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ATA DA 130ª SESSÃO ORDINÁRIA, DO 2º PERÍODO LEGISLATIVO, 

DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 6ª LEGISLATURA, DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE MARITUBA REALIZADA NO DIA 29 DE OUTUBRO 

DE 2020. 

 

Aos vinte e nove 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, 

interinamente o Vereador Helder Brito e na Terceira Secretaria, o Vereador 

Manelzinho Rocha. Composta a Mesa Diretora, o Senhor Presidente solicitou ao 

Vereador Helder Brito que fizesse a verificação de quórum. Constatando-se a 

presença dos Vereadores: João Pereira, Chica, Neneco, Gilberto Souto, Pastor 

Rodvaldo, Manelzinho Rocha, Pastor Ademir, Salin,, Boni e Helder Brito. 

Havendo quórum, o Senhor Presidente solicitou ao Vereador João Pereira que 

fizesse a leitura de um texto bíblico (Ef 6, 10-20). E, quando eram, pontualmente, 

nove horas e vinte e cinco 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 da Ata da Sessão anterior, o qual 

informou que a Ata da Sessão Ordinária realizada no dia 22 de outubro de 2020, 

encontra-se nos cadernos dos Senhores Vereadores e na Secretaria desta Casa. 

Prosseguindo, o Senhor Presidente solicitou ao Vereador Helder Brito que 

fizesse a leitura do Expediente: Oficio n° 459/2020, da procuradoria Geral da 

Prefeitura de Marituba, encaminhando resposta da Secretaria Municipal de 

Educação – SEMED, ao Ofício n°031/2020, da Câmara Municipal de Marituba, 

referente ao Requerimento n°3614/2020, de autoria do Ver. Gilberto Souto, que 

solicita a implantação de um cursinho popular no lado direito da Br-316. Lido o 

Expediente, o Senhor Presidente franqueou a palavra aos Senhores Vereadores 

nos Pronunciamentos Iniciais. Com a palavra o Vereador João Pereira que na 

tribuna após saudar a Mesa Diretora e demais vereadores se manifestou em 

repúdio e desabafo a alguns candidatos a vereadores que não sabem fazer politica 
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e não apresentam propostas e tão pouco sabem se dirigir ao eleitor para dizer o 

que deseja para o município e muitas das vezes quando se dirigem é para 

denegrir a imagem de pessoas de bem. Disse dessa maneira por haver alguns 

candidatos idiotas que estão usando o nome deste vereador João Pereira que é um 

cidadão de bem, que trabalha o social através de cursos profissionalizantes em 

beneficio à comunidade e tem uns idiotas que se prestam a bater na porta dos 

outros falando mal de sua própria família. Esse tipo de candidato não deve ser 

eleito. E registrou quando de sua candidatura, capacitou-se em gestão pública, 

estudou para ser vereador, foi eleito pelo povo por ser de Deus e nesses quase 

quatro anos, foi um vereador atuante nos quatro cantos de Marituba, bem como 

montou vários projetos sociais e, por certo, causa inveja.  Em aparte o Vereador 

Salin sempre falou nesta tribuna sobre a atuação dos Vereadores, porém há 

pessoas que não tem conhecimento do que é ser vereador eleito pelo povo. Fica 

triste quando se apresentam candidatos que não sabem o que dizem e acusam os 

já eleitos. Mas o povo sabe quem realmente trabalha, pois acompanham todas as 

quintas feiras nesta Casa. Em aparte o Vereador Helder Brito falou que diante 

deste período acalorado de campanha em visita aos amigos, vai-se conhecendo o 

que foi feito pelos jovens e pela população, e um dos grandes projetos é de vossa 

excelência quanto à educação, sendo importante falar sobre os feitos do vereador 

João Pereira. Em aparte o Vereador Pastor Ademir falou que apesar de não ser 

mais candidato, fica triste com o ocorrido. E nesta Casa sempre houve o respeito, 

cumplicidade e união entre os pares. Sugeriu que leve sua candidatura na “moral” 

e cada vereador vai se eleger pela moral, pois existem vereadores que respeitam o 

eleitor. E toda autoridade constituída por Deus será bem sucedida se agir pela 

força de Deus. Desejou boa sorte ao vereador. Retomando o Vereador João 

Pereira agradeceu aos pares pelo aparte, dizendo que independente de ser 

reeleito, continuara com seus projetos sociais, pois todos são passiveis de 

concorrência desde que, se mostrarem competência e honestidade tem certeza 

que serão eleitos. Concluiu registrando seu recado àqueles que querem denegrir 

sua imagem, que mostrem projetos e possibilidades de crescimento para a 

população. Seu mandato foi pautado no trabalho e bem comum de Marituba e se 

continuarem usando seu nome erroneamente estarão passiveis de punição pelas 

calunias e difamação contra sua pessoa. Agradeceu a oportunidade de se 

manifestar. Não havendo mais oradores inscritos, a palavra foi franqueada às 

Lideranças Partidárias. Não havendo lideranças inscritas, o Senhor Presidente 
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solicitou ao Vereador Helder Brito que fizesse a Leitura da Matéria em Pauta: 

Projeto de Lei nº 132/2019, de autoria do Poder Executivo, Parecer 

Compartilhado das Comissões de Justiça e de Finanças, respectivamente, nº 

194/2020 e nº 040/2020, sobre o Projeto de Lei nº 256/2020, de autoria do 

Poder Legislativo, Projeto de Lei nº 256/2020, de autoria do Poder Legislativo, 

Projeto de Lei nº 258/2020, de autoria do Poder Executivo.  Lida a matéria em 

pauta, o Senhor Presidente solicitou ao Vereador Helder Brito que fizesse nova 

verificação de quórum para dar início à Ordem do Dia, constatando-se as 

presenças dos Vereadores: Pastor Ademir, Chica, João Pereira, Neneco, Raí, 

Gilberto Souto, Pastor Rodvaldo, Manelzinho Rocha, Salin, Boni e Helder Brito. 

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

da Sessão Ordinária realizada no dia 22 de outubro de 2020, sendo aprovada 

por unanimidade. Continuando, o Senhor Presidente passou à deliberação da 

matéria em pauta: Projeto de Lei nº 132/2019, de autoria do Poder Executivo, 

que dispõe sobre a atualização do Plano Diretor Participativo do Município de 

Marituba, o sistema e processo de planejamento e gestão do desenvolvimento 

urbano. A matéria foi submetida à discussão e votação, sendo aprovado em 2ª 

discussão e 2ª votação, Parecer Compartilhado das Comissões de Justiça e de 

Finanças, respectivamente, nº 194/2020 e nº 040/2020, sobre o Projeto de Lei 

nº 256/2020, de autoria do Poder Legislativo. A matéria foi submetida à 

discussão e votação, sendo aprovado por unanimidade, Projeto de Lei nº 

256/2020, de autoria do Poder Legislativo. A matéria foi submetida à discussão 

e votação, sendo aprovada em 1ª discussão e 1ª votação e Projeto de Lei nº 

258/2020, de autoria do Poder Executivo, que Institui a Política Municipal de 

Saneamento Básico, fundamentada no Plano Municipal de Saneamento Básico – 

PMSB, compreendendo os Serviços Públicos de Abastecimento de Água, 

Esgotamento Sanitário, Drenagem e Manuseio de Águas Pluviais, Limpeza 

Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos, foi encaminhado às Comissões de Justiça; 

de Finanças; de Saúde e de Terras, para análise e parecer. Analisadas as matérias, 

o Senhor Presidente franqueou a palavra aos Senhores Vereadores nos 

pronunciamentos finais. Não havendo oradores inscritos e nem mais nada a ser 

tratado na ordem do dia. Quando eram, precisamente, nove horas e cinquenta 

minutos, o Senhor Presidente deu por encerrada esta sessão ordinária 

convocando os demais vereadores a permanecerem em plenário para sessão 

extraordinária. E para constar, foi lavrada a presente Ata que, depois de lida e 
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aprovada, será assinada pelos membros da Mesa Diretora para o cumprimento 

das formalidades legais. Marituba/PA, 29 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- 
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