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ATA DA 136ª SESSÃO ORDINÁRIA, DO 2º PERÍODO LEGISLATIVO, DA 4ª 

SESSÃO LEGISLATIVA DA 6ª LEGISLATURA, DA CÂMARA MUNICIPAL 

DE MARITUBA REALIZADA NO DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2020. 

 

Aos dez 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 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: 

Everaldo Aleixo, Chica, Gilberto Souto, Pastor Ademir, Mello, Allan Besteiro, Boni e 

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

Pastor Ademir que fizesse a leitura de um texto bíblico (Lc 10, 1-7). E, quando eram, 

pontualmente, nove horas e vinte 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 a Ata da Sessão Ordinária e Extraordinária realizadas no dia 03 de 

dezembro 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 2.630/2020, da Secretaria Municipal de 

Saúde – SESAU, encaminhando Relatório do 2º Quadrimestre dos Serviços de Saúde 

prestados neste período do ano em curso, para apreciação e conhecimento desta Casa 

Legislativa. Mensagem nº 27/2020, Procuradoria Geral do Município de Marituba, 

informando que foi sancionado o Projeto de Lei nº 132/2019, de autoria do Poder 

Executivo Municipal, previamente aprovado por esta Augusta Câmara, cuja Lei 

Municipal recebeu o nº 483/2020, de 13 de novembro de 2020. Mensagem nº 
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32/2020, Procuradoria Geral do Município de Marituba, informando que foi 

sancionado o Projeto de Lei nº 216/2019, de autoria do Poder Executivo Municipal, 

previamente aprovado por esta Augusta Câmara, cuja Lei Municipal recebeu o nº 

477/2020, de 03 de julho de 2020. Lido o Expediente, o Senhor Presidente franqueou 

a palavra aos Senhores Vereadores nos Pronunciamentos Iniciais. No que, o 

Vereador Pastor Ademir na tribuna após saudar a Mesa Diretora e demais vereadores 

presentes agradeceu a Deus por Marituba, que é uma cidade acolhedora e que sempre 

procura projetar o povo com acolhimento. E ao terminar este mandato que é do povo; 

para legislar em favor do próprio povo. Cumprimentou a todos os funcionários desta 

Casa que tão bem o acolheu. Gratidão sempre ao povo de Marituba e desejou boa sorte 

com a proteção de Jesus a todos os novos eleitos. E que possam fazer um bom trabalho 

em favor do município. Disse até breve por que Deus estará sempre presente. Desejou 

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

Lideranças Partidárias. Não havendo lideranças inscritas, o Senhor Presidente 

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

qual informou não haver matéria a ser lida. Continuando, 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, Chica, 

Gilberto Souto, Everaldo Aleixo, Mello, Allan Besteiro, Boni e Manelzinho Rocha. 

Havendo quórum, o Senhor Presidente submeteu à aprovação da Plenária as Atas da 

Sessão Ordinária e Extraordinária realizadas no dia 03 de dezembro de 2020, sendo 

aprovadas por unanimidade. Em seguida, o Senhor Presidente franqueou a palavra aos 

Senhores Vereadores nos pronunciamentos finais. Fazendo uso da tribuna, a 

Vereadora Chica após saudar a todos externou votos de agradecimentos pela 

oportunidade de fazer parte desta legislatura, pelo trabalho em conjunto em benefício 

da população e pelo desenvolvimento deste Município. Parabenizou o Vereador Boni 

pelos seus mandatos, conquistando o seu respeito e o da população de Marituba. 

Estendeu votos de parabéns aos demais Vereadores eleitos e reeleitos para a legislatura 

2021/2024, desejando votos de sucesso a cada um. Disse que independente de mandato 



ESTADO DO PARÁ 

PODER LEGISLATIVO 

CÂMARA MUNICIPAL DE MARITUBA 

CNPJ/MF Nº 01.615.610/0001-62 

3 

 

Av. João Paulo II, s/n, Bairro D. Aristides, CEP 67200-000, Marituba-Pará 

Fones: (91) 3256-5667/0679/8318 / 3292-2123, www.camaramarituba.pa.gov.br 

ou outro cargo público continuará realizando o seu trabalho junto ao povo. Em aparte, 

o Vereador Mello disse que esta Casa de Leis perde uma grande guerreira, uma 

mulher competente naquilo quem faz, mas com a certeza do êxito da mesma, pois 

prestou relevantes serviços à população deste Município, e brevemente, retornará a 

este parlamento. Retomando seus pronunciamentos, a Vereadora Chica agradeceu as 

palavras do Vereador Mello, estendendo votos de agradecimentos a todos os 

funcionários desta Casa Legislativa. Deixa esta Casa com a certeza de ter conquistado 

diversos amigos, destacando que não é o cargo que faz a pessoa ser melhor ou pior, 

mas sim, a força de vontade de realizar as coisas certas. Por sua vez, o Vereador 

Mello após as saudações de praxe, agradeceu primeiramente a Deus e ao povo de 

Marituba pelos mandatos exercidos e diante destes quatro últimos anos de 

perseguições covardes não obteve êxito nas urnas, mas manterá o seu caráter digno em 

respeitar o povo que acreditou em seu trabalho. Continuará de cabeça erguida, pois a 

vontade soberana de Deus prevalecerá. Em toda sua vida pública foi pautada pela 

vontade de Deus. Deseja que a nova prefeita possa cumprir o que prometeu em 

beneficio da população de Marituba. Assim como o prometeu o Presidente Bolsonaro 

de que a energia elétrica, o combustível, a carne e demais produtos e serviços de 

primeira necessidade não aumentariam, pois o preço esta um absurdo. Pede que, assim 

como o presidente faça o que prometeu, assim o faça a Prefeita eleita. Como morador 

permanente deste município, a partir de primeiro de janeiro irá cobrar o que prometeu. 

Continuará a trabalhar em respeito ao povo, gratidão aos 6.875 mil votos que recebeu 

do povo, votos esses sinceros e de reconhecimento por seu trabalho. Agradeceu na 

pessoa dos Vereadores reeleitos que por suas posturas foram reconduzidos ao pleito, 

bem como agradeceu aos funcionários desta Casa por tão bem acolherem a todos os 

Vereadores. Desejou boa sorte a todos e ao povo de Marituba. Com a palavra, o 

Vereador Pastor Ademir após as saudações de praxe disse que a eleição seja uma 

forma de prestação de contas do mandato de cada um. Externou votos de sucesso a 

Prefeita eleita, bem como, a todos os Vereadores eleitos e reeleitos. Ressaltou que a 

submissão é importante apesar de que, algumas vezes, pagamos o preço por ela. 
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Salientou que não perdeu a eleição, pois é necessário saber o momento de sair de cena, 

parar e avaliar para poder retornar. Destacou que “toda autoridade seja constituída por 

Deus”. Disse que todo novo mandato vem com grande vontade de fazer melhor do que 

já foi feito. Finalizou agradecendo a todos os funcionários desta Casa de Leis, 

desejando votos de Feliz Natal e Próspero Ano Novo. Não havendo mais oradores 

inscritos o senhor Presidente agradeceu a presença e apoio de todos, inclusive dos 

funcionários que mantém esta Casa em pleno funcionamento. Em seguida, submeteu à 

aprovação da Plenária a Ata desta Sessão Ordinária, sendo aprovada por 

unanimidade. E não havendo mais nada a ser tratado na ordem do dia, deu por 

encerrada esta sessão ordinária, às nove horas e cinquenta e cinco minutos. E para 

constar, foi lavrada a presente Ata que, depois de lida, será assinada pelos membros da 

Mesa Diretora para o cumprimento das formalidades legais. Marituba/PA, 10 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-x-x-x-x-x 
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