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ATA DA 26ª SESSÃO ORDINÁRIA, DO 2º PERÍODO LEGISLATIVO, DA 1ª 

SESSÃO LEGISLATIVA, DA 6ª LEGISLATURA, DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

MARITUBA REALIZADA NO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2017.  

Aos vinte e oito dias do mês de setembro de dois mil e dezessete, 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, interinamente o Vereador Boni, na Primeira Secretaria, interinamente o 

Vereador Raimundo Carneiro, na Terceira Secretaria, o Vereador Raí. Composta a 

Mesa Diretora, o Senhor Presidente solicitou ao Primeiro Secretário que fizesse a 

verificação de quórum. Constatando-se a presença dos Vereadores: Salin, Mello, Pastor 

Ademir, Chica, Alan Besteiro, Manelzinho Rocha, João Pereira, Raí, Neneco, Raimundo 

Carneiro, Helder Brito e José Bonifácio. Alcançando o quórum regimental, o Senhor 

Presidente solicitou a Vereadora Chica, que fizesse a leitura de um texto bíblico e, quando 

eram, pontualmente, nove horas e trinta minutos, em nome de Deus, deu por aberta a 

presente sessão ordinária. Continuando, solicitou, em seguida, ao Primeiro Secretário que 

fizesse a leitura da Ata da Sessão anterior, o qual informou que a ata se encontrava no 

caderno dos Vereadores e na Secretaria da Casa. Prosseguindo, o Senhor Presidente, 

solicitou ao Primeiro Secretário que fizesse a leitura do Expediente: Convite do Abrigo 

João Paulo II, convidando os Senhores Vereadores para participarem da XXI Semana em 

homenagem a Pessoa Idosa, que acontecerá no período de 27 à 30 de setembro de 2017. 

Lido o expediente, o Senhor Presidente franqueou a palavra aos Senhores Vereadores nos 

Pronunciamentos Iniciais. Fazendo uso da palavra, o Vereador Helder Brito após as 

saudações iniciais externou seu posicionamento e sua preocupação quanto à questão de 

aprovação do Projeto de Lei nº 042/2017, que reconhece como Patrimônio Cultural de 

Natureza Imaterial no Município de Marituba, a Sonorização e Estilização Automotiva, e 

dá outras providências, e que está em tramitação nesta Casa de Leis. Ressaltou que não se 

opõe em votar favoravelmente pelas matérias dos demais pares, bem como não possui nada 

contra nenhum dos Vereadores desta Casa de Leis, porém não concorda com a aprovação 

do referido projeto, sendo necessário tomar muito cuidado com a questão. Considerou que 

as matérias devem beneficiar a população como um todo e não somente uma parcela da 

mesma. Disse que há tempos se questiona a questão da poluição sonora, especialmente no 

horário da noite, quando as pessoas necessitam de descanso. Acrescentou que, segundo a 

opinião da sociedade, essa questão de som automotivo seja abusiva, possuindo 

características de competição, de quem possui mais decibéis, sem contar que isto seja 

prejudicial e danoso à saúde auditiva. Exemplificou fazendo um paralelo com o que ocorre 

em alguns cultos evangélicos, muitas vezes, sendo necessário chamar a polícia para coibir 
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o barulho. Destacou que seja necessário criar leis para conter estes abusos, ou ainda, 

realizar os concursos de som automotivo em horários e locais apropriados. Registrou que, 

caso o projeto seja aprovado por esta Casa de Leis, corre-se o sério risco de causara danos 

ao sossego e a saúde das pessoas deste Município. Informou que existem leis federais que 

amparam a proibição do referido projeto: a Resolução Federal nº 624; o Decreto 

Legislativo nº 3688/41, Art. 42. Perturbar alguém, o trabalho ou o sossego alheios, Inciso 

III – abusando de instrumentos sonoros ou sinais acústicos. Disse que cerca de noventa por 

cento da população deste Município seja de zona urbana. Acrescentou que apenas dez por 

cento dos municípios brasileiros possui área destinada para o uso de competição 

automotiva. Destacou que este projeto seja inconstitucional, aproveitando para solicitar aos 

membros da Comissão de Justiça que votem contrários à aprovação do referido projeto, 

sem desrespeitar o autor da matéria. Em aparte, o Vereador Raí informou a todos que o 

projeto esteja em fase de análise na Comissão de Justiça, faltando escolher o relator da 

matéria. Destacou que tudo será levado em conta, principalmente a opinião dos demais 

Vereadores. Retomando seus pronunciamentos, o Vereador Helder Brito destacou que 

projeto semelhante foi aprovado na Câmara Municipal de Belém, com ressalvas, existindo, 

inclusive, uma representação do Ministério Público para que o Prefeito Zenaldo Coutinho 

não sancione a lei. Em aparte, o Vereador Manelzinho Rocha considerou que seja 

importante a preocupação do Ver. Helder Brito dizendo que exista de fato uma 

recomendação do Ministério Público para que o Prefeito de Belém não sancione a lei, e 

caso seja sancionada, o Ministério Público adentrará com ação de inconstitucionalidade. 

Disse que existe legislação federal disciplinando esta matéria. Salientou que, aprovado ou 

não, o referido projeto por esta Casa de Leis, em nada será mudado os direitos e deveres, 

das pessoas que possuem som automotivo, sendo necessário que os órgãos competentes 

fiscalizem, mesmo porque, conforme a legislação, o excesso de barulho ou perturbação do 

sossego alheio tem caráter criminal. Disse ainda que seja necessário realizar debates 

quanto á questão, tendo em vista que seja uma parcela da população que esteja lutando por 

reconhecimento, assim como, seja necessário pensar no direito ao descanso de outas 

pessoas. Retomando novamente seus pronunciamentos, o Vereador Helder Brito 

finalizou dizendo que falte mais divulgação, mais informações à população sobre o que 

acontece nesta Casa de Leis, prevalecendo às matérias que tragam benefícios à população. 

Oportunamente, o Senhor Presidente passou a direção dos trabalhos ao Vereador 

Raimundo Carneiro para que fizesse uso da tribuna e registrou a presença do Ver. Pastor 

Rodvaldo. Por sua vez o Vereador Boni na tribuna após saudar a Mesa Diretora, pessoas 

presentes no plenário, esclareceu ao Vereador Helder Brito que os pares podem se 

manifestar com relação aos diversos projetos que tramitam na Casa, porém não 

participando como membros da comissão não terão direito a voto, mas poderão opinar 

sobre a matéria em questão, pois esta casa é dos debates para tomar decisões corretas em 

favor de Marituba. Manifestou-se a respeito do Congresso Nacional, no que discutiram a 
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reforma política onde acabaram as eleições proporcionais para Vereadores e Deputados 

Estaduais e Federais, no entanto discutiram afirmando que seria melhor para o ano 2020, 

como se fossem cobaias do processo eleitoral. Não questionou o mérito das coligações, 

mas as atitudes de uma Câmara Federal que tem pressa para que, perguntou. O Senado 

acabou com as coligações para vereadores e verbas de partido, sendo o contribuinte que irá 

arcar com as doações para campanha, sem teto ou limite de valores, assim como vão tirar 

os trinta por cento de verba de bancada, ou seja, o contribuinte que não tem os serviços 

básicos indispensáveis e necessários, um atendimento precário nos postos de saúde, 

educação e segurança sem qualidade vão ter que bancar uma eleição se quiser eleger um 

candidato. Os senadores vão continuar majoritários. O presidente do partido tem que ter 

prerrogativa de distribuir setenta por cento das verbas para quem quiser e os trinta por 

cento restante é divido para o partido em geral, os quais vão se restringir a 

complementação de gastos com doações da população. Em aparte o Vereador Raimundo 

Carneiro falou da tristeza em ver que não tem teto máximo e sim teto mínimo para 

doações. O senado Federal por ser majoritário votou o teto de 1,7 milhões para 

financiamento público de campanha. Citou que em Marituba são quinze vereadores e 

nenhum recebeu qualquer tipo de fundo partidário para ajudar em sua campanha e o 

mesmo somente serve para enriquecer o presidente de partido e dos próximos a eles. È 

injusto tirar trinta por cento das emendas parlamentares destinadas aos prefeitos de cidades 

carentes para poder construir escolas e postos de saúde para usar em gastos com 

campanhas. Concordou em acabar com as coligações, haja vista a grande quantidade de 

partidos que hoje são em cerca de setenta e seis em todo o País. Esteve com o Senador 

Paulo Rocha e perguntou a ele quando fosse pedir apoio de campanha se iria pedir para sua 

pessoa ou para o partido do PT ele respondeu que seria para ele próprio. Concluiu o 

Vereador Boni falando que a Deputada Angélica de Roraima ao ser questionada quanto a 

quem entra pela janela, sendo que os senadores trocam de partido a hora que bem 

entendem, pois são majoritários com oito anos de mandato e infelizmente o Congresso 

derrubou o projeto e fechou a janela. A democracia precisa ser feita e se faz necessário 

diminuir a grande quantidade de partidos e melhorar a política do país. Pediu a todos que 

fiquem atentos as mudanças políticas e agradeceu a presença de todos. Não havendo mais 

oradores inscritos, o Senhor Presidente Vereador Boni retomou a direção dos trabalhos e 

franqueou a palavra às Lideranças Partidárias. Fazendo uso da tribuna, o Vereador 

Mello, líder do SD, após saudar a todos solicitou de forma verbal que esta Casa de Leis, 

solicite que ao Prefeito Municipal ou à Procuradoria Geral do Município, informações 

sobre a publicação da efetivação dos Agentes Comunitários de Saúde e os de Endemias, no 

Diário Oficial. Assim, dando baixa em suas carteiras de trabalho, possibilitando o 

recebimento do FGTS, o qual ainda se encontra bloqueado. Solicitou que esta Casa de Leis 

encaminhe ofício de congratulações à Direção do Paraense Esporte Clube, o qual irá 

representar o município de Marituba no Campeonato Paraense da 2ª Divisão, buscando o 
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acesso à elite do futebol paraense. Aproveitou para solicitar de forma verbal que o Prefeito 

Municipal firme Convênio com a direção do Paraense Esporte Clube, visando apoiar o 

referido clube na competição estadual, tendo em vista de que o futebol seja uma das 

paixões do povo brasileiro em geral. Por sua vez, o Vereador Salin, Líder do Governo, 

após as saudações de praxe, externou votos de apoio aos agentes comunitários de saúde em 

que esta Casa continuará apoiando e votando matérias a seu favor. Acredita que o projeto 

ao ser aprovado irá ser em beneficio a essa classe de trabalhadores e que ao ter uma 

reunião agendada com o Prefeito irá levar a proposta e insatisfação da categoria. Lembrou 

que sempre esteve presente em buscar pelos direitos tanto dos ACS quanto dos ACE´s. Em 

aparte o Vereador Mello falou do seu interesse como Líder de Governo em se interessar 

pela causa e pede que leve o requerimento imediatamente às mãos do Prefeito para atender 

essa reivindicação da categoria. Concluiu o Vereador Manoel Salin falando que não irá 

somente levar o requerimento, mas como também vai interceder para que seja aceito e 

resolvido o quanto antes. Por sua vez, o Vereador Raimundo Carneiro, Líder do PSD, 

após as saudações de praxe, reportou-se ao Vereador Mello dizendo que está Casa de Leis 

já aprovou o projeto dos ACS e ACE, considerando que seja injusto que esta questão ainda 

não tenha sido resolvida. Lembrou que os referidos agentes trabalham sob as mais diversas 

condições de intempéries, declarando acreditar que o Prefeito Mário Filho irá solucionar 

esta questão o mais rápido possível. Parabenizou a direção do Paraense Esporte Clube pelo 

trabalho que está sendo realizado. Ressaltou que o Estado do Pará, inclusive, Marituba, 

possui muitas coisas boas, porém as mesmas não sejam divulgadas. Registrou que o 

Paraense Esporte Clube tem apoio do jogador Yago Pikachu, que atualmente, joga no 

Clube do Vasco da Gama, do Rio de Janeiro. Declarou acreditar que o Paraense Esporte 

Clube será campeão da 2ª Divisão do Futebol Paraense, conseguindo o acesso à elite do 

futebol paraense.  Não havendo mais lideranças inscritas, solicitou ao Primeiro Secretário a 

leitura da Matéria em Pauta: Parecer nº 032 /2017, da Comissão de Justiça, sobre 

Projeto de Lei nº 040/2017, de autoria do Poder Executivo, Projeto de Lei nº 040/2017, 

de autoria do Poder Executivo, Projeto de Lei nº 044/52017, de autoria do Ver. Mello, 

Projeto de Lei nº 045/2017, de autoria do Ver. Mello, Projeto de Lei nº 046/2017, de 

autoria do Ver Mello, Projeto de Lei nº 048/2017, de autoria do Ver. Pr. Ademir, 

Requerimentos nº 582, 1.582, 1.595, 1.689/2017, de autoria do Ver. Salin, 

Requerimentos nº 03, 06, 07, 08/2017, de autoria do Ver. Raimundo Carneiro, 

Requerimentos nº 337, 338, 339, 340, 405/2017, de autoria do Ver. Allan Besteiro, 

Requerimentos nº 1.379, 1.380, 1.381, 1.382, 1.383/2017, de autoria do Ver. Gilberto 

Souto, Requerimentos nº 2.077, 2.078, 2.080/2017, de autoria do Ver. Neneco, 

Requerimentos nº 2.112 e 2.114/2017, de autoria do Ver. Pr. Ademir, Requerimentos nº 

587, 588, 589, 590 e 591/2017, de autoria do Ver. Helder Brito. Lida a matéria, o Senhor 

Presidente solicitou ao Primeiro Secretário que fizesse nova verificação de quórum para 

dar início à ordem do dia, constatando-se as presenças dos Vereadores: Pastor Rodvaldo, 
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Allan Besteiro, Manelzinho Rocha, Neneco, Helder Brito, Pastor Ademir, Chica, Mello, 

João Pereira, Raí e Boni. Havendo quórum, o Senhor Presidente submeteu à discussão e 

votação a Ata da Sessão Ordinária realizada no dia 21 de setembro de 2017 e Atas das 

Sessões Extraordinárias do dia 21 de setembro de 2017. Não havendo discussão, 

submetidas à votação, foram aprovadas por unanimidade. Continuando o Senhor 

Presidente passou à deliberação da Matéria em Pauta: Parecer nº 032/2017, da Comissão 

de Justiça, sobre Projeto de Lei nº 040/2017, de autoria do Poder Executivo, que 

Estabelece e define critérios para cobrança da Taxa Ambiental, pelo exercício regular do 

poder de polícia administrativa ambiental, de competência da Secretaria Municipal de 

Meio Ambiente – SEMMA, em conformidade com a Lei Municipal nº 306, de 23 de 

dezembro de 2014 e a resolução COEMA nº 120 de 28 de outubro de 2015. Submetido a 

votação, foi aprovado por unanimidade, Projeto de Lei nº 040/2017, de autoria do Poder 

Executivo, que Estabelece e define critérios para cobrança da Taxa Ambiental, pelo 

exercício regular do poder de polícia administrativa ambiental, de competência da 

Secretaria Municipal de Meio Ambiente – SEMMA, em conformidade com a Lei 

Municipal nº 306, de 23 de dezembro de 2014 e a resolução COEMA nº 120 de 28 de 

outubro de 2015. Submetido a votação foi aprovado em 1ª discussão e 1ª votação, Projeto 

de Lei nº 044/52017, de autoria do Ver. Mello, que Dispõe sobre a colocação de banheiros 

químicos adaptados para portadores de necessidades especiais nos eventos realizados no 

município de Marituba, foi encaminhado à Comissão de Justiça para análise e parecer, 

Projeto de Lei nº 045/2017, de autoria do Ver. Mello, que Dispõe sobre a proibição do 

corte do serviço de fornecimento de energia elétrica no município e dá outras providências, 

foi encaminhado à Comissão de Justiça para análise e parecer, Projeto de Lei nº 046/2017, 

de autoria do Ver Mello, que “Autoriza o Chefe do Poder Executivo e Legislativo 

Municipal, a conceder 01 (um) dia de folga remunerada aos servidores público municipal 

na data de seus respectivos aniversários e dá outras providências”, foi encaminhado à 

Comissão de Justiça para análise e parecer, Projeto de Lei nº 048/2017, de autoria do Ver. 

Pr. Ademir, que Institui a “Semana Municipal de Conscientização sobre Doação de 

Sangue” e estabelece procedimentos que visam divulgar, conscientizar e incentivar a 

doação de sangue, no município de Marituba, foi encaminhado à Comissão de Justiça para 

análise e parecer, Requerimentos de autoria do Ver. Salin nº 582, 1.582, 1.595, 

1.689/2017, foram retirados de pauta por ausência do autor das matérias, Requerimentos 

de autoria do Ver. Raimundo Carneiro nº 03/2017 - requerendo que o Prefeito Municipal 

determine ao setor competente a execução de serviços de iluminação pública, limpeza de 

valas, saneamento básico, terraplenagem, asfaltamento, meio fio e calçamento da Rua 

Cedro, Bairro Campo Verde, nº 06/2017 - requerendo que o Prefeito Municipal determine 

ao setor competente a execução de serviços de iluminação pública, limpeza de valas, 

saneamento básico, terraplenagem, asfaltamento, meio fio e calçamento da Passagem 

Vitória, Bairro Campo Verde, nº 07/2017 - requerendo que o Prefeito Municipal determine 
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ao setor competente a execução de serviços de iluminação pública, limpeza de valas, 

saneamento básico, terraplenagem, asfaltamento, meio fio e calçamento da Rua Tiradentes, 

Bairro Campo Verde, nº 08/2017 - requerendo que o Prefeito Municipal determine ao setor 

competente a execução de serviços de iluminação pública, limpeza de valas, saneamento 

básico, terraplenagem, asfaltamento, meio fio e calçamento da Quinta Rua, Bairro Campo 

Verde, não havendo discussão e submetidos à votação em bloco, foram aprovados por 

unanimidade de votos, Requerimentos de autoria do Ver. Allan Besteiro nº 337/2017 - 

requerendo que o Prefeito Municipal viabilize com urgência a construção do Centro 

Comunitário de Multiuso no Bairro Pedreirinha, nº 338/2017 - requerendo que o Prefeito 

Municipal viabilize com urgência a construção do Centro Comunitário de Multiuso no 

Bairro Novo Horizonte, nº 339/2017 - requerendo que o Prefeito Municipal viabilize com 

urgência a construção do Centro Comunitário de Multiuso no Bairro Albatroz, nº 340/2017 

- requerendo que o Prefeito Municipal viabilize com urgência a construção do Centro 

Comunitário de Multiuso no Bairro Santa Clara, nº 405/2017 - requerendo que o Prefeito 

Municipal providencie a revitalização da praça Antônio Perdigão Bastos (Praça Matriz), 

não havendo discussão e submetidos à votação em bloco, foram aprovados por 

unanimidade de votos, Requerimentos do Ver. Gilberto Souto nº 1.379, 1.380, 1.381, 

1.382 e 1.383/2017, foram retirados de pauta por ausência do autor das matérias, 

Requerimentos de autoria do Ver. Neneco nº 2.077/2017 - requerendo que o Prefeito 

Municipal providencie junto ao setor competente a execução de serviços de limpeza, 

abertura de valas, iluminação pública, terraplenagem, drenagem, meio fio, pavimentação 

asfáltica na Rua 05 de Maio, Bairro Santa Clara, nº 2.078/2017 - requerendo que o Prefeito 

Municipal providencie junto ao setor competente a execução de serviços de limpeza, 

abertura de valas, iluminação pública, terraplenagem, drenagem, meio fio, pavimentação 

asfáltica na Rua 03 de Maio, Bairro Santa Clara, nº 2.080/2017 - requerendo que o Prefeito 

Municipal providencie junto ao setor competente a execução de serviços de limpeza, 

abertura de valas, iluminação pública, terraplenagem, drenagem, meio fio, pavimentação 

asfáltica na Travessa São Domingos, Bairro Santa Clara, não havendo discussão e 

submetidos à votação em bloco, foram aprovados por unanimidade de votos, 

Requerimentos de autoria do Ver. Pr. Ademir nº 2.112/2017 - requerendo que o Prefeito 

Municipal através da Secretaria de Saúde do município, promova anualmente palestras 

para os alunos da rede municipal sobre higiene pessoal e saúde e nº 2.114/2017 - 

requerendo que o Prefeito Municipal torne obrigatório a colocação de placas em postos de 

saúde, com o nome dos médicos e enfermeiros, com os devidos horários de atendimento, 

para manter a comunidade local informada em relação aos atendimentos, não havendo 

discussão e submetidos à votação em bloco, foram aprovados por unanimidade de votos, 

Requerimentos de autoria do Ver. Helder Brito nº 587/2017 - requerendo que o Prefeito 

Municipal providencie os serviços de drenagem, asfaltamento e/ou manutenção, 

saneamento básico, conserto e/ou instalação de luminárias, construção de meio fio, 
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calçadas e sinalização da via, sempre respeitando acessibilidade para deficientes físicos, na 

Alameda Dois, Loteamento Vitória Régia, nº 588/2017 - requerendo que o Prefeito 

Municipal providencie os serviços de drenagem, asfaltamento e/ou manutenção, 

saneamento básico, conserto e/ou instalação de luminárias, construção de meio fio, 

calçadas e sinalização da via, sempre respeitando acessibilidade para deficientes físicos, na 

Alameda Três, Loteamento Vitória Régia, nº 589/2017 - requerendo que o Prefeito 

Municipal providencie os serviços de drenagem, asfaltamento e/ou manutenção, 

saneamento básico, conserto e/ou instalação de luminárias, construção de meio fio, 

calçadas e sinalização da via, sempre respeitando acessibilidade para deficientes físicos, na 

Alameda Quatro, Loteamento Vitória Régia, nº 590/2017 - requerendo que o Prefeito 

Municipal providencie os serviços de drenagem, asfaltamento e/ou manutenção, 

saneamento básico, conserto e/ou instalação de luminárias, construção de meio fio, 

calçadas e sinalização da via, sempre respeitando acessibilidade para deficientes físicos, na 

Alameda Cinco, Loteamento Vitória Régia, nº 591/2017 -requerendo que o Prefeito 

Municipal providencie os serviços de drenagem, asfaltamento e/ou manutenção, 

saneamento básico, conserto e/ou instalação de luminárias, construção de meio fio, 

calçadas e sinalização da via, sempre respeitando acessibilidade para deficientes físicos, na 

Alameda Seis, Loteamento Vitória Régia, não havendo discussão e submetidos à votação 

em bloco, foram aprovados por unanimidade de votos, Requerimento Verbal de autoria 

do Vereador Mello em que pede a esta Casa de Leis, solicite ao Prefeito Municipal ou à 

Procuradoria Geral do Município, informações sobre a publicação da efetivação dos 

Agentes Comunitários de Saúde e os de Endemias, no Diário Oficial e que esta Casa de 

Leis encaminhe ofício de congratulações à Direção do Paraense Esporte Clube, o qual irá 

representar o município de Marituba no Campeonato Paraense da 2ª Divisão. Não havendo 

discussão e submetidos à votação. Foram aprovados por unanimidade de votos.  Analisadas 

as matérias, o Senhor presidente franqueou a palavra aos Senhores Vereadores nos 

pronunciamentos finais, concedendo a palavra ao Vereador João Pereira na tribuna 

após saudar a todos os presentes, ateve-se ao momento que para todos os paraenses é de 

extrema importância, de fé em Deus e ao Senhor Jesus Cristo, às vésperas do Círio de 

Nossa Senhora de Nazaré que é patrimônio cultural paraense e não podem deixar de fazer 

as peregrinações, como no próximo dia vinte e nove de setembro a imagem estará em 

peregrinação em Marituba, visitando as paróquias e diversos bairros do município. Relatou 

que não falam de uma imagem, mas de um povo que acredita e tem fé, que não tem 

vergonha de ir à rua e mostrar a sua fé e gratidão a Deus e a intercessão de Maria mãe de 

Jesus Cristo que merece o nosso respeito. Ressaltou que conhece muitos outros irmãos de 

outras religiões que não criticam, pelo contrário, participam do evento. O bonito de ver é 

que não há outro Estado com tantas manifestações de fé e de milagres, onde pessoas 

carregam ícones símbolos de agradecimento aos seus pedidos. O Católico se orgulha em 

ter em Maria, mãe de Jesus e mãe de todos que o apoia em suas vidas. Em aparte o 
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Vereador Raí falou quanto a outras crenças de uma denominação evangélica que abriu 

suas portas aos fiéis que passavam em procissão, cedendo água aos romeiros. As pessoas 

começam a entender que não é a imagem, mas sim a fé que movem as pessoas num só 

objetivo de amor a Deus. Como católico tem o privilégio de ter um natal antecipado como 

é o Círio para os paraenses. Aproveitou o ensejo para desejar a todos um bom momento de 

fé e união com suas famílias. Concluiu o Vereador João Pereira que apesar das críticas 

de outras crenças se sentiu honrado com a atitude do prefeito em receber a imagem no 

município e de dar apoio aos romeiros vindos de outros lugares que passarão pela cidade 

caminhando em direção a Basílica, bem como colocando o ícone de Nossa Senhora na 

praça matriz de Marituba. Desejou a todos um feliz e abençoado Círio de Nossa Senhora 

de Nazaré.   Não havendo mais oradores inscritos e nem mais nada a ser tratado na ordem 

do dia.  E quando eram, precisamente, dez horas e quarenta minutos, o Senhor 

Presidente convidou aos demais Vereadores para participarem de sessão extraordinária 

para votação de matéria do Executivo Municipal, em seguida, deu por encerrada esta 

sessão ordinária, e para constar, foi lavrada a presente Ata, que, depois de lida, discutida e 

aprovada, será assinada pelos membros da Mesa Diretora para o cumprimento das 

formalidades legais. Marituba/PA, 28 de setembro de 2017 - 24º ano do Plebiscito e da Lei 

que criou o Município e 21º ano da Emancipação. -x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x 
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