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ATA DA 133ª SESSÃO ORDINÁRIA, DO 2º PERÍODO LEGISLATIVO, DA 4ª 

SESSÃO LEGISLATIVA DA 6ª LEGISLATURA, DA CÂMARA MUNICIPAL 

DE MARITUBA REALIZADA NO DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2020. 

 

Aos dezenove dias do mês de novembro 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; 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: Mello, Gilberto Souto, Chica, João 

Pereira, Everaldo Aleixo, Raimundo Carneiro, Raí, Allan Besteiro, Salin, Boni e 

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

Manelzinho Rocha que fizesse a leitura de um texto bíblico (Lc 19, 41-44). E, quando 

eram, pontualmente, nove horas e quinze minutos, invocando o nome de Deus, deu 

por aberta a presente sessão ordinária. Continuando, o Senhor Presidente solicitou ao 

Vereador Helder Brito que fizesse a leitura das Atas das Sessões anteriores, o qual 

informou que as Atas das Sessões Ordinárias e Extraordinárias realizadas no dia 29 de 

outubro e as Atas das Sessões ordinárias dos dias 05 e 12 de novembro 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 nº 0755/2020/GIGOV/BE, da Gerência Executiva de 

Governo de Belém/PA, notificando sobre o crédito de recursos financeiros a conta 

vinculada ao Contrato de Repasse, firmado com o Município de Marituba, no âmbito 

do Programa Planejamento Urbano, sob a gestão do Ministério do Desenvolvimento 

Regional. Ofício nº 0756/2020/GIGOV/BE, da Gerência Executiva de Governo de 
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Belém/PA, notificando sobre o crédito de recursos financeiros a conta vinculada ao 

Contrato de Repasse, firmado com o Município de Marituba, no âmbito do Programa 

Planejamento Urbano, sob a gestão do Ministério do Desenvolvimento Regional. Lido 

o Expediente, o Senhor Presidente franqueou a palavra aos Senhores Vereadores nos 

Pronunciamentos Iniciais. Fazendo uso da tribuna, o Vereador Gilberto Souto, após 

cumprimentar a todos, parabenizou os Vereadores que conseguiram ser reeleger para a 

legislatura de 2021/2024, bem como, aos novos eleitos. Agradeceu a Deus e ao povo 

de Marituba pelos 805 votos de confiança no seu trabalho, mesmo sofrendo 

perseguição por parte da atual gestão, pois teve bandeiras e cartazes queimados ou 

rasgados, difamação. Externou votos de sucesso a nova Prefeita eleita para administrar 

este Município pelos próximos quatro anos. Disse que jamais torcerá contrário a 

qualquer governo que tem a vontade popular, democrático. Estendeu votos de 

parabéns ao Vereador Everaldo Aleixo pela excelente campanha para o cargo de 

Prefeito, apesar de sofrer também diversos ataques durante este pleito eleitoral. 

Infelizmente apenas um seria eleito. Parabenizou o Vereador Mello que também 

disponibilizou seu nome para concorrer ao cargo de Prefeito. Finalizou desejando 

votos de sucesso e bênçãos de Deus sobre os projetos de cada um. Por sua vez, o 

Vereador Manelzinho Rocha na tribuna após saudar a Mesa diretora e demais 

vereadores presentes, agradeceu primeiramente a Deus, à sua equipe de trabalho que 

de forma afincada, ao partido Verde e demais colegas de partido, pois obtiveram  mais 

uma vitória. Agradecer a cada família que depositou seu voto de confiança numa 

eleição muito difícil com uma media de 440 candidatos, onde ainda pode aumentar sua 

votação em 5%, agradeceu pelos 1063 votos obtidos, no que na eleição passado foi o 

decimo quarto eleito e nesta foi o sexto mais votado. A gratidão é satisfatória onde 

estará empenhado, firme e forte, a trabalhar pela melhoria e bem estar de Marituba. 

Parabenizou os Vereadores Mello e Everaldo Aleixo pelas suas candidaturas a 

prefeito, pedindo que Deus os abençoe em sua caminhada. E aos colegas que não 

foram reeleitos, desejou boa sorte, pois a vontade primeiramente é de Deus e em 

seguida do povo de Marituba. Desejou que a prefeita Eleita Patrícia Mendes faça um 
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excelente trabalho. Concluiu se colocando a disposição de Marituba independente de 

bandeira partidária, estará pronto a trabalhar e prestar contas ao povo maritubense. 

Com a palavra, o Vereador Everaldo Aleixo após as saudações de praxe, agradeceu a 

Deus e a todas as pessoas que confiaram no seu trabalho. Parabenizou todos os 

Vereadores eleitos e reeleitos, bem como, aos que não conseguiram a reeleição, 

infelizmente assim funciona o processo eleitoral, uns ganham, outros perdem. 

Externou votos de sucesso à nova gestora eleita deste Município, que possa realizar 

uma boa administração. Desafiou a cada parlamentar desta Casa de Leis a solicitarem 

junto ao Ministério Publico o afastamento do atual gestor municipal, aproveitando 

ainda as sessões que serão realizadas até o final do ano, considerando que isso se 

chama democracia, tendo em vista que foram diversos desvios de recursos públicos. 

Citou que o atual Prefeito já cantava a vitória, antecipadamente, antes do pleito do dia 

15 de novembro, que Deus iria lhe dar a vitória, porém a resposta foi dada nas urnas. 

Disse que o Prefeito usa o nome de Deus em vão. Em aparte, o Vereador Gilberto 

Souto lembrou que o atual gestor dizia que falava com Deus e que recebeu uma 

revelação de que iria conseguir eleger o novo Prefeito de Marituba. Considerou que o 

mesmo seja um “canalha” usando a religião para enganar as pessoas. Registrou que, 

enfim, Marituba esteja livre. Em aparte, o Vereador Mello salientou que seja 

necessário que este Poder Legislativo fiscalize os atos do Prefeito Municipal. Declarou 

acreditar que o atual gestor sirva a um Deus diferente, ficando comprovada a farsa de 

que iria ganhar a eleição porque Deus já tinha concedido a vitória. Retomando seus 

pronunciamentos, o Vereador Everaldo Aleixo declarou que foi bem votado no 

último pleito para o cargo de Prefeito, infelizmente não foi desta vez, porém é um 

sonhador e continuará seu mandato de Vereador até 31 de dezembro de 2020. Disse 

que o momento seja de viajar e relaxar e depois avaliar os próximos passos rumo ao 

futuro. Finalizou parabenizando cada candidato que se disponibilizou para o cargo de 

Prefeito e de Vereador buscando uma Marituba melhor pra todos. Infelizmente nem 

sempre a população reconhece o trabalho feito por cada um. Por sua vez, a Vereadora 

Chica na tribuna após saudar a Mesa diretora, demais vereadores, pessoas presentes na 
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galeria. Primeiramente agradeceu a Deus por estar com saúde e participar de uma 

eleição de quem ganhou foi satisfatório. Relatou que não se sentiu derrotada, pois 

respeita a escolha do povo e se a decisão foi tomada e oficializada. Parabenizou os seis 

vereadores reeleitos desta Casa, assim como os demais eleitos, mesmo aqueles que 

foram candidatos e tiveram votos de quem acredita na sua capacidade e que não foram 

eleitos, pois tiveram boa vontade em buscar melhorias para Marituba. Afirmou que 

não é o cargo que faz a pessoa e sim a coragem e o respeito pela pessoa. Em aparte o 

Vereador Manelzinho Rocha falou que quem perde não é a Vereadora Chica e sim a 

população de Marituba, pois é conhecedor do seu trabalho e que efetivamente 

acompanhou o seu trabalho neste quatro anos realizou a função de Vereador e sem 

duvida nenhuma tem certeza absoluta que Marituba perde uma parlamentar de 

qualidade seguindo o que preceitua a Constituição e por certo será aproveitada, pois 

tem muito a contribuir com o desenvolvimento de Marituba. Retomando a Vereadora 

Chica agradeceu pelos apartes parabenizando aos candidatos a prefeitura como o 

Vereador Mello que levou até ao fim a sua candidatura onde teve votos de pessoas que 

acreditam no seu trabalho. Ao vereador Everaldo que pela primeira vez em Marituba 

teve uma concorrência disputadíssima até ao final com diferença de cerca de 460 

votos. Então, usam a arma que tem o do voto popular. Parabenizou à candidata a 

prefeita Patrícia Mendes, onde falou que a justiça e a vontade popular foram feitas. A 

partir de 2021 irão continuar o trabalho, não da forma como foi feito nos anos 

anteriores, mas que venham ser positivos e não mais negativos. Afirmou que não vale 

mais a pena insistir em tirar o prefeito que ainda está cumprindo o mandato atual, pois 

quando levantou a bandeira da cassação, no que tiveram tempo e foram poucos que se 

apresentaram a fazê-lo. Agora não acredita que seja mais necessário para fazer o que 

era de direito, pois ao final de um mês, não vale a pena. Em aparte o Vereador 

Everaldo Aleixo falou que entendo o pensamento da vereadora e que no momento 

anterior não o fizeram por falta de apoio. Mas acha que vale a pena pedir a cassação do 

prefeito Mário Filho, pois a um mês do final do pleito ainda podem desviar muito 

dinheiro da educação e da saúde de Marituba. Concluiu a vereadora Chica afirmando 
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que cada um tem o seu ponto de vista e respeita. Mas é justa, tiveram o prazo 

necessário e nada fizeram, agora não mais é possível. Agradeceu. Assomando à 

tribuna, o Vereador Raimundo Carneiro após saudar a todos parabenizou a todos os 

parlamentares desta Casa de Leis, independente de reeleitos ou não, disse que cada 

candidatura seja importante para o Município de Marituba, em especial, aos 

Vereadores que trabalharam pelo desenvolvimento e melhorias na qualidade de vida 

da população, deixando seus nomes marcados na história de Marituba. Destacou que a 

legislatura 2021/2024 seja um novo desafio na apresentação de projetos de 

engrandecimento deste Município. Parabenizou os novos Vereadores eleitos dizendo 

que o povo de Marituba espera muito de cada um dos eleitos. Estendeu votos de 

parabéns aos candidatos Mello e Everaldo Aleixo pelo trabalho realizado e que possam 

continuar ativos na política. Finalizou agradecendo aos 1.261 votos de confiança 

recebidos no último dia 15 de novembro, bem como, ao trabalho realizado por sua 

equipe que trabalhou de forma incansável e comprometida. Disse que continuará 

trabalhando da mesma forma dos mandatos anteriores. Na tribuna, o Vereador Allan 

Besteiro cumprimentou a todos os vereadores presentes e aos reeleitos, à Marituba por 

uma campanha diferente e limpa. Parabenizou os candidatos a Prefeito Mello, 

Everaldo Aleixo e ao Vice Batista por uma campanha limpa, que apesar da 

desconstrução politica, assim como a eleita Patrícia Mendes que superou as 

expectativas e saiu vencedora e que juntamente com os vereadores eleitos trabalharão 

em prol de uma Marituba melhor. E os nãos eleitos que continuarão fazendo politica 

nesta cidade, vão construir uma cidade melhor para todos. Agora com os palanques 

desarmados farão a construção politica em favor de uma Marituba mais unida. Só 

houve um perdedor que se chama Mário Filho que vai sair deixando uma prefeitura 

com uma dívida de milhões de reais, onde não recolhe o INSS do funcionalismo 

publico. Agradeceu aos 1079 votos suados de seus eleitores, não foi fácil, mas Deus 

honrou o seu compromisso para com o povo de Marituba. Agradeceu a presença de 

todos. Usando a palavra, o Vereador Salin após saudar a todos, agradeceu 

primeiramente a Deus por mais este momento, parabenizou o trabalho e a campanha 
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dos candidatos do PSD – Marituba, João Batista, ao cargo de Prefeito, e Bruno Rocha, 

ao cargo de Vice-Prefeito,  que trabalharam de forma séria, mas que, infelizmente não 

obtiveram êxito. Parabenizou o Vereador Mello pela candidatura ao cargo de Prefeito, 

considerando-o uma grande liderança dentro deste Município. Estendeu votos de 

parabéns ao Vereador Everaldo Aleixo que também concorreu ao cargo de Prefeito, 

obtendo uma expressiva votação. Declarou que a vida segue em frente e Marituba 

possui agora uma segunda opção. Externou votos de parabéns a Prefeita eleita 

desejando que possa realizar uma boa administração. Estendeu votos de parabéns a 

todos os Vereadores eleitos e reeleitos. Infelizmente não alcançou a reeleição, mas sai 

de cabeça erguida por todo o trabalho realizado em prol da população deste Município. 

Ressaltou que sejam cinco mandatos como Vereador e continuará realizando o seu 

trabalho independente de mandato ou não. Finalizou agradecendo aos 661 votos de 

confiança sem precisar comprar ninguém. Não havendo mais oradores inscritos a 

palavra foi franqueada às Lideranças Partidárias, concedendo a palavra ao Ver Raí, 

Líder do PV,  na tribuna após saudar a todos os presentes agradeceu a Deus pela sua  

saúde e capacidade de trabalho, a sua família pelo apoio e ao povo de Marituba pelos 

mandatos exercidos. Parabenizou aos candidatos eleitos que no próximo ano estarão 

novamente lutando para que este amado município tenha os benefícios que tanto 

necessita. Parabenizou os vereadores que não serão reconduzidos, como o de sua 

pessoa, mas que honraram o seu mandato e sua história. Parabenizou os candidatos ao 

cargo majoritário Vereador Mello que já foi prefeito, ao Vereador Everaldo Aleixo que 

lutou até o fim com pouca diferença, ao ex-vereador João Batista, que apesar de 

acometido da covid-19, também teve uma votação expressiva e  como cristão e 

temente a Deus teve um trabalho reconhecido no município. Destacou a sua lealdade e 

exemplo de pessoas diante de suas famílias e ao povo de Marituba. A candidata eleita 

Patrícia deseja que faça um excelente trabalho e resgate a dignidade do povo. 

Parabenizou especialmente ao Vereador Manelzinho Rocha reeleito pelo partido 

Verde, continuará fazendo um excelente trabalho nesta Casa. A Vereadora Chica que 

apesar de não ser reeleita, representou muito bem o papel da mulher neste parlamento. 
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Então, desejou aos não reeleitos e que deixarão esta Casa, sucesso, pois a vida 

continua e cientes que realizaram ações em beneficio ao município. Aos que 

continuarão como o decano Vereador Boni que possam desempenhar com resignação a 

vontade do povo. Falou em nome do PV Partido Verde que ao assumir a presidência 

do partido, aumentou ao longo do tempo, muito mais que mil votos, os quais foram 

transformados em uma bancada com 15 candidatos que foram resistentes e não 

desistiram. Transformaram o partido na terceira bancada mais votada no município de 

Marituba. Parabenizou a todos os demais candidatos eleitos, pois Marituba terá bons 

parlamentares. Em aparte o Vereador Manelzinho Rocha agradeceu a forma como 

sua excelência conduziu o partido de forma organizada, sendo um mérito dentre 15 

candidatos, dois eleitos. Sem dúvida nenhuma, Deus tem muitos planos a sua pessoa. 

Concluiu o Vereador Raí agradecendo pelos votos de credito a sua pessoa, votos 

esses que demonstram com carinho e amor que seu trabalho não foi em vão, sendo ao 

longo de dezesseis anos representante do povo tão querido de Marituba. Fazendo uso 

da palavra, o Vereador Mello, líder do MDB, após as saudações de praxe agradeceu 

ao povo de Marituba pela votação obtida neste último pleito concorrendo ao cargo de 

Prefeito, destacando que, mesmo com as dificuldades, inclusive, que não seria 

candidato. Declarou que conseguiu provar a todos que torciam contrário à sua 

candidatura que estava apto para concorrer, com a graça e vontade de Deus. Registrou 

que também continuará seu mandato de Vereador até o dia 31 de dezembro de 2020, 

saindo de cabeça erguida. Parabenizou ao Vereador eleito pelo MDB, Flavio Farias. 

Informou que sua esposa Marília Mello, advogada, seria candidata, ao cargo de 

Vereadora, porém considerou que não fosse o momento, pois não faz da política um 

meio para sobreviver, assim como alguns Vereadores que dependem do salário de 

Vereador como único emprego. Externou votos de sucesso aos novos Vereadores 

eleitos e aos reeleitos. Agradeceu aos pares pela convivência nestes quatro anos e que 

trabalharam juntos por uma Marituba melhor. Finalizou desejando votos de sucesso a 

nova Prefeita eleita e que abrirá um canal na internet para cobrar as melhorias para a 

cidade de Marituba, bem como, fazer as cobranças para que a nova gestora cumpra 
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suas promessas de campanha. Não havendo mais lideranças inscritas, o Senhor 

Presidente justificou a ausência do Vereador Pastor Ademir que se encontra enfermo e 

solicitou ao Vereador Allan Besteiro que fizesse a Leitura da Matéria em Pauta: 

Requerimento nº 3.687/2020, de autoria do Vereador Salin; e Requerimento nº 

3.688/2020, de autoria do Vereador Salin. 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: 

Mello, Raimundo Carneiro, João Pereira, Raí, Chica, Allan Besteiro, Boni e 

Manelzinho Rocha. Havendo quórum, o Senhor Presidente submeteu à aprovação da 

Plenária as Atas das Sessões Ordinária e Extraordinária realizadas no dia 29 de 

outubro e as Atas das Sessões ordinárias dos dias 05 e 12 de novembro de 2020, sendo 

aprovadas por unanimidade. Passando, em seguida, à deliberação da matéria em 

pauta: Os Requerimentos nº 3.687/2020 e nº 3.688/2020, de autoria do Vereador 

Salin, foram retirados de pauta por ausência do autor das matérias. Analisadas as 

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

pronunciamentos finais. Na tribuna o Vereador João Pereira após saudar a todos os 

vereadores presentes, agradeceu a todos as pessoas que votaram em sua pessoa e que 

apesar de não ser reeleito deixará este parlamento de cabeça erguida, pois sempre 

buscou cumprir o seu dever com uma politica voltada para o social e pautada na 

verdade através de projetos sociais, os quais teve coragem de implantar, sendo 

incansável como vereador, apesar de não conseguir atender a todos os bairros. Tanto 

pediu ao Prefeito Mário Filho pelo bairro Novo Horizonte, o qual foi eleito, uma 

população esquecida pelo poder executivo, este Vereador fez o possível e agradece 

pelo reconhecimento, pois não foi só politica. Irá continuar com seus projetos sociais. 

Agradeceu a sua família e seus colaboradores pelo apoio. Parabenizou aos candidatos 

a prefeito e que foram incansáveis numa eleição limpa e correta. Desejou boa sorte a 

todos os vereadores eleitos e que a prefeita eleita Patrícia Mendes faça um bom 

trabalho pela nossa Marituba. Agradeceu mais uma vez o apoio de todos. Não havendo 

mais oradores inscritos e nem mais nada a ser tratado na ordem do dia, o senhor 
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Presidente deu por encerrada esta sessão ordinária, às dez horas e trinta 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, 19 de novembro 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- 

 

 

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 


