ao Projeto de Lei nº 

020/2017, para discussão e votação em escrutínio secreto; Veto Integral, do Poder Executivo, 

ao Projeto de Lei nº 035/2017, para discussão e votação em escrutínio secreto; Veto Integral, 

do Poder Executivo, ao Projeto de Lei nº 059/2017, para discussão e votação em escrutínio 

secreto; Veto Integral, do Poder Executivo, ao Projeto de Lei nº 083/2018, para discussão e 

votação em escrutínio secreto; Parecer nº 177/2020, da Comissão de Justiça, sobre o Projeto 

de Decreto Legislativo nº 001/2020, de autoria do Ver. Manoel Salin; Projeto de Decreto 

Legislativo nº 001/2020, de autoria do Ver. Manoel Salin; Parecer nº 178/2020, da 

Comissão de Justiça, sobre o Projeto de Lei nº 216/2020, de autoria do Poder Executivo; 

Projeto de Lei nº 216/2020, de autoria do Poder Executivo; Parecer nº 179/2020, da 

Comissão de Justiça, sobre o Projeto de Lei nº 217/2020, de autoria do Poder Executivo; 

Projeto de Lei nº 217/2020, de autoria do Poder Executivo; Projeto de Resolução nº 

001/2020, de autoria do Poder Legislativo; Projeto de Resolução nº 002/2020, de autoria da 

Mesa Diretora da Câmara Municipal de Marituba, que regulamenta, no âmbito da Câmara 

Municipal de Marituba, a aplicação da Lei Federal nº 13.460, de 26 de junho de 2017. 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, Raí, Neneco, João Pereira, Raimundo 

Carneiro, Mello, Pastor Ademir, Helder Brito, Allan Besteiro, Boni, Salin e Manelzinho 

Rocha. Havendo quórum, submeteu à aprovação da Plenária a Ata da Sessão Ordinária 
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realizada no dia 18/06/2020, sendo aprovada por unanimidade. Passando, em seguida, à 

deliberação da matéria em pauta: Veto Integral, do Poder Executivo, ao Projeto de Lei nº 

020/2017, foi retirado de Pauta para análise; Veto Integral, do Poder Executivo, ao Projeto de 

Lei nº 035/2017, foi retirado de Pauta para análise. Veto Integral, do Poder Executivo, ao 

Projeto de Lei nº 059/2017, foi retirado de Pauta para análise. Veto Integral, do Poder 

Executivo, ao Projeto de Lei nº 083/2018, foi retirado de Pauta para análise. Parecer nº 

177/2020, da Comissão de Justiça, sobre o Projeto de Decreto Legislativo nº 001/2020, de 

autoria do Ver. Manoel Salin, que Denomina de “José Maria de Oliveira” o prédio 

administrativo onde fica a Secretaria Municipal de Marituba – Secretaria de Infraestrutura e 

Desenvolvimento Urbano – SEIDUR e dá outras providências. Não havendo discussão e 

submetido à votação, foi aprovado por unanimidade. Projeto de Decreto Legislativo nº 

001/2020, de autoria do Ver. Manoel Salin, que Denomina de “José Maria de Oliveira” o 

prédio administrativo onde fica a Secretaria Municipal de Marituba – Secretaria de 

Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano – SEIDUR e dá outras providências. Não havendo 

discussão e submetido à votação, foi aprovado por unanimidade. Parecer nº 178/2020, da 

Comissão de Justiça, sobre o Projeto de Lei nº 216/2020, de autoria do Poder Executivo, que 

Cria o Fundo Municipal de Mobilidade Urbana Trânsito e Transporte, o Conselho Municipal 

de Mobilidade Urbana, Trânsito e Transporte. Não havendo discussão e submetido à votação, 

foi aprovado por unanimidade. Projeto de Lei nº 216/2020, de autoria do Poder Executivo, 

que Cria o Fundo Municipal de Mobilidade Urbana Trânsito e Transporte, o Conselho 

Municipal de Mobilidade Urbana, Trânsito e Transporte. Submetido a votação, foi aprovado 

em 1ª discussão e 1ª votação. Parecer nº 179/2020, da Comissão de Justiça, sobre o Projeto 

de Lei nº 217/2020, de autoria do Poder Executivo, que estabelece critérios para realização de 

obras ou de eventos que acarretam a interdição parcial ou total nas vias públicas do Município 

de Marituba. Não havendo discussão e submetido à votação, foi aprovado por unanimidade. 

Projeto de Lei nº 217/2020, de autoria do Poder Executivo, que estabelece critérios para 

realização de obras ou de eventos que acarretam a interdição parcial ou total nas vias públicas 
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do Município de Marituba. Submetido a votação, foi aprovado em 1ª discussão e 1ª votação. 

Projeto de Resolução nº 001/2020, de autoria do Poder Legislativo, foi encaminhado às 

Comissões de Justiça e Finanças, para análise e parecer. Projeto de Resolução nº 002/2020, 

de autoria da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Marituba, que regulamenta, no âmbito 

da Câmara Municipal de Marituba, a aplicação da Lei Federal nº 13.460, de 26 de junho de 

2017, define a organização e o funcionamento da Ouvidoria Legislativa, e dá outras 

providências, foi encaminhado à Comissão de Justiça, para análise e parecer.  Analisadas as 

matérias, o Senhor Presidente franqueou, em seguida, a palavra aos Senhores Vereadores nos 

pronunciamentos finais. Com a palavra, o Vereador Mello na tribuna após saudar a Mesa 

Diretora e demais Pares, falou que saiu do Partido Solidariedade e está no Partido MDB em 

busca de melhoria para Marituba. Posicionou-se diante as dificuldades do momento e diante 

do Vereador Salin, afirmando que antiguidade não é posto, já que insiste que deva apresentar 

documentos, e por carinho e respeito a sua pessoa em defender esta atual gestão, pois não se 

defende o indefensável, apresentará quatro processos que tratam, primeiro da merenda escolar 

de 13,830 milhões de fraude, segundo, bloqueio de bens do prefeito atual em 8 milhões pelo 

Ministério Público Federal, terceiro, 62,884 milhões para educação e não fez nenhuma escola 

de tempo integral, quarto, denúncia do Ministério Publico Federal quanto a Secretária de 

Assistência Social. Ministério Público agindo em defesa da população. Por sua vez, o 

Vereador Salin após as saudações de praxe, agradeceu a Deus pela saúde de todos, 

continuará a defender aquilo que não é verdade, voltou a dizer que se não foi julgado e nem 

sentenciado não há crime, apenas denúncia, qualquer um pode fazer. Se o prefeito foi julgado 

e condenado, não há o que discutir. Todos tem direito a defesa, mas denunciar e provar a 

culpa são difíceis. Então, provem a sentença em transitado e julgado. Agradeceu por se 

manifestar.  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, convocando todos os 

vereadores a permanecerem no plenário para sessões extraordinárias. Quando eram, 

precisamente, nove horas e cinquenta minutos. E para constar, foi lavrada a presente Ata 
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que, depois de lida e aprovada, será assinada pelos membros da Mesa Diretora para o 

cumprimento das formalidades legais. Marituba/PA, 25 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- 
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