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ATA DA 128ª SESSÃO ORDINÁRIA, DO 2º PERÍODO LEGISLATIVO, DA 

4ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 6ª LEGISLATURA, DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE MARITUBA REALIZADA NO DIA 15 DE OUTUBRO DE 

2020. 

 

Aos quinze dias do mês de outubro 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: Chica, Raimundo Carneiro, Everaldo 

Aleixo, Pastor Rodvaldo, Pastor Ademir, Allan Besteiro, Boni, Salin e Manelzinho 

Rocha. Havendo quórum, o Senhor Presidente solicitou ao Vereador Pastor Ademir 

que fizesse a leitura de um texto bíblico (At 8, 1). 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 08 de outubro 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. Não havendo lideranças inscritas, 

o Senhor Presidente solicitou ao Vereador Allan Besteiro que fizesse a Leitura da 

Matéria em Pauta: Projeto de Lei nº 253/2020, de autoria do Ver. Pr. Ademir, 

Requerimentos  de autoria do Ver. Manoel Salin nº 3.682/2020, nº 3.683/2020, nº 
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3.684/2020.  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, Raimundo Carneiro, 

Chica, Helder Brito, Pastor Rodvaldo, Neneco, Allan Besteiro, Everaldo Aleixo, 

Manelzinho Rocha, Salin, Boni e João Pereira. Havendo quórum, o Senhor Presidente 

submeteu à aprovação da Plenária a Ata da Sessão Ordinária realizada no dia 08 de 

outubro de 2020, sendo aprovada por unanimidade. Passando, em seguida, à 

deliberação da matéria em pauta: Projeto de Lei nº 253/2020, de autoria do Ver. Pr. 

Ademir, que Institui no Calendário de Eventos do Município de Marituba a data 

comemorativa ao Dia do Trabalhador da Saúde Municipal, a ser comemorado 

anualmente no dia 07 de abril, foi encaminhado à Comissão de Justiça para análise e 

parecer. Requerimentos de autoria do Ver. Manoel Salin nº 3.682/2020 - requerendo 

que o Prefeito Municipal providencie o posteamento na Rua Aparecida, Rua da 

Assembleia e Rua da Igreja, todas localizadas na Comunidade Nova Morada ou Bairro 

13, no Bairro Novo Uriboca, nº 3.683/2020 - requerendo que o Prefeito Municipal 

providencie limpeza e terraplenagem na Rua Aparecida, Rua da Assembleia e Rua da 

Igreja, todas localizadas na Comunidade Nova Morada ou Bairro 13, no Bairro Novo 

Uriboca e  nº 3.684/2020 - requerendo que o Prefeito Municipal providencie a 

desapropriação na Comunidade Nova Morada ou Bairro 13, no Bairro Novo Uriboca. 

Foi discutido pelo autor que na tribuna após saudar a Mesa Diretora e demais 

vereadores presentes, pediu pela ocupação dos moradores denominado Bairro do 13, 

que existe a mais de seis anos e precisam de iluminação pública e pavimentação. São 

cerca de sessenta famílias. Ao fazer visitas a população, deparou-se com a necessidade 

daquela comunidade com a falta de energia e as ruas que precisam de colocação de 

asfalto. Adentrou também com um projeto de desapropriação daquela área à prefeitura, 

assim como por outros serviços públicos. Pediu aos nobres pares que aprovassem sua 

matéria. Em aparte o Vereador Manelzinho Rocha parabenizou o autor do pedido, 

pois é conhecedor da realidade daquela comunidade, sendo fundamental a iniciativa 

desta Casa em intervir junto ao Executivo por melhoria a essas famílias que moram 

naquela localidade. Retomando o Vereador Salin concluiu agradecendo o apoio do 
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nobre colega em buscar a melhoria da qualidade de vida daquelas pessoas. Não 

havendo mais discussão os requerimentos nºs 3.682, 3.683 e 3.684/2020 foram 

aprovados por unanimidade. Analisadas as matérias, o Senhor Presidente franqueou a 

palavra aos Senhores Vereadores nos pronunciamentos finais. Fazendo uso da 

tribuna, o Vereador João Pereira que, após saudar a todos, externou votos de 

parabéns a classe dos Professores, classe esta que, infelizmente, é desvalorizada, não 

recebendo o que é justo. Considera que o professor é o mestre de das profissões. 

Lembrou que, quando trabalhou no Instituto Pobres Servos da Divina Providência, teve 

a oportunidade de conhecer diversos professores no seu dia-a-dia. Salientou que o 

professor trabalha 24 horas/dia. Por sua vez o Vereador Manoelzinho Rocha na 

tribuna após as saudações de praxe falou que neste dia registrou de forma lamentável o 

ocorrido no bairro Uriboca, onde havia uma densa fumaça ao logo de uma grande parte 

do bairro, e ao se reunir com os moradores, recebeu a denúncia de que a fumaça era 

oriunda do Lixão. Estiveram no empreendimento e confirmaram ser uma queima 

oriunda de lá, sendo um alerta, para que fiquem atentos, pois neste período da 

pandemia, o assunto ficou parado e para o ano que vem, tem o prazo de encerramento 

do empreendimento, o assunto esta parado. Pediu a atenção aos futuros parlamentares 

candidatos a prefeito que possam ter, e dar mais atenção a questão deste “Lixão” que 

vem causando problemas a população, principalmente aqueles bairros próximos. Irá 

adentrar a denúncia junto ao Ministério Público para que possam tomar providencias 

junto à empresa responsável. Na oportunidade, o Senhor Presidente registrou a 

presença do Vereador Mello. Assomando à tribuna, o Vereador Pastor Ademir, após 

cumprimentar a todos, falou sobre a inauguração da Loja Havan, em Belém, no último 

dia 10, que provocou uma enorme concentração de pessoas dentro e fora da loja. A 

polícia civil precisou intervir fechando as portas e autuando a Havan por descumprir 

decreto estadual que prevê medidas sanitárias para a prevenção da covid-19. 

Parabenizou o Governador Helder Barbalho que, com sabedoria, contornou a situação 

evitando maiores consequências. Disse que o empresário Luciano Hang irá inaugurar 

mais empreendimentos no Pará. Externou votos de parabéns aos professores pela data 

comemorativa deste grande profissional formador de outros profissionais. Finalizou 

https://catracalivre.com.br/tag/coronavirus/
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dizendo que mesmo com a pandemia os professores não deixaram de ministrar suas 

aulas, seja virtual ou presencial, tomando todos os cuidados necessários. 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, 15 de outubro 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 
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