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ATA DA 124ª SESSÃO ORDINÁRIA, DO 2º PERÍODO LEGISLATIVO, DA 4ª SESSÃO 

LEGISLATIVA DA 6ª LEGISLATURA, DA CÂMARA MUNICIPAL DE MARITUBA 

REALIZADA NO DIA 17 DE SETEMBRO DE 2020. 

Aos dezessete 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 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: Gilberto Souto, Chica, Pastor Ademir, Allan 

Besteiro, Boni, Raí e Manelzinho Rocha. Havendo quórum, o Senhor Presidente solicitou ao Vereador 

Pastor Ademir que fizesse a leitura de um texto bíblico (Jo 6, 1-14) . 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 realizada no dia 10 de setembro de 

2020, encontram-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: Ofício 

051/2020 – MP/PJEleitoral/78ªZE, do Ministério Público do Estado do Pará, Promotoria de Justiça 

Eleitoral – 78ª ZE, encaminhando em anexo, para conhecimento e providências, as recomendações 

eleitorais nº 003, 004 e 005/2020. Lido o Expediente, o Senhor Presidente franqueou a palavra aos 

Senhores Vereadores nos Pronunciamentos Iniciais. Fazendo uso da tribuna, o Vereador 

Manelzinho Rocha que, após saudar a todos, registrou que, no dia 16 de setembro de 2020, recebeu a 

visita do senhor Heber, representante do Instituto Lixo Zero, do Estado do Pará, instituição que 

trabalha este conceito de lixo zero em nível nacional, considerando de fundamental importância a troca 

de ideias no que diz respeito à questão dos resíduos sólidos, situação que o Município de Marituba 

vem sofrendo há anos após a instalação do aterro sanitário neste Município. Destacou que cerca de 

90% dos resíduos sólidos podem ser reciclados, gerando renda para muitas famílias, sendo necessário 

cada um fazer a sua parte iniciando com a separação do lixo nas próprias residências. Declarou 

acreditar que a Secretaria Municipal de Meio Ambiente deva realizar um trabalho conjunto com a 

sociedade civil organizada. Informou que esteja oficializado no Tribunal de Justiça do estado do Pará e 

programado para o mês de maio de 2021, o encerramento das atividades do aterro sanitário no 
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Município de Marituba. Externou preocupação com as mudanças no próximo pleito eleitoral, tendo em 

vista que esteja encerrando um ciclo de oito anos de gestão dos atuais prefeitos da Região 

Metropolitana de Belém. Questionou sobre o comprometimento e sobre as propostas dos novos 

gestores a partir de janeiro de 2021, no que diz respeito à questão do aterro sanitário e o encerramento 

de suas atividades no Município de Marituba. Externou ainda sua satisfação pela pré-candidatura do 

deputado federal Edmilson Rodrigues – PSOL, ao cargo de Prefeito do Município de Belém, 

ressaltando que independentemente da questão partidária, seria a melhor opção para a capital, pois o 

mesmo já demonstrou preocupação com a situação vivida pela população deste Município com relação 

aos problemas causados pelo aterro sanitário, acrescentando que o mesmo tenha conhecimento de 

causa quando, à época, governou o Município de Belém e o lixão do Aurá vinha enfrentando 

problemas de saturação. Registrou que a questão do aterro sanitário seja um problema de todos e que 

os pré-candidatos à prefeito de Marituba possam apresentar suas propostas com relação ao referido 

assunto. Finalizou parabenizando a realização das convenções partidárias do PTB e do MDB, 

externando votos de sucesso a todos. Por sua vez, o Vereador Pastor Ademir, após cumprimentar a 

todos, parabenizou todas as agremiações político partidárias deste Município que realizaram suas 

convenções visando o próximo pleito eleitoral. Considerou que para ter êxito na realização dos 

projetos seja necessário trabalhar com união, unidade de pensamento e tomada de decisões que 

beneficiem o povo de Marituba, antes e depois das eleições. 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: Projeto 

de Lei nº 247/2020, de autoria do Vereador Pastor Ademir; Projeto de Lei nº 248/2020, de autoria do 

Vereador Pastor Ademir; Projeto de Lei nº 249/2020, de autoria do Vereador Pastor Ademir; 

Requerimento nº 3.633/2020, de autoria do Vereador Pastor Rodvaldo; Requerimento nº 

3.634/2020, de autoria do Vereador Pastor Rodvaldo; Requerimento nº 3.635/2020, de autoria do 

Vereador Pastor Rodvaldo; Requerimento nº 3.638/2020, de autoria do Vereador Pastor Rodvaldo. 

Indicação nº 363/2020, de autoria do Vereador Manelzinho Rocha; e Indicação nº 364/2020¸ de 

autoria do Vereador Manelzinho Rocha. 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, Raí, Gilberto Souto, Pastor Rodvaldo, Helder Brito, Allan Besteiro, Boni, Salin e Manelzinho 

Rocha. Havendo quórum, o Senhor Presidente submeteu à aprovação da Plenária a Ata da Sessão 

Ordinária realizada no dia 10 de setembro de 2020, sendo aprovada por unanimidade. Passando, em 



                            ESTADO DO PARÁ   

PODER LEGISLATIVO 

CÂMARA MUNICIPAL DE MARITUBA 

CNPJ/MF Nº 01.615.610/0001-62 

3 

 

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 

seguida, à deliberação da matéria em pauta: Projeto de Lei nº 247/2020, de autoria do Vereador 

Pastor Ademir, que “Institui o Programa Horta da Comunidade no Município de Marituba, e dá outras 

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

Lei nº 248/2020, de autoria do Vereador Pastor Ademir, que Institui o Programa “Adote um Avô” no 

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

Projeto de Lei nº 249/2020, de autoria do Vereador Pastor Ademir, que Assegura às pessoas com 

deficiência, o atendimento, bem como, a devida acessibilidade em centros de saúde, no âmbito do 

Município de Marituba. A matéria foi encaminhada à Comissão de Justiça para análise e parecer. 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 3.633/2020, requerendo 

que o Prefeito Municipal providencie uma Unidade de Saúde na Comunidade Recomeçar, Bairro Santa 

Lúcia; nº 3.634/2020, requerendo que o Prefeito Municipal providencie construção de meio-fio na 

Comunidade Recomeçar, Bairro Santa Lúcia; nº 3.635/2020, requerendo que o Prefeito Municipal 

providencie construção de uma caixa d’água na Comunidade Recomeçar, Bairro Santa Lúcia; e nº 

3.638/2020, requerendo que o Prefeito Municipal providencie iluminação pública e troca de lâmpadas 

no Conjunto Beija-Flor, Quadra 22, Bairro Nova 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 Vereador Manelzinho Rocha nº 363/2020, indicando que o Prefeito Municipal, proceda com 

a execução da manutenção asfáltica (tapa buracos) na Travessa Antônio Armando em toda sua 

extensão, Bairro Almir Gabriel, neste Município; nº 364/2020, indicando que o Prefeito Municipal, 

reforce as medidas adotadas de enfrentamento, no âmbito do Município de Marituba, à Pandemia do 

coronavírus COVID-19. Em discussão, o autor das matérias, o Vereador Manelzinho Rocha 

destacando que a pandemia da COVID-19 ainda não acabou e que não existe nenhuma vacina 

disponível, mas as pessoas começaram a relaxar no quesito proteção, não estão usando as máscaras 

obrigatórias, no dia-a-dia, nem mesmo mantendo o distanciamento necessário. Considerou que o Poder 

Público Municipal deve adotar medidas de incentivo ao uso de máscaras, higienização das mãos e 

manutenção do distanciamento, evitando aglomerações, se possível até fazer a doação de máscaras 

para a população. Conforme noticiário. Disse que há uma oscilação de novos casos e novas mortes 

pela COVID-19, no Estado do Pará. Registrou que as escolas estão em processo de reabertura, sendo 

necessário que as mesmas estejam adaptadas e atendam as recomendações do OMS para proteção do 

corpo funcional e também dos alunos. Finalizou dizendo que estas medidas sejam para evitar um novo 
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surto de infecção e mortes pela COVID-19. Não havendo mais discussão, submetidas à votação em 

bloco, as Indicações de autoria do Vereador Manelzinho Rocha foram aprovadas por unanimidade. 

Analisadas as matérias, o Senhor Presidente franqueou a palavra aos Senhores Vereadores nos 

pronunciamentos finais. Com a palavra, o Vereador Pastor Rodvaldo após saudar a todos, registrou 

que a utilização dos espaços públicos deste Município sejam disponibilizados sem burocracia, muito 

mais para fins políticos e eleitorais do que para atender a população de forma geral, destacando que 

tem em mãos ofício da Coordenadoria Estadual dos Grupos Missionários de Adolescentes da Igreja do 

evangelho Quadrangular, que em razão da pandemia, encaminhado à Secretaria Municipal de Cultura, 

solicitando o Ginásio Municipal de Marituba para a realização do Congresso Estadual dos Grupos 

Missionários de Adolescentes com a participação de jovens de Ananindeua, Benevides e de Santa 

Isabel. Ressaltou que seria um congresso setorizado no Município de Marituba, tendo em vista de que 

o Município de Belém reuniria a juventude de todos os bairros da Capital. Informou que o referido 

ofício foi recebido e assinado pela Senhora Michele, no dia 09, às 11:35h, porém até o momento não 

foi obtido nenhuma resposta. Citou que existe na Constituição Federal, a garantia e o direito do uso 

pelas populações do espaço público, considerando que este direito está sendo plenamente 

desrespeitado neste Município. Disse que a Igreja não defende cor partidária ou ideologia política, mas 

abraça todos sem distinção. Declarou acreditar que algumas secretarias municipais estejam utilizando o 

espaço público como se fosse espaço particular, como extensão do quintal de suas residências. 

Finalizou dizendo que, como líder da Igreja do Evangelho Quadrangular neste Município, externou 

votos de indignação com a referida situação, mesmo porque o evento reunirá a juventude do Estado do 

Pará, acrescentando que se perde a chance de promover o Município de Marituba para os demais 

municípios. Não havendo mais oradores inscritos e nem mais nada a ser tratado na ordem do dia. 

Quando eram, precisamente, nove horas e trinta 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, 

17 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- 
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Ver. José Bonifácio Viana Barroso 

Presidente da CMM 
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