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ATA DA 135ª SESSÃO ORDINÁRIA, DO 2º PERÍODO LEGISLATIVO, DA 

4ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 6ª LEGISLATURA, DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE MARITUBA REALIZADA NO DIA 03 DE DEZEMBRO 

DE 2020. 

 

Aos três dias do mês de dezembro 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; 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 Allan Besteiro que fizesse a verificação 

de quórum. Constatando-se a presença dos Vereadores: Mello, Chica, João 

Pereira, Gilberto Souto, Raí, Raimundo Carneiro, Pastor Rodvaldo, Manelzinho 

Rocha, Pastor Ademir, Boni, Salin, Helder Brito e Allan Besteiro. Havendo 

quórum, o Senhor Presidente solicitou ao Vereador João Pereira que fizesse a 

leitura de um texto bíblico (Mt 7, 21-27). E, quando eram, pontualmente, nove 

horas e trinta 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 das Atas das Sessões anteriores, o qual informou 

que as Atas das Sessões Ordinárias realizadas nos dias 19 e26 de novembro 

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 510/2020, da Procuradoria Geral do 

Município – PGM/PMM, que considerando as determinações da Instrução 

Normativa nº 16/2020 do Egrégio Tribunal de Contas dos Municípios do Estado 
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do Pará, encaminha para conhecimento, o Decreto nº 858/2020 publicado em 

20/11/2020 (sexta-feira) no qual constitui e nomeou a Comissão Administrativa 

de Transição de Mandato-CATM; Ofício nº 267/2020, do Ministério Público do 

Estado do Pará – MPPA, que encaminha cópia integral da Recomendação 

Administrativa nº 011/2020-3ªPJM, expedida ao Prefeito Municipal de Marituba, 

para que observe as disposições constantes na Lei complementar nº 101/00 e na 

Lei nº 9.504/97, bem como disposições estabelecidas no artigo 341 da 

Constituição do Estado do Pará e na Instrução Normativa nº 001/2016/TCM-PA; 

Ofício nº 001/2020, do Instituto Eduardo Souza – Surdez e outras deficiências, 

solicitando a liberação da Sala das Comissões da Câmara Municipal de Marituba, 

para realizar Assembleia Geral Ordinária, no dia 05 de dezembro de 2020, às 15 

horas; Ofício nº 002 – do Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS e o 

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA, 

solicitando a Sala das Comissões da Câmara Municipal de Marituba, para 

realização da eleição para preenchimento dos 10 (dez) assentos destinados à 

sociedade civil organizada do município de Marituba nestes conselhos, no dia 11 

de dezembro de 2020, no horário de 08 às 12 horas. Lido o Expediente, 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 justificou a ausência dos Vereadores Neneco e Everaldo 

Aleixo, em seguida, solicitou ao Vereador Allan Besteiro que fizesse a Leitura 

da Matéria em Pauta: Veto Integral, do Poder Executivo, ao Projeto de Lei nº 

020/2017, de autoria do Ver. Allan Besteiro; Veto Integral, do Poder Executivo, 

ao Projeto de Lei nº 035/2017, de autoria do Ver. Allan Besteiro; Veto Integral, 

do Poder Executivo, ao Projeto de Lei nº 059/2017, de autoria do Ver. Mello; 

Veto Integral, do Poder Executivo, ao Projeto de Lei nº 083/2018, de autoria 

do Ver. Mello; Veto Parcial, do Poder Executivo, veta o artigo 3º do Projeto de 

Lei nº 185/2019, de autoria do Ver. Helder Brito; Veto Parcial, de autoria do 
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Poder Executivo, veta os artigos 2º, 10. §7º, 13., 15. X, 16. III e 17. Do Projeto 

de Lei nº 207/2019; Parecer Compartilhado das Comissões de Finanças, de 

Justiça, de Educação e de Terras, respectivamente, nº 041/2020, nº 195/2020, 

nº 018/2020 e nº 013/2020, sobre o Projeto de Lei nº 255/2020, de autoria do 

Poder Executivo; Projeto de Lei nº 255/2020, de autoria do Poder Executivo; 

Projeto de Lei nº 206/2019, de autoria do Poder Executivo; Projeto de Lei nº 

215/2020, de autoria do Poder Executivo; Projeto de Lei nº 218/2020, de autoria 

do Poder Executivo; Projeto de Lei nº 224/2020, de autoria do Poder Executivo; 

Projeto de Lei nº 225/2020, de autoria do Poder Executivo; Projeto de Lei nº 

026/2017, de autoria do Ver. Pr. Ademir; Projeto de Lei nº 065/2017, de autoria 

do Ver. Pr. Ademir; Projeto de Lei nº 069/2018, de autoria do Ver. Gilberto 

Souto; Projeto de Lei nº 073/2018, de autoria do Ver. Allan Besteiro; Parecer 

nº 196/2020, da Comissão de Justiça, pela transformação em indicação 

legislativa do Projeto de Lei nº 075/2018, de autoria do Ver. Pr. Ademir; 

Parecer nº 197/2020, da Comissão de Justiça, pela transformação em indicação 

legislativa do Projeto de Lei nº 089/2018, de autoria do Ver. Pr. Ademir; 

Projeto de Lei nº 092/2018, de autoria do Ver. Manelzinho Rocha; Projeto de 

Lei nº 101/2018, de autoria do Ver. Gilberto Souto; Projeto de Lei nº 127/2018, 

de autoria do Ver. Manelzinho Rocha; Projeto de Lei nº 134/2019, de autoria do 

Ver. Allan Besteiro; Projeto de Lei nº 135/2019, de autoria do Ver. Allan 

Besteiro; Projeto de Lei nº 138/2019, de autoria do Ver. Pr. Rodvaldo; Parecer 

nº 198/2020, da Comissão de Justiça, pela transformação em indicação 

legislativa do Projeto de Lei nº 140/2019, de autoria do Ver. Pr. Ademir; 

Projeto de Lei nº 141/2019, de autoria do Ver. Allan Besteiro; Projeto de Lei 

nº 142/2019, de autoria do Ver. Manelzinho Rocha; Projeto de Lei nº 143/2019, 

de autoria do Ver. Pr. Ademir; Projeto de Lei nº 144/2019, de autoria do Ver. 

Pr. Ademir; Projeto de Lei nº 145/2019, de autoria do Ver. Pr. Ademir; Projeto 

de Lei nº 155/2019, de autoria do Ver. Mello; Parecer nº 199/2020, da 

Comissão de Justiça, pela transformação em indicação legislativa do Projeto de 
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Lei nº 156/2019, de autoria do Ver. Mello; Parecer nº 200/2020, da Comissão 

de Justiça, pela transformação em indicação legislativa do Projeto de Lei nº 

157/2019, de autoria do Ver. Pr. Ademir; Projeto de Lei nº 161/2019, de autoria 

do Ver. Manelzinho Rocha; Projeto de Lei nº 164/2019, de autoria do Ver. 

Manelzinho Rocha; Projeto de Lei nº 165/2019, de autoria do Ver. Manelzinho 

Rocha; Projeto de Lei nº 166/2019, de autoria do Ver. Manelzinho Rocha; 

Projeto de Lei nº 167/2019, de autoria do Ver. Manelzinho Rocha; Projeto de 

Lei nº 168/2019, de autoria do Ver. Manelzinho Rocha; Parecer nº 201/2020, da 

Comissão de Justiça, pela transformação em indicação legislativa do Projeto de 

Lei nº 169/2019, de autoria do Ver. Allan Besteiro; Projeto de Lei nº 171/2019, 

de autoria do Ver. Allan Besteiro; Projeto de Lei nº 172/2019, de autoria do 

Ver. Manelzinho Rocha; Projeto de Lei nº 174/2019, de autoria do Ver. Pr. 

Ademir; Projeto de Lei nº 175/2019, de autoria do Ver. João Pereira; Projeto de 

Lei nº 177/2019, de autoria do Ver. Pr. Ademir; Projeto de Lei nº 179/2019, de 

autoria do Ver. Pr. Ademir; Projeto de Lei nº 182/2019, de autoria do Ver. Pr. 

Ademir; Projeto de Lei nº 184/2019, de autoria do Ver. Pr. Ademir; Parecer nº 

202/2020, da Comissão de Justiça, pela transformação em indicação legislativa 

do Projeto de Lei nº 186/2019, de autoria do Ver. Pr. Ademir; Projeto de Lei nº 

189/2019, de autoria do Ver. Helder Brito; Projeto de Lei nº 190/2019, de 

autoria do Ver. Helder Brito; Parecer nº 203/2020, da Comissão de Justiça, pela 

transformação em indicação legislativa do Projeto de Lei nº 191/2019, de 

autoria do Ver. Helder Brito; Projeto de Lei nº 193/2019, de autoria do Ver. 

Helder Brito; Parecer nº 204/2020, da Comissão de Justiça, pela transformação 

em indicação legislativa do Projeto de Lei nº 195/2019, de autoria do Ver. 

Helder Brito; Projeto de Lei nº 199/2019, de autoria do Ver. Manelzinho Rocha; 

Projeto de Lei nº 200/2019, de autoria do Ver. Manelzinho Rocha; Parecer nº 

205/2020, da Comissão de Justiça, pela transformação em indicação legislativa 

do Projeto de Lei nº 201/2019, de autoria do Ver. Mello; Projeto de Lei nº 

202/2019, de autoria do Ver. Helder Brito; Parecer nº 206/2020, da Comissão de 
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Justiça, pela transformação em indicação legislativa do Projeto de Lei nº 

203/2019, de autoria do Ver. Pr. Ademir; Parecer nº 207/2020, da Comissão de 

Justiça, pela transformação em indicação legislativa do Projeto de Lei nº 

204/2019, de autoria do Ver. Helder Brito; Projeto de Lei nº 219/2020, de 

autoria do Ver. Pr. Ademir; Projeto de Lei nº 221/2020, de autoria do Ver. Pr. 

Ademir; Projeto de Lei nº 222/2020, de autoria do Ver. Manelzinho Rocha; 

Projeto de Lei nº 223/2020, de autoria do Ver. Allan Besteiro; Projeto de Lei 

nº 228/2020, de autoria do Ver. Pastor Ademir; Projeto de Lei nº 229/2020, de 

autoria do Ver. Pastor Rodvaldo; Parecer nº 208/2020, da Comissão de Justiça, 

pela transformação em indicação legislativa do Projeto de Lei nº 230/2020, de 

autoria do Ver. Pr. Ademir; Parecer nº 209/2020, da Comissão de Justiça, pela 

transformação em indicação legislativa do Projeto de Lei nº 232/2020, de 

autoria do Ver. Pr. Rodvaldo; Parecer nº 210/2020, da Comissão de Justiça, pela 

transformação em indicação legislativa do Projeto de Lei nº 233/2020, de 

autoria do Ver. Pr. Rodvaldo; Parecer nº 211/2020, da Comissão de Justiça, pela 

transformação em indicação legislativa do Projeto de Lei nº 234/2020, de 

autoria do Ver. Pr. Ademir; Projeto de Lei nº 235/2020, de autoria do Ver. Pr. 

Ademir; Projeto de Lei nº 236/2020, de autoria do Ver. Pr. Ademir; Projeto de 

Lei nº 237/2020, de autoria do Ver. Everaldo Aleixo; Projeto de Lei nº 

238/2020, de autoria do Ver. Everaldo Aleixo; Projeto de Lei nº 239/2020, de 

autoria do Ver. Everaldo Aleixo; Projeto de Lei nº 240/2020, de autoria do Ver. 

Pr. Ademir; Parecer nº 212/2020, da Comissão de Justiça, pela transformação 

em indicação legislativa do Projeto de Lei nº 241/2020, de autoria do Ver. Pr. 

Ademir; Projeto de Lei nº 242/2020, de autoria do Ver. Pr. Ademir; Parecer nº 

213/2020, da Comissão de Justiça, pela transformação em indicação legislativa 

do Projeto de Lei nº 243/2020, de autoria do Ver. Pr. Ademir; 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 Lei nº 247/2020, de autoria do Ver. Pr. Ademir; 

Projeto de Lei nº 248/2020, de autoria do Ver. Pr. Ademir; Projeto de Lei nº 
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249/2020, de autoria do Ver. Pr. Ademir; Projeto de Lei nº 250/2020, de autoria 

do Ver. Pr. Ademir; Projeto de Lei nº 251/2020, de autoria do Ver. Pr. Ademir; 

Projeto de Lei nº 252/2020, de autoria do Ver. Pr. Ademir; Projeto de Lei nº 

253/2020, de autoria do Ver. Pr. Ademir; Projeto de Decreto Legislativo nº 

001/2019, de autoria do Ver. Allan Besteiro; Projeto de Decreto Legislativo nº 

002/2019, de autoria do Ver. Raimundo Lameira (Raí); Projeto de Decreto 

Legislativo nº 002/2020, de autoria do Ver. Allan Besteiro; Projeto de Decreto 

Legislativo nº 003/2020, de autoria da Vereadora Chica; Projeto de Decreto 

Legislativo nº 004/2020, de autoria do Ver. Raimundo Lameira (Raí); 

Requerimento nº 3.687/2020, de autoria do Ver. Manoel Salin; Requerimento 

nº 3.688/2020, de autoria do Ver. Manoel Salin; Requerimento nº 3.690/2020, 

de autoria do Ver. Allan Besteiro; Indicação nº 365/2020, de autoria do Ver. 

Manelzinho Rocha; e Indicação nº 366/2020, de autoria do Ver. 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, Mello, 

Raimundo Carneiro, Chica, João Pereira, Raí, Gilberto Souto, Pastor Rodvaldo, 

Helder Brito, Allan Besteiro, Boni, Salin e Manelzinho Rocha. Havendo quórum, 

o Senhor Presidente submeteu à aprovação da Plenária as Atas das Sessões 

Ordinárias realizadas nos dias 19 e 26 de novembro sendo aprovadas por 

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

Integral, do Poder Executivo, ao Projeto de Lei nº 020/2017, de autoria do Ver. 

Allan Besteiro, que Institui a Política Municipal de Educação Ambiental e dá 

outras Providências. A matéria foi submetida à discussão e votação, em 

escrutínio secreto. Na oportunidade, o Senhor Presidente esclareceu que o veto só 

poderá ser rejeitado por maioria absoluta de votos. Continuando, convidou os 

Vereadores Manelzinho Rocha e Pastor Rodvaldo para o protocolo de verificação 

da urna de votação. Em seguida, convocou aos senhores Vereadores para 

exercerem o direito de voto, na seguinte ordem: Pastor Rodvaldo, Gilberto Souto, 
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Raí, João Pereira, Chica, Raimundo Carneiro, Mello, Pastor Ademir, Manelzinho 

Rocha, Salin, Helder Brito, Allan Besteiro. Na ocasião, o Senhor Presidente, o 

Vereador Boni, passou a direção dos trabalhos ao Vice-Presidente, o Vereador 

Salin, para fazer uso do direito de voto. Retomando a direção dos trabalhos, o 

Senhor Presidente registrou as ausências dos Vereadores Neneco e Everaldo 

Aleixo, convidando, em seguida, os Vereadores Raí e João Pereira para o 

protocolo de conferência dos votos, obtendo o seguinte resultado: 01 voto 

favorável e 12 votos contrários, com este resultado o Veto Integral foi rejeitado 

por maioria absoluta. Veto Integral, do Poder Executivo, ao Projeto de Lei nº 

035/2017, de autoria do Ver. Allan Besteiro, que Institui o Programa de Coleta 

Seletiva de lixo nas escolas municipais e particulares do Município de Marituba 

– PA e dá outras providências. A matéria foi submetida à discussão e votação, 

em escrutínio secreto. Na oportunidade, o Senhor Presidente esclareceu que o 

veto só poderá ser rejeitado por maioria absoluta de votos. Continuando, 

convidou os Vereadores Salin e Pastor Ademir para o protocolo de verificação da 

urna de votação. Em seguida, convocou aos senhores Vereadores para exercerem 

o direito de voto, na seguinte ordem: Pastor Rodvaldo, Gilberto Souto, Raí, João 

Pereira, Chica, Raimundo Carneiro, Mello, Pastor Ademir, Manelzinho Rocha, 

Salin, Helder Brito, Allan Besteiro. Na ocasião, o Senhor Presidente, o Vereador 

Boni, passou a direção dos trabalhos ao Vice-Presidente, o Vereador Salin, para 

fazer uso do direito de voto. Retomando a direção dos trabalhos, o Senhor 

Presidente registrou as ausências dos Vereadores Neneco e Everaldo Aleixo, 

convidando, em seguida, os Vereadores Pastor Rodvaldo e Salin para o protocolo 

de conferência dos votos, obtendo o seguinte resultado: nenhum voto favorável e 

13 votos contrários, com este resultado o Veto Integral foi rejeitado por maioria 

absoluta. Veto Integral, do Poder Executivo, ao Projeto de Lei nº 059/2017, de 

autoria do Ver. Mello, que autoriza o Chefe do Poder Executivo e Legislativo 

Municipal a realização da Semana Municipal dos Conselheiros Tutelares e dá 

outras providências. A matéria foi submetida à discussão e votação, em 
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escrutínio secreto. Na oportunidade, o Senhor Presidente esclareceu que o veto só 

poderá ser rejeitado por maioria absoluta de votos. Continuando, convidou os 

Vereadores Helder Brito e Allan Besteiro para o protocolo de verificação da urna 

de votação. Em seguida, convocou aos senhores Vereadores para exercerem o 

direito de voto, na seguinte ordem: Pastor Rodvaldo, Gilberto Souto, Raí, João 

Pereira, Chica, Raimundo Carneiro, Mello, Pastor Ademir, Manelzinho Rocha, 

Salin, Helder Brito, Allan Besteiro. Na ocasião, o Senhor Presidente, o Vereador 

Boni, passou a direção dos trabalhos ao Vice-Presidente, o Vereador Salin, para 

fazer uso do direito de voto. Retomando a direção dos trabalhos, o Senhor 

Presidente registrou as ausências dos Vereadores Neneco e Everaldo Aleixo, 

convidando, em seguida, os Vereadores Helder Brito e Salin para o protocolo de 

conferência dos votos, obtendo o seguinte resultado: nenhum voto favorável e 13 

votos contrários, com este resultado o Veto Integral foi rejeitado por maioria 

absoluta. Veto Integral, do Poder Executivo, ao Projeto de Lei nº 083/2018, de 

autoria do Ver. Mello, que dispõe sobre o tempo mínimo de duração (15 

minutos) nas consultas médicas realizadas nas unidades de saúde do Município e 

dá outras providências. A matéria foi submetida à discussão e votação, em 

escrutínio secreto. Na oportunidade, o Senhor Presidente esclareceu que o veto só 

poderá ser rejeitado por maioria absoluta de votos. Continuando, convidou os 

Vereadores Salin e Allan Besteiro para o protocolo de verificação da urna de 

votação. Em seguida, convocou aos senhores Vereadores para exercerem o 

direito de voto, na seguinte ordem: Pastor Rodvaldo, Gilberto Souto, Raí, João 

Pereira, Chica, Raimundo Carneiro, Mello, Pastor Ademir, Manelzinho Rocha, 

Salin, Helder Brito, Allan Besteiro. Na ocasião, o Senhor Presidente, o Vereador 

Boni, passou a direção dos trabalhos ao Vice-Presidente, o Vereador Salin, para 

fazer uso do direito de voto. Retomando a direção dos trabalhos, o Senhor 

Presidente registrou as ausências dos Vereadores Neneco e Everaldo Aleixo, 

convidando, em seguida, os Vereadores Manelzinho Rocha e Salin para o 

protocolo de conferência dos votos, obtendo o seguinte resultado: nenhum voto 
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favorável e 13 votos contrários, com este resultado o Veto Integral foi rejeitado 

por maioria absoluta. Veto Parcial, do Poder Executivo, que veta o artigo 3º do 

Projeto de Lei nº 185/2019, de autoria do Ver. Helder Brito, que dispõe sobre a 

proibição de utilização de veículos movidos a tração animal no perímetro urbano 

do Município de Marituba. A matéria foi submetida à discussão e votação, em 

escrutínio secreto. Na oportunidade, o Senhor Presidente esclareceu que o veto só 

poderá ser rejeitado por maioria absoluta de votos. Continuando, convidou os 

Vereadores Helder Brito e Manelzinho Rocha para o protocolo de verificação da 

urna de votação. Em seguida, convocou aos senhores Vereadores para exercerem 

o direito de voto, na seguinte ordem: Pastor Rodvaldo, Gilberto Souto, Raí, João 

Pereira, Chica, Raimundo Carneiro, Mello, Pastor Ademir, Manelzinho Rocha, 

Salin, Helder Brito, Allan Besteiro. Na ocasião, o Senhor Presidente, o Vereador 

Boni, passou a direção dos trabalhos ao Vice-Presidente, o Vereador Salin, para 

fazer uso do direito de voto. Retomando a direção dos trabalhos, o Senhor 

Presidente registrou as ausências dos Vereadores Neneco e Everaldo Aleixo, 

convidando, em seguida, os Vereadores Pastor Ademir e Manelzinho Rocha para 

o protocolo de conferência dos votos, obtendo o seguinte resultado: 13 votos 

favoráveis e nenhum voto contrário, com este resultado o Veto Parcial foi 

aprovado por unanimidade. Veto Parcial, de autoria do Poder Executivo, que 

veta os artigos 2º, 10. §7º, 13., 15. X, 16. III e 17. Do Projeto de Lei nº 

207/2019, que Institui o Programa Municipal de Regularização Fundiária 

“Programa Minha Terra Legal”, e dá outras providências. A matéria foi 

submetida à discussão e votação, em escrutínio secreto. Na oportunidade, o 

Senhor Presidente esclareceu que o veto só poderá ser rejeitado por maioria 

absoluta de votos. Continuando, convidou os Vereadores Manelzinho Rocha e 

Salin para o protocolo de verificação da urna de votação. Em seguida, convocou 

aos senhores Vereadores para exercerem o direito de voto, na seguinte ordem: 

Pastor Rodvaldo, Gilberto Souto, Raí, João Pereira, Chica, Raimundo Carneiro, 

Mello, Pastor Ademir, Manelzinho Rocha, Salin, Helder Brito, Allan Besteiro. 
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Na ocasião, o Senhor Presidente, o Vereador Boni, passou a direção dos 

trabalhos ao Vice-Presidente, o Vereador Salin, para fazer uso do direito de voto. 

Retomando a direção dos trabalhos, o Senhor Presidente registrou as ausências 

dos Vereadores Neneco e Everaldo Aleixo, convidando, em seguida, os 

Vereadores Raimundo Carneiro e Manelzinho Rocha para o protocolo de 

conferência dos votos, obtendo o seguinte resultado: nenhum voto favorável e 13 

votos contrários, com este resultado o Veto Parcial foi rejeitado por maioria 

absoluta. Parecer Compartilhado das Comissões de Finanças, de Justiça, de 

Educação e de Terras, respectivamente, nº 041/2020, nº 195/2020, nº 018/2020 

e nº 013/2020, sobre o Projeto de Lei nº 255/2020, de autoria do Poder 

Executivo, que Dispõe sobre a elaboração da Lei Orçamentária (LOA) de 2021 e 

dá outras providências. A matéria foi submetida à discussão e votação, sendo 

aprovada por unanimidade. Projeto de Lei nº 255/2020, de autoria do Poder 

Executivo, que Dispõe sobre a elaboração da Lei Orçamentária (LOA) de 2021 e 

dá outras providências. A matéria foi submetida à discussão e votação, sendo 

aprovada por unanimidade, em 1ª votação. Projeto de Lei nº 206/2019, de 

autoria do Poder Executivo, que Cria e regulamenta o Pátio Municipal de 

Recolhimento de Veículos, a taxa e serviços de remoção, guincho e depósito em 

Pátio de veículos e objetos recolhidos por intermédio de medidas administrativas 

previstas na Lei Federal nº 9.503/1997 e Leis Municipais, aplicadas pela 

Autoridade Municipal de Trânsito e transportes e pelos Agentes da Autoridade de 

Trânsito e Transportes do Município. A matéria foi submetida à discussão e 

votação, sendo aprovada por unanimidade, em 1ª votação. Projeto de Lei nº 

215/2020, de autoria do Poder Executivo, que adéqua a Lei Municipal nº 

318/2015, de 23 de dezembro de 2015, que dispõe sobre a criação da Guarda 

Municipal de Marituba, às normas emanadas da Lei nº 13.022/2014 – que dispõe 

sobre o Estatuto Geral das Guardas Municipais, criando a Gerência de Ouvidoria 

e definindo as atribuições da Gerência de Corregedoria da Guarda Civil 

Municipal de Marituba/PA; e altera o Anexo I e Anexo da Lei municipal nº 
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300/2014. A matéria foi submetida à discussão e votação, sendo aprovada por 

unanimidade, em 1ª votação. Projeto de Lei nº 218/2020, de autoria do Poder 

Executivo, que Estabelece os horários da entrada e circulação de veículos de 

carga e descarga, nas principais vias públicas do Bairro Centro do Município de 

Marituba. A matéria foi submetida à discussão e votação, sendo aprovada por 

unanimidade, em 1ª votação. Projeto de Lei nº 224/2020, de autoria do Poder 

Executivo, que Dispõe sobre alteração na redação do art. 4º, item 02, da Lei 

Municipal nº 335/2016, e dá outras providências. A matéria foi submetida à 

discussão e votação, sendo aprovada por unanimidade, em 1ª votação. Projeto de 

Lei nº 225/2020, de autoria do Poder Executivo, que Dispõe sobre a autorização 

de doação ao Estado do Pará, de área pública de propriedade do Município de 

Marituba, localizada no Bairro União, em Marituba, para fim exclusivo e 

específico de implantação de nova Delegacia de Polícia Civil, e dá outras 

providências. A matéria foi submetida à discussão e votação, sendo aprovada por 

unanimidade, em 1ª votação. Projeto de Lei nº 026/2017, de autoria do Ver. Pr. 

Ademir, que autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar convênio junto ao 

Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome para implantação do 

Programa Restaurante Popular e dá outras providências. A matéria foi submetida 

à discussão e votação, sendo aprovada por unanimidade, em 1ª votação. Projeto 

de Lei nº 065/2017, de autoria do Ver. Pr. Ademir, que Institui a “Virada 

Cultural” no Município de Marituba e dá outras providências. A matéria foi 

submetida à discussão e votação, sendo aprovada por unanimidade, em 1ª 

votação. Projeto de Lei nº 066/2018, de autoria do Ver. Pr. Ademir, que Cria na 

Rede Municipal de Ensino o serviço de Disque-Denúncia contra qualquer tipo de 

violência ou abuso sexual cometido contra crianças e adolescentes e dá outras 

providências. A matéria foi submetida à discussão e votação, sendo aprovada por 

unanimidade, em 1ª votação. Projeto de Lei nº 069/2018, de autoria do Ver. 

Gilberto Souto, que Dispõe sobre a criação do Programa “Medicamento em 

Casa” de distribuição gratuita de medicamentos de uso contínuo e dá outras 
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providências. A matéria foi submetida à discussão e votação, sendo aprovada por 

unanimidade, em 1ª votação. Projeto de Lei nº 073/2018, de autoria do Ver. 

Allan Besteiro, que “Institui a Semana de Conscientização da Exploração Sexual 

Infantil e Combate aos Crimes de Internet nas escolas da rede municipal de 

ensino do Município de Marituba/PA”. A matéria foi submetida à discussão e 

votação, sendo aprovada por unanimidade, em 1ª votação. Parecer nº 196/2020, 

da Comissão de Justiça, pela transformação em indicação legislativa do Projeto 

de Lei nº 075/2018, de autoria do Ver. Pr. Ademir, que Dispõe sobre a 

obrigatoriedade de avaliação oftalmológica para os alunos da rede municipal de 

ensino. A matéria foi submetida à discussão e votação, sendo aprovada por 

unanimidade. Parecer nº 197/2020, da Comissão de Justiça, pela transformação 

em indicação legislativa do Projeto de Lei nº 089/2018, de autoria do Ver. Pr. 

Ademir, que “Dispõe sobre a doação de fraldas descartáveis a pacientes que 

necessitam de cuidados especiais e dá outras providências”. A matéria foi 

submetida à discussão e votação, sendo aprovada por unanimidade. Projeto de 

Lei nº 092/2018, de autoria do Ver. Manelzinho Rocha, que Declara e reconhece 

de Utilidade Pública a Associação de Mulheres Moradoras do Albatroz II – 

AMMA no âmbito do município de Marituba/PA e dá outras providências. A 

matéria foi submetida à discussão e votação, sendo aprovada por unanimidade, 

em 1ª votação. Projeto de Lei nº 101/2018, de autoria do Ver. Gilberto Souto, 

que declara e reconhece de utilidade pública para o município de Marituba, o 

Instituto Profissionalizar de Capacitação Profissional – IPCP. A matéria foi 

submetida à discussão e votação, sendo aprovada por unanimidade, em 1ª 

votação. Projeto de Lei nº 127/2018, de autoria do Ver. Manelzinho Rocha, que 

Dispõe sobre medidas de prevenção e de combate ao assédio sexual de mulheres 

nos meios de transporte coletivo no âmbito do Município de Marituba, e dá 

outras providências. A matéria foi submetida à discussão e votação, sendo 

aprovada por unanimidade, em 1ª votação. Projeto de Lei nº 134/2019, de 

autoria do Ver. Allan Besteiro, que Dispõe sobre que as empresas que prestam 
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serviço à Prefeitura Municipal de Marituba, contratem jovens para a ocupação do 

primeiro emprego e dá outras providências. A matéria foi submetida à discussão 

e votação, sendo aprovada por unanimidade, em 1ª votação. Projeto de Lei nº 

135/2019, de autoria do Ver. Allan Besteiro, que Dispõe sobre o incentivo e 

organização dos Grêmios Estudantis na cidade de Marituba. A matéria foi 

submetida à discussão e votação, sendo aprovada por unanimidade, em 1ª 

votação. Projeto de Lei nº 138/2019, de autoria do Ver. Pr. Rodvaldo, que 

Institui o “Setembro Amarelo” combate ao suicídio no Município de Marituba. A 

matéria foi submetida à discussão e votação, sendo aprovada por unanimidade, 

em 1ª votação. Parecer nº 198/2020, da Comissão de Justiça, pela transformação 

em indicação legislativa do Projeto de Lei nº 140/2019, de autoria do Ver. Pr. 

Ademir, que Dispõe sobre medidas para a identificação, tratamento e 

acompanhamento de educandos com dislexia e/ou TDAH na Rede Municipal de 

Educação e dá outras providências. A matéria foi submetida à discussão e 

votação, sendo aprovada por unanimidade. Projeto de Lei nº 141/2019, de 

autoria do Ver. Allan Besteiro, que “Institui a Meia Entrada para Professores da 

Rede Municipal, Estadual e Particular no Município de Marituba”. A matéria foi 

submetida à discussão e votação, sendo aprovada por unanimidade, em 1ª 

votação. Projeto de Lei nº 142/2019, de autoria do Ver. Manelzinho Rocha, que 

Institui o sistema de coleta seletiva dos resíduos secos e dá outras providências. 

A matéria foi submetida à discussão e votação, sendo aprovada por unanimidade, 

em 1ª votação. Projeto de Lei nº 143/2019, de autoria do Ver. Pr. Ademir, que 

Institui no Calendário Oficial Municipal a semana de acompanhamento 

psicológico e terapêutico às crianças e adolescentes das escolas públicas e dá 

outras providências. A matéria foi submetida à discussão e votação, sendo 

aprovada por unanimidade, em 1ª votação. Projeto de Lei nº 144/2019, de 

autoria do Ver. Pr. Ademir, que Institui a terceira semana do mês de maio como a 

Semana da Liberdade Religiosa. A matéria foi submetida à discussão e votação, 

sendo aprovada por unanimidade, em 1ª votação. Projeto de Lei nº 145/2019, de 
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autoria do Ver. Pr. Ademir, que Institui no âmbito do Município de Marituba, a 

Semana de Conscientização do Planejamento Familiar e dá outras providências. 

A matéria foi submetida à discussão e votação, sendo aprovada por unanimidade, 

em 1ª votação. Projeto de Lei nº 155/2019, de autoria do Ver. Mello, que 

Estabelece o atendimento emergencial aos alunos portadores de diabetes e 

epilepsia, no âmbito da Rede Municipal de Ensino em Marituba. A matéria foi 

submetida à discussão e votação, sendo aprovada por unanimidade, em 1ª 

votação. Parecer nº 199/2020, da Comissão de Justiça, pela transformação em 

indicação legislativa do Projeto de Lei nº 156/2019, de autoria do Ver. Mello, 

que Dispõe da obrigatoriedade de Nutricionista em todas as Unidades Básicas de 

Saúde do Município de Marituba. A matéria foi submetida à discussão e votação, 

sendo aprovada por unanimidade. Parecer nº 200/2020, da Comissão de Justiça, 

pela transformação em indicação legislativa do Projeto de Lei nº 157/2019, de 

autoria do Ver. Pr. Ademir, que Institui sobre a doação de dízimos e ofertas, as 

igrejas que professam a fé no Deus criador dos céus e da terra. A matéria foi 

submetida à discussão e votação, sendo aprovada por unanimidade. Projeto de 

Lei nº 161/2019, de autoria do Ver. Manelzinho Rocha, que Dispõe sobre as 

diretrizes a serem observadas pelo Poder Executivo na elaboração das Políticas 

Públicas da Primeira Infância e dá outras providências. A matéria foi submetida à 

discussão e votação, sendo aprovada por unanimidade, em 1ª votação. Projeto de 

Lei nº 164/2019, de autoria do Ver. Manelzinho Rocha, que Institui, no âmbito 

do Município de Marituba, a rede de atenção às pessoas com esquizofrenia e dá 

outras providências. A matéria foi submetida à discussão e votação, sendo 

aprovada por unanimidade, em 1ª votação. Projeto de Lei nº 165/2019, de 

autoria do Ver. Manelzinho Rocha, que institui a Política de Prevenção à 

Violência contra os Educadores nas escolas no Município de Marituba e cria o 

“Disque-Denúncia” contra agressões aos educadores e dá outras providências. A 

matéria foi submetida à discussão e votação, sendo aprovada por unanimidade, 

em 1ª votação. Projeto de Lei nº 166/2019, de autoria do Ver. Manelzinho 
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Rocha, que Institui as avaliações periódicas semestrais dos prédios escolares no 

Município de Marituba. A matéria foi submetida à discussão e votação, sendo 

aprovada por unanimidade, em 1ª votação. Projeto de Lei nº 167/2019, de 

autoria do Ver. Manelzinho Rocha, que Institui o Programa Municipal de 

Políticas para as Mulheres, e dá outras providências. A matéria foi submetida à 

discussão e votação, sendo aprovada por unanimidade, em 1ª votação. Projeto de 

Lei nº 168/2019, de autoria do Ver. Manelzinho Rocha, que Institui no 

Município de Marituba a criação de “ação Social e solidariedade” nas escolas 

Municipais. A matéria foi submetida à discussão e votação, sendo aprovada por 

unanimidade, em 1ª votação. Parecer nº 201/2020, da Comissão de Justiça, pela 

transformação em indicação legislativa do Projeto de Lei nº 169/2019, de 

autoria do Ver. Allan Besteiro, que “Concede ao servidor público municipal o 

direito de folga remunerada para fins de realização de exames oncológicos 

preventivos objetivando incentivar a campanha do outubro Rosa e novembro 

Azul”. A matéria foi submetida à discussão e votação, sendo aprovada por 

unanimidade. Projeto de Lei nº 171/2019, de autoria do Ver. Allan Besteiro, que 

Institui a inclusão do símbolo mundial de autismo nas placas de atendimento 

preferencial. A matéria foi submetida à discussão e votação, sendo aprovada por 

unanimidade, em 1ª votação. Projeto de Lei nº 172/2019, de autoria do Ver. 

Manelzinho Rocha, que Institui o Programa Municipal de Prevenção às Doenças 

nos Profissionais no âmbito da Rede Municipal de Ensino de Marituba e dá 

outras providências. A matéria foi submetida à discussão e votação, sendo 

aprovada por unanimidade, em 1ª votação. Projeto de Lei nº 174/2019, de 

autoria do Ver. Pr. Ademir, que Institui o Reconhecimento de Caráter 

Educacional e Formativo do Jiu-Jitsu e Muay-Thai, permitindo a celebração de 

parcerias para inserção nos estabelecimentos da rede pública de ensino de 

Marituba, e dá outras providências. A matéria foi submetida à discussão e 

votação, sendo aprovada por unanimidade, em 1ª votação. Projeto de Lei nº 

175/2019, de autoria do Ver. João Pereira, que Institui no Município de 
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Marituba, o Dia Municipal de visibilidade Lésbica e de luta contra o Feminicídio 

e Lesbocídio e dá outras providências. A matéria foi submetida à discussão, no 

que, o Vereador Pastor Rodvaldo propôs de forma verbal, emenda modificativa 

no texto do referido projeto para que o mesmo pudesse ter um alcance maior 

sobre as diversidades. O qual contou com as aquiescências do autor, Mesa 

Diretora e dos demais Vereadores. Assim, segue a redação final com a emenda 

modificativa do Projeto de Lei nº 175/2019, de autoria do Ver. João Pereira, que 

“Institui no Município de Marituba, o Dia Municipal de Respeito à Diversidade 

Cultural, Social, Religiosa, Gênero e outras, e dá outras providências”. A 

matéria foi submetida novamente à discussão, em seguida, foi submetida à 

votação, sendo aprovada por unanimidade, em 1ª votação, com a emenda. 

Projeto de Lei nº 177/2019, de autoria do Ver. Pr. Ademir, que Dispõe sobre o 

estímulo de atividades esportivas para idosos, criando o circuito do idoso no 

Município de Marituba, e dá outras providências. A matéria foi submetida à 

discussão e votação, sendo aprovada por unanimidade, em 1ª votação. Projeto de 

Lei nº 179/2019, de autoria do Ver. Pr. Ademir, que Dispõe sobre a Campanha 

Municipal de Prevenção e Conscientização da Síndrome ou Transtorno do 

Pânico, a ser realizada anualmente na segunda semana do mês de Setembro, e dá 

outras providências. A matéria foi submetida à discussão e votação, sendo 

aprovada por unanimidade, em 1ª votação. Projeto de Lei nº 182/2019, de 

autoria do Ver. Pr. Ademir, que “Dispõe sobre a implantação de ações 

preventivas e combate à depressão em adolescentes nas escolas de Marituba”. A 

matéria foi submetida à discussão e votação, sendo aprovada por unanimidade, 

em 1ª votação. Projeto de Lei nº 184/2019, de autoria do Ver. Pr. Ademir, que 

Institui a disciplina extracurricular Oratória, destinada ao Ensino Fundamental, 

no Município de Marituba e dá outras providências. A matéria foi submetida à 

discussão e votação, sendo aprovada por unanimidade, em 1ª votação. Parecer 

nº 202/2020, da Comissão de Justiça, pela transformação em indicação 

legislativa do Projeto de Lei nº 186/2019, de autoria do Ver. Pr. Ademir, que 
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“Dispõe sobre o treinamento de professores e funcionários da Rede Municipal de 

Educação do Município de Marituba para a prestação de primeiros socorros”. A 

matéria foi submetida à discussão e votação, sendo aprovada por unanimidade.  

Projeto de Lei nº 189/2019, de autoria do Ver. Helder Brito, que Dispõe sobre a 

obrigatoriedade da instalação de equipamento de climatização nos meios de 

transportes públicos coletivos de passageiros do Município de Marituba. A 

matéria foi submetida à discussão e votação, sendo aprovada por unanimidade, 

em 1ª votação. Projeto de Lei nº 190/2019, de autoria do Ver. Helder Brito, que 

Dispõe sobre critérios para desembarque de mulheres, fora da parada de ônibus, 

em período noturno nos veículos de transporte coletivo do Município de 

Marituba. A matéria foi submetida à discussão e votação, sendo aprovada por 

unanimidade, em 1ª votação. Parecer nº 203/2020, da Comissão de Justiça, pela 

transformação em indicação legislativa do Projeto de Lei nº 191/2019, de 

autoria do Ver. Helder Brito, que Institui, no âmbito do Município de Marituba, o 

desconto de 50% na base de cálculo do IPTU (Imposto Predial e Territorial 

Urbano) aos doadores de sangue e dá outras providências. A matéria foi 

submetida à discussão e votação, sendo aprovada por unanimidade. Projeto de 

Lei nº 193/2019, de autoria do Ver. Helder Brito, que Institui o Programa 

“Amigos do Pet” no Município de Marituba/PA e dá outras providências. A 

matéria foi submetida à discussão e votação, sendo aprovada por unanimidade, 

em 1ª votação. Parecer nº 204/2020, da Comissão de Justiça, pela transformação 

em indicação legislativa do Projeto de Lei nº 195/2019, de autoria do Ver. 

Helder Brito, que “Dispõe sobre a obrigatoriedade de cadeiras de rodas nas 

repartições públicas para uso dos visitantes portadores de deficiência física e/ou 

com problemas de locomoção no âmbito do Município de Marituba/PA e dá 

outras providências”. A matéria foi submetida à discussão e votação, sendo 

aprovada por unanimidade. Projeto de Lei nº 199/2019, de autoria do Ver. 

Manelzinho Rocha, que Institui o Programa “Repare a Autoestima”, na rede 

pública de saúde do Município de Marituba e dá outras providências. A matéria 
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foi submetida à discussão e votação, sendo aprovada por unanimidade, em 1ª 

votação. Projeto de Lei nº 200/2019, de autoria do Ver. Manelzinho Rocha, que 

Institui o Programa “Obesidade Zero” no Município de Marituba e dá outras 

providências. A matéria foi submetida à discussão e votação, sendo aprovada por 

unanimidade, em 1ª votação. Parecer nº 205/2020, da Comissão de Justiça, pela 

transformação em indicação legislativa do Projeto de Lei nº 201/2019, de 

autoria do Ver. Mello, que Dispõe sobre o IPTU Verde e dá outras providências. 

A matéria foi submetida à discussão e votação, sendo aprovada por unanimidade. 

Projeto de Lei nº 202/2019, de autoria do Ver. Helder Brito, que Institui, no 

âmbito do Município de Marituba, o Dia Municipal do “Bom Dia” e dá outras 

providências. A matéria foi submetida à discussão e votação, sendo aprovada por 

unanimidade, em 1ª votação. Parecer nº 206/2020, da Comissão de Justiça, pela 

transformação em indicação legislativa do Projeto de Lei nº 203/2019, de 

autoria do Ver. Pr. Ademir, que “Dispõe sobre a criação da Política de 

Qualificação do Servidor Público Municipal para treinamento e habilitação em 

língua de sinais” e dá outras providências. A matéria foi submetida à discussão e 

votação, sendo aprovada por unanimidade. Parecer nº 207/2020, da Comissão de 

Justiça, pela transformação em indicação legislativa do Projeto de Lei nº 

204/2019, de autoria do Ver. Helder Brito, que “Dispõe sobre implementação de 

gatil no Município de Marituba e dá outras providências”. A matéria foi 

submetida à discussão e votação, sendo aprovada por unanimidade. Projeto de 

Lei nº 219/2020, de autoria do Ver. Pr. Ademir, que “Institui a Semana de 

Preservação da Memória Histórica e Cultural do Município de Marituba e dá 

outras providências”. A matéria foi submetida à discussão e votação, sendo 

aprovada por unanimidade, em 1ª votação. Projeto de Lei nº 221/2020, de 

autoria do Ver. Pr. Ademir, que “Dispõe sobre a exibição de vídeos educativos 

antidrogas nas aberturas de shows, eventos culturais e similares”. A matéria foi 

submetida à discussão e votação, sendo aprovada por unanimidade, em 1ª 

votação. Projeto de Lei nº 222/2020, de autoria do Ver. Manelzinho Rocha, que 
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“Dispõe sobre Programa Cidadania nas Escolas da Rede Pública de Ensino 

Municipal da cidade de Marituba, e dá outras providências”. A matéria foi 

submetida à discussão e votação, sendo aprovada por unanimidade, em 1ª 

votação. Projeto de Lei nº 223/2020, de autoria do Ver. Allan Besteiro, que Cria 

a Campanha Permanente de Conscientização e Enfrentamento ao Assédio e à 

Violência Sexual no Município de Marituba e dá outras providências. A matéria 

foi submetida à discussão e votação, sendo aprovada por unanimidade, em 1ª 

votação. Projeto de Lei nº 228/2020, de autoria do Ver. Pastor Ademir, que 

reconhece a música Gospel e os Eventos a ela relacionados como manifestação 

cultural no município de Marituba e dá outras providências. A matéria foi 

submetida à discussão e votação, sendo aprovada por unanimidade, em 1ª 

votação. Projeto de Lei nº 229/2020, de autoria do Ver. Pastor Rodvaldo, que 

institui os eventos tipo manifestações religiosa evangelística denominada: Manhã 

ao Pé da Cruz no Calendário Cultural Oficial de eventos e datas comemorativas 

no Município de Marituba/campanha de divulgação. A matéria foi submetida à 

discussão e votação, sendo aprovada por unanimidade, em 1ª votação. Parecer 

nº 208/2020, da Comissão de Justiça, pela transformação em indicação 

legislativa do Projeto de Lei nº 230/2020, de autoria do Ver. Pr. Ademir, que 

Dispõe sobre a edificação de monumento da Bíblia Sagrada na praça da bíblia no 

Bairro Dom Aristides. A matéria foi submetida à discussão e votação, sendo 

aprovada por unanimidade. Parecer nº 209/2020, da Comissão de Justiça, pela 

transformação em indicação legislativa do Projeto de Lei nº 232/2020, de 

autoria do Ver. Pr. Rodvaldo, que dispõe sobre a utilização de painel solar para 

captação de energia solar nas escolas públicas municipais, nos postos de saúde e 

demais prédios públicos municipais. A matéria foi submetida à discussão e 

votação, sendo aprovada por unanimidade. Parecer nº 210/2020, da Comissão de 

Justiça, pela transformação em indicação legislativa do Projeto de Lei nº 

233/2020, de autoria do Ver. Pr. Rodvaldo, que determina a inclusão de produtos 

derivados da soja na merenda escolar, sob supervisão obrigatória de nutricionista, 
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nas escolas da rede pública municipal na esfera do Município de Marituba. A 

matéria foi submetida à discussão e votação, sendo aprovada por unanimidade. 

Parecer nº 211/2020, da Comissão de Justiça, pela transformação em indicação 

legislativa do Projeto de Lei nº 234/2020, de autoria do Ver. Pr. Ademir, que 

dispõe sobre a garantia da realização na Rede Municipal de Saúde do exame de 

sangue CPK aos recém-nascidos, para diagnosticar a distrofia muscular 

Duchenne no Município de Marituba e dá outras providências. A matéria foi 

submetida à discussão e votação, sendo aprovada por unanimidade. Projeto de 

Lei nº 235/2020, de autoria do Ver. Pr. Ademir, que Dispõe sobre o 

agendamento telefônico de consultas para pacientes idosos e pessoas portadoras 

de necessidades especiais, já cadastradas nas Unidades Básicas de Saúde do 

Município de Marituba. A matéria foi submetida à discussão e votação, sendo 

aprovada por unanimidade, em 1ª votação. Projeto de Lei nº 236/2020, de 

autoria do Ver. Pr. Ademir, que dispõe sobre a fixação, no âmbito do Município 

de Marituba, de placas ou cartazes informativos em prédios e condomínios 

residenciais, com o número da Lei Maria da Penha, o número de telefone da 

delegacia especializada no atendimento à mulher para denúncia de violência 

contra a mulher e dá outras providências. A matéria foi submetida à discussão e 

votação, sendo aprovada por unanimidade, em 1ª votação. Projeto de Lei nº 

237/2020, de autoria do Ver. Everaldo Aleixo, que “Institui a gratuidade no 

Transporte Público Coletivo do Município de Marituba à gestante no período e 

na forma que especifica”. A matéria foi submetida à discussão e votação, sendo 

aprovada por unanimidade, em 1ª votação. Projeto de Lei nº 238/2020, de 

autoria do Ver. Everaldo Aleixo, que Dispõe sobre o programa “Remédio em 

Casa” de vacinação domiciliar às pessoas idosas e às pessoas com deficiência 

motora, multideficiência profunda com dificuldade de locomoção, doenças 

incapacitavas e degenerativas e a entrega de remédios de distribuição gratuita e 

dá outras providências. A matéria foi submetida à discussão e votação, sendo 

aprovada por unanimidade, em 1ª votação. Projeto de Lei nº 239/2020, de 
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autoria do Ver. Everaldo Aleixo, que Institui o Projeto Casa da Gestante, Bebê e 

Puérpera, e dá outras providências. A matéria foi submetida à discussão e 

votação, sendo aprovada por unanimidade, em 1ª votação. Projeto de Lei nº 

240/2020, de autoria do Ver. Pr. Ademir, que Dispõe sobre a inclusão de 

intérprete em Libras (Língua Brasileira de Sinais) nas agências bancárias situadas 

em Marituba. A matéria foi submetida à discussão e votação, sendo aprovada por 

unanimidade, em 1ª votação. Parecer nº 212/2020, da Comissão de Justiça, pela 

transformação em indicação legislativa do Projeto de Lei nº 241/2020, de 

autoria do Ver. Pr. Ademir, que Dispõe sobre a não obrigatoriedade de alvará 

para funcionamento de templos religiosos. A matéria foi submetida à discussão e 

votação, sendo aprovada por unanimidade.  Projeto de Lei nº 242/2020, de 

autoria do Ver. Pr. Ademir, que Dispõe sobre ações de prevenção sobre a 

violência contra o idoso como parte das atividades de atenção primárias na saúde 

da família desenvolvidas pelos Agentes Comunitários de Saúde da Prefeitura 

Municipal de Marituba. A matéria foi submetida à discussão e votação, sendo 

aprovada por unanimidade, em 1ª votação. Parecer nº 213/2020, da Comissão de 

Justiça, pela transformação em indicação legislativa do Projeto de Lei nº 

243/2020, de autoria do Ver. Pr. Ademir, que Dispõe sobre a instalação de 

tubulação para a coleta de óleo de cozinha usado nos prédios residenciais 

construídos ou que estejam em construção após a entrada em vigor desta lei no 

Município de Marituba, na forma que indica. A matéria foi submetida à 

discussão e votação, sendo aprovada por unanimidade. 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 submetida à discussão e votação, sendo 

aprovada por unanimidade, em 1ª votação. 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 

submetida à discussão e votação, sendo aprovada por unanimidade, em 1ª 
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votação. Projeto de Lei nº 247/2020, de autoria do Ver. Pr. Ademir, que 

“Institui o Programa Horta da Comunidade no Município de Marituba e dá outras 

providências”. A matéria foi submetida à discussão e votação, sendo aprovada 

por unanimidade, em 1ª votação. Projeto de Lei nº 248/2020, de autoria do Ver. 

Pr. Ademir, que Institui o Programa “Adote um Avô” no Município de Marituba. 

A matéria foi submetida à discussão e votação, sendo aprovada por unanimidade, 

em 1ª votação. Projeto de Lei nº 249/2020, de autoria do Ver. Pr. 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 submetida à discussão e votação, sendo aprovada por unanimidade, 

em 1ª votação. Projeto de Lei nº 250/2020, de autoria do Ver. Pr. Ademir, que 

Dispõe sobre a utilização de material publicitário nos veículos de transporte 

escolar com intuito de combater a pedofilia e o bullying infantil. A matéria foi 

submetida à discussão e votação, sendo aprovada por unanimidade, em 1ª 

votação. Projeto de Lei nº 251/2020, de autoria do Ver. Pr. Ademir, que Institui 

a Semana Municipal do Hip Hop e o Dia Municipal do Hip Hop no Município de 

Marituba e dá outras providências. A matéria foi submetida à discussão e 

votação, sendo aprovada por unanimidade, em 1ª votação. Projeto de Lei nº 

252/2020, de autoria do Ver. Pr. Ademir, que Institui o Dia Municipal do 

manipulador de açaí, no Município de Marituba e dá outras providências. A 

matéria foi submetida à discussão e votação, sendo aprovada por unanimidade, 

em 1ª votação. 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. A matéria foi submetida à discussão e votação, 

sendo aprovada por unanimidade, em 1ª votação. Projeto de Decreto 

Legislativo nº 001/2019, de autoria do Ver. Allan Besteiro, que Denomina de 

“Nelson Coelho Serrão” o Centro de Convenções de Marituba e dá outras 

providências. A matéria foi submetida à discussão e votação, sendo aprovada por 
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unanimidade.  Projeto de Decreto Legislativo nº 002/2019, de autoria do Ver. 

Raimundo Lameira (Raí), que “Denomina a atual Rua 1º de Maio para Rua da 

Assembleia de Deus no Bairro Centro”. A matéria foi submetida à discussão e 

votação, sendo aprovada por unanimidade. Projeto de Decreto Legislativo nº 

002/2020, de autoria do Ver. Allan Besteiro, que Denomina de “Marlene Falcão 

Viégas” a passagem localizada atrás do ginásio que dá acesso à Rua do Fio e ao 

Centro Integrado e Complexo Esportivo de Marituba. A matéria foi submetida à 

discussão e votação, sendo aprovada por unanimidade. 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 submetida à discussão e votação, 

sendo aprovada por unanimidade. Projeto de Decreto Legislativo nº 004/2020, 

de autoria do Ver. Raimundo Lameira (Raí), que Denomina de “Pedro Paulo 

Evangelista da Silva” a praça a ser inaugurada no Conjunto Beija Flor e dá outras 

providências. A matéria foi submetida à discussão e votação, sendo aprovada por 

unanimidade. Requerimentos de autoria do Ver. Manoel Salin nº 3.687/2020, 

requerendo que o Prefeito Municipal providencie a colocação de postes e 

iluminação pública na Passagem Moriá na área agrícola do Bairro Almir Gabriel; 

e nº 3.688/2020, requerendo que o Prefeito Municipal providencie limpeza, 

terraplenagem, drenagem e afastamento da Passagem Moriá, na área agrícola do 

Bairro Almir Gabriel. As matérias foram submetidas à discussão e votação, em 

bloco, sendo aprovadas por unanimidade. Requerimento nº 3.690/2020, de 

autoria do Ver. Allan Besteiro, requerendo que o Prefeito Municipal providencie 

esclarecimentos sobre os motivos que vem ocorrendo nas últimas semanas sobre 

a coleta de lixo que não tem sido retirado pela empresa contratada ou está sendo 

retirado de maneira improvisada por veículos inapropriados. A matéria foi 

submetida à discussão e votação, sendo aprovada por unanimidade. Indicações 

de autoria do Ver. Manelzinho Rocha nº 365/2020, indicando que o Prefeito 

Municipal proceda em caráter de urgência com a regularização/normalização da 
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coleta de lixo; e nº 366/2020, indicando que o Prefeito Municipal proceda com a 

inclusão da Alameda Princesa, localizada no Bairro Uriboca, no Cadastro Predial 

e Territorial Urbano da Prefeitura Municipal, bem como a sua localização no 

Mapa Municipal. As matérias foram submetidas à discussão e votação, em bloco, 

sendo aprovadas por unanimidade. Analisadas as matérias, o Senhor Presidente 

franqueou a palavra aos Senhores Vereadores nos pronunciamentos finais. 

Fazendo uso da tribuna, o Vereador Helder Brito após as saudações de praxe 

externou sua satisfação em poder fazer parte desta legislatura, em especial, da 

Mesa Diretora dos Trabalhos legislativos, trabalhando o desenvolvimento deste 

Município politicamente. Agradeceu aos funcionários desta Casa de Leis que 

também o ajudaram dentro deste parlamento. Iniciou nesta Casa de Leis com 

apenas 22 anos, considerando uma trajetória bonita, hoje, aos 30 anos, disse que 

continua sabendo aonde quer chegar, sendo sempre leal às pessoas. Pediu 

desculpas se, em algum momento, foi desrespeitoso com alguém ou algum 

Vereador. Agradeceu ao povo de Marituba que confiou no seu projeto 

acreditando que muitas coisas boas virão para este Município. No momento certo 

retornará ao cenário político como legislador ou outro cargo buscando trabalhar 

para fazer a história mais linda deste Município, levando ao lugar mais alto. Em 

aparte, o Vereador Raimundo Carneiro disse que também foi uma satisfação 

trabalhar com o Vereador Helder Brito, sendo testemunha do trabalho realizado 

pelo mesmo, acrescentou que tem a certeza de que o mesmo entrará num período 

curto de férias e logo retornará a este parlamento. Externou votos de sucesso 

nesta nova etapa. Em aparte, o Vereador Manelzinho Rocha externou sua 

satisfação em poder trabalhar com o Vereador Helder Brito, parabenizando-o 

pela atuação, sempre presente nas comunidades, escrevendo a sua história dentro 

deste Município, e que muitas portas se abrirão rumo ao sucesso. Retomando 

seus pronunciamentos, o Vereador Helder Brito finalizou parabenizando e 

desejando votos de sucesso a todos os novos representantes do povo neste 

parlamento para a legislatura 2021/2024, que os mesmos possam trabalhar com 
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sabedoria para que este Município seja cada vez mais engrandecido. Desejou 

votos de sucesso para a Prefeita eleita. Por sua vez, o Vereador Salin na tribuna 

agradeceu primeiramente a Deus, ao povo de Marituba pelos cinco mandatos 

nesta Casa, o qual sai com o sentimento de dever cumprido fazendo sua parte 

nestes últimos vinte anos. Agradeceu a todos os nobres pares por aprovarem os 

seus pedidos em beneficio ao município, como a construção de nove escolas que 

atendem a população, seis postos de saúde, água potável em onze bairros, 

iluminação da BR 316, desapropriação da rua para acesso ao ginásio de esportes. 

Sai da vereança sem nenhum processo no Ministério Público ou no Tribunal de 

Contas. Não vai deixar de trabalhar para o povo. Em aparte, o Vereador 

Raimundo Carneiro relatou que se sente privilegiado por ter o Vereador Salin 

como companheiro neste parlamento, pois é sabedor dos seus feitos e acredita 

que continuará trabalhando pela melhoria do povo deste município, desejando 

bênçãos e boa sorte, agradecendo por sua amizade. Concluiu, o Vereador Salin 

agradecendo e falando que teve o privilegio de fazer parte da criação de dezesseis 

bairros em Marituba. Continuará fiel e comprometido ao povo de Marituba. 

Desejou a todos os eleitos e reeleitos, boa sorte e felicidade em suas missões para 

que suas ideias saiam do papel em beneficio deste município, que apesar de não 

ter nascido, adotou este município como seu. Agradeceu a Deus pedindo bênçãos 

sobre a Prefeita e Vereadores eleitos. Usando a palavra, a Vereadora Chica após 

saudar a todos lembrou que em sessões anteriores estava no Expediente uma 

comunicação do Cartório Eleitoral da 78ª Zona Eleitoral, que durante o período 

eleitoral num prazo de três meses antes e três meses depois a Prefeitura não 

poderia contratar ou exonerar servidores. Informou que o atual gestor do 

Município de Marituba continua exonerando servidores, simplesmente, por 

perseguição política, por não terem acompanhado o seu sucessor. Disse que não 

seria contraria à exoneração daquelas pessoas que foram contratadas e só vem 

receber o salário, que prestaram favor político para a esposa do gestor. 

Considerou que seja necessário denunciar ao Ministério Público, independente 
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do tempo que resta de mandato, deixando-o inelegível para assumir cargo 

público pelos próximos anos. Destacou ainda que algumas empresas prestadoras 

de serviços podem ficar sem receber os seus pagamentos. Disse que é uma 

vergonha as ruas deste Município cheias de lixo. Registrou que pagou o preço 

por lutar em favor da população não se reelegendo, mas irá continuar trabalhando 

por uma Marituba melhor. Solicitou que esta Casa se una para entrar com 

processo no Ministério Público para que o atual gestor possa reconduzir aos seus 

cargos os servidores exonerados neste período e de forma injusta. Agradeceu aos 

552 votos de confiança no seu trabalho. Em aparte, o Vereador Gilberto Souto 

se colocou à disposição para ir ao Ministério Público e denunciar o que está 

ocorrendo neste Município. Disse que algumas empresas não recebem seus 

pagamentos a cerca de onze meses. Questionou onde foi parar o dinheiro dos 

contratos para pagamento das empresas coletoras de lixo. A cidade está 

abandonada, enfermeiros e médicos sendo demitidos. Retomando seus 

pronunciamentos, a Vereadora Chica falou novamente sobre a questão do 

“lixão” com a volta do odor em grande parte da cidade, Informou que a empresa 

responsável pelo aterro sanitário está sendo realizada uma pesquisa dentro do 

Município de Marituba para saber como sobre a questão do odor. Ressaltou que 

no dia 31 de maio de 2021 seja a data limite para o encerramento das atividades 

do aterro sanitário em Marituba, porém é necessário fiscalizar para evitar 

surpresas de última hora, pois não se pode acreditar nestas pesquisas 

direcionadas. Propôs que esta Casa Legislativa possa agendar uma data para que 

os Vereadores possam fazer uma visita ao aterro sanitário, verificando in loco a 

situação do mesmo. Destacou ainda que pela falta de estrutura de saneamento a 

BR 316 inundou semana passada causando um verdadeiro caos, imagine a 

situação dos moradores que residem próximos aos igarapés ou ruas sem 

escoamento das águas pluviais sem limpeza de valas. Na tribuna, o Vereador 

João Pereira após saudar a todos os vereadores presentes, agradeceu a Deus por 

poder contribuir com o povo de Marituba e todas as pessoas que votaram em sua 
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pessoa e que apesar de não ser reeleito deixará este parlamento de cabeça 

erguida, pois sempre buscou cumprir o seu dever com uma política voltada para 

o social e pautada na verdade através de projetos sociais, com coragem de 

implantar, sendo incansável como vereador, apesar de não conseguir atender a 

todos os bairros. Sente-se honrado por ter dedicado o seu mandato ao povo, ao 

estar na comunidade e ajudar as pessoas. Em aparte, o Vereador Raimundo 

Carneiro parabenizou o Vereador João Pereira pela sua dedicação em atender as 

pessoas, sempre preocupado pelo bem estar de todos. Pediu que não para seu 

trabalho social, o qual fará falta neste parlamento e o que precisar e poderá contar 

com este Vereador. Concluiu, o Vereador João Pereira agradeceu a Deus pela 

oportunidade e que continuará o seu trabalho social em prol de Marituba. Na 

sequência, o Vereador Raí após as saudações iniciais agradeceu a Deus pela 

força na defesa dos interesses da população de Marituba, estendendo 

agradecimentos à sua família e equipe de trabalho que não mediram esforços na 

luta cotidiana, durante este período de oito anos de mandato, bem como, à 

população que o conduziu a esta Casa neste período. Disse que está saindo de 

cabeça erguida e a sensação do dever cumprido. Travou uma luta, perdeu a 

batalha, mas manteve a fé. Declarou que o PV continuará com representação 

nesta Casa, com a reeleição do Vereador Manelzinho Rocha e eleição da 

Vereadora Alexandra Moura. Como parlamentar sempre buscou benefícios em 

prol da população e pelo desenvolvimento deste Município. Disse que continuará 

realizando o seu trabalho mesmo fora deste parlamento. Em aparte, o Vereador 

Raimundo Carneiro disse que o povo de Marituba tem gratidão pelo trabalho 

realizado pelo Vereador Raí e que o mesmo continuará prestando serviço junto à 

bancada do PV, e que num breve espaço de tempo deverá estar de volta a esta 

Casa de Leis. Retomando seus pronunciamentos, o Vereador Raí agradeceu a 

palavras do Vereador Raimundo Carneiro, destacando que nada nesta vida seja 

eterno, tudo passa. Finalizou desejando votos de sucesso, de um Feliz Natal e 

Próspero Ano Novo a todos os Vereadores, eleitos e reeleitos, e que a população 
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seja o Norte de cada um. Não havendo mais oradores inscritos e nem mais nada a 

ser tratado na ordem do dia, o senhor Presidente deu por encerrada esta sessão 

ordinária, às onze horas e trinta e cinco minutos, convocando os Vereadores 

para participarem de sessão extraordinária. 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, 03 de 

dezembro 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- 
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