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ATA DA 123ª SESSÃO ORDINÁRIA, DO 2º PERÍODO LEGISLATIVO, DA 4ª 

SESSÃO LEGISLATIVA DA 6ª LEGISLATURA, DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

MARITUBA REALIZADA NO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2020. 

Aos dez dias do mês de setembro 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 Segunda Secretaria, o Vereador Helder Brito e na Terceira 

Secretaria, o Vereador Manelzinho Rocha. Composta a Mesa Diretora, o Senhor 

Presidente solicitou ao Vereador Salin que fizesse a verificação de quórum. 

Constatando-se a presença dos Vereadores: Chica, Gilberto Souto, Mello, Raí, Helder 

Brito, Raimundo Carneiro, Manelzinho Rocha, Boni e Salin. Havendo quórum, o 

Senhor Presidente solicitou a Vereadora Chica que fizesse a leitura de um texto 

bíblico. E, quando eram, pontualmente, nove horas e dez minutos, invocando o nome 

de Deus, deu por aberta a presente sessão ordinária. Continuando, oportunamente, o 

Senhor Presidente registrou a presença dos Vereadores Everaldo Aleixo e João 

Pereira, solicitando, em seguida, ao Vereador Salin que fizesse a leitura da Ata da 

Sessão anterior, o qual informou que a Ata da Sessão Ordinária realizada no dia 03 de 

setembro de 2020, encontram-se nos cadernos dos Senhores Vereadores e na 

Secretaria desta Casa. Prosseguindo, o Senhor Presidente solicitou ao Vereador Salin 

que fizesse a leitura do Expediente: Edital de Convocação do Partido Trabalhista 

Brasileiro (PTB) do Município de Marituba/PA, na forma da legislação eleitoral e do 

Estatuto da Agremiação Partidária, convocando os Convencionais devidamente 

habilitados ao exercício de voto, para comparecerem à Convenção a ser realizada no 

dia 14 de setembro de 2020 (segunda-feira), com início às 18 horas e término às 22 
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horas, na Rua Pedro Mesquita s/n. Lido o Expediente, oportunamente, o Senhor 

Presidente registrou a presença do Vereador Neneco, justificando a ausência do 

Vereador Pastor Rodvaldo em virtude de consulta médica, franqueando, em seguida, a 

palavra aos Senhores Vereadores nos Pronunciamentos Iniciais. Não havendo 

oradores inscritos a palavra foi franqueada às Lideranças Partidárias. No uso da 

palavra, o Vereador Salin, pela liderança do PSD, após saudar a todos informou que 

no último dia 04 de setembro foi realizada a Conferência do Partido Social 

Democrático – PSD, com a escolha do candidato à eleição majoritária, sendo 

confirmado o nome do Senhor João Batista, que concorrerá ao cargo de Prefeito de 

Marituba. Considerou uma sábia escolha do grupo de trabalho do atual gestor 

municipal e com o apoio do Governo Estadual. Destacou que o Senhor João Batista já 

foi Vereador desta Casa de Leis, Vice-Prefeito e Secretário Municipal, político atuante 

e com diversos projetos que visam beneficiar a população de Marituba. Disse que o 

mesmo conhece os problemas deste Município, homem com novas ideias, novas 

metas, homem de família, homem de Deus, requisitos para administrar este Município. 

Ressaltou que existem outros candidatos com bons projetos para esta cidade, porém 

acredita que o nome certo seja o do João Batista. Parabenizou os Vereadores que 

também disponibilizaram seus nomes para concorrerem ao cargo de Prefeito de 

Marituba. Destacou que seja necessário conhecer o trabalho que cada candidato realiza 

ou vem realizando por Marituba. No final das contas será o povo quem irá escolher o 

melhor nome para administrar este Município. Finalizou dizendo que esta foi a melhor 

escolha para o PSD, visando a continuidade do trabalho desenvolvido pelo Prefeito 

Mário Filho. Oportunamente, o Senhor Presidente registrou a presença do Vereador 

Pastor Ademir. Na sequência, o Vereador Raí, líder do PV, após as saudações de 

praxe assomou-se as palavras do seu antecessor parabenizando a realização da 

convenção do PSD e pela escolha do nome do João Batista para concorrer ao cargo de 

Prefeito de Marituba, ressaltando que o mesmo já foi Vereador, Vice-Prefeito e 
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Secretário Municipal; homem leal e de família; cristão; e preocupado com o 

desenvolvimento e bem-estar da população, demonstrando isso quando foi Vereador 

desta Casa de Leis, criando projetos como a Escola Bíblica de Férias, beneficiando 

diversas famílias durante o período de férias escolares; coleta de lixo seletivo nos 

bairros de Marituba; criação da Secretaria Municipal de Emprego e Renda – 

SEDETER, onde desenvolveu um excelente trabalho à frente desta pasta. Informou 

que o Partido Verde – PV, irá realizar sua convenção no dia 12 de setembro de 2020, 

das 16h às 20h, na Rua Fernando Guilhon, nº 4434, sala 01, altos do Banco Sicoob, 

aproveitando para convidar aos demais pares para participarem da referida convenção. 

Destacou que seja de quase 100% a aprovação do PV para acompanhar o nome do 

candidato João Batista ao cargo de Prefeito de Marituba. Em aparte, o Vereador 

Manelzinho Rocha parabenizou o Vereador Raí, Presidente do PV, pelo 

direcionamento e organização do partido neste Município para o próximo pleito 

eleitoral. Retomando seus pronunciamentos, o Vereador Raí agradeceu as palavras do 

Vereador Manelzinho Rocha, atualmente filiado ao PV, engrandecendo e fortalecendo 

o Partido neste Município, o qual conta com grandes nomes nesta corrida pela 

vereança. Finalizou dizendo que, na política, temos de seguir caminhos de grupos de 

trabalho, e o grupo do prefeito Mário Filho está unido e fortalecido para o próximo 

pleito eleitoral. No ensejo, o Vereador Mello, líder do MDB, após cumprimentar a 

todos usou a tribuna para convidar aos demais pares para participarem da convenção 

do MDB que será realizada no dia 15 de setembro de 2020, a partir das 19h, no 

Ginásio Poliesportivo Municipal de Marituba. Não havendo mais lideranças inscritas, 

o Senhor Presidente solicitou ao Vereador Salin que fizesse a Leitura da Matéria em 

Pauta: Projeto de Lei nº 244/2020, de autoria do Ver. Pr. Ademir; Projeto de Lei nº 

245/2020, de autoria do Ver. Pr. Ademir; Projeto de Decreto Legislativo nº 

003/2020, de autoria da Vereadora Chica; Requerimento nº 3.652/2020, de autoria do 

Ver. João Pereira; Requerimento nº 3.656/2020, de autoria do Ver. João Pereira; 
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Requerimento nº 3.633/2020, de autoria do Ver. Pr. Rodvaldo; Requerimento nº 

3.634/2020, de autoria do Ver. Pr. Rodvaldo; Requerimento nº 3.635/2020, de autoria 

do Ver. Pr. Rodvaldo; e Requerimento nº 3.638/2020, de autoria do Ver. Pr. 

Rodvaldo. Lida a matéria em pauta, o Senhor Presidente solicitou ao Vereador Salin 

que fizesse nova verificação de quórum para dar início à Ordem do Dia, constatando-

se as presenças dos Vereadores: Manelzinho Rocha, Mello, Everaldo Aleixo, Gilberto 

Souto, Neneco, João Pereira, Chica, Pastor Ademir, Helder Brito, Boni e Salin. 

Havendo quórum, o Senhor presidente submeteu à aprovação da Plenária a Ata da 

Sessão Ordinária realizada no dia 03 de setembro de 2020, sendo aprovada por 

unanimidade. Passando, em seguida, à deliberação da matéria em pauta: Projeto de 

Lei nº 244/2020, de autoria do Ver. Pr. Ademir, que “Dispõe sobre a proteção do 

professor frente a casos de violência contra o mesmo, no exercício da sua atividade 

profissional”. A matéria foi encaminhada à Comissão de Justiça para análise e parecer. 

Projeto de Lei nº 245/2020, de autoria do Ver. Pr. Ademir, que “Institui no âmbito da 

Rede Municipal de Ensino de Marituba, o Projeto Resgatando a História dos Bairros”. 

A matéria foi encaminhada à Comissão de Justiça para análise e parecer. Projeto de 

Decreto Legislativo nº 003/2020, de autoria da Vereadora Chica, que Denomina de 

“Alameda Joana D’arc”, a área localizada na Rua do Uriboca, no bairro do Uriboca e 

dá outras providências. A matéria foi encaminhada à Comissão de Justiça para análise 

e parecer. Por Questão de Ordem, o Vereador João Pereira solicitou que suas 

matérias fossem votadas em bloco. Requerimentos de autoria do Ver. João Pereira nº 

3.652/2020, requerendo que o Prefeito Municipal providencie operação tapa buraco na 

Rua Cezar Moraes, entre Avenida João Batista e Rua Antônio Armando, no Bairro 

Almir Gabriel; e nº 3.656/2020, requerendo que o Prefeito Municipal providencie 

sinalização de ponto de ônibus e implantação de paradas de ônibus na Rua do Fio. 

Submetidos à discussão e votação, foram aprovados por unanimidade. Os 

Requerimentos nº 3.633/2020, nº 3.634/2020, nº 3.635/2020, nº 3.638/2020, de 
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autoria do Ver. Pr. Rodvaldo, foram retirados de pauta pela ausência justificada do 

autor das matérias. Analisadas as matérias, o Senhor Presidente franqueou, em 

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

palavra, o Vereador Pastor Ademir após saudar a todos destacou que os dois projetos, 

de sua autoria, adentrados nesta data sejam de grande importância para este Município. 

Um deles trata sobre a proteção do professor no que diz respeito aos casos de violência 

contra o mesmo, no exercício de sua atividade profissional. Destacou que muitos casos 

nem chegam a ser divulgados ou investigados, inclusive, neste Município. Outro 

projeto “Resgatando a História dos Bairros”, realizado através da Rede Municipal de 

Ensino. Disse que, alguns bairros, contam e fazem parte da história do Município de 

Marituba. Finalizou dizendo que seja necessário que realizar ações de prevenção sobre 

a violência contra o professor, bem como o resgate da história dos Bairros de 

Marituba. Não havendo mais oradores inscritos e nem mais nada a ser tratado na 

ordem do dia. Quando eram, precisamente, nove horas e quarenta e cinco minutos, o 

Senhor Presidente deu por encerrada esta sessão ordinária. 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, 10 de setembro 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-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x 
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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 
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