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ATA DA 42ª SESSÃO ORDINÁRIA, DO 1º PERÍODO LEGISLATIVO, DA 2ª 

SESSÃO LEGISLATIVA, DA 6ª LEGISLATURA, DA CÂMARA MUNICIPAL 

DE MARITUBA REALIZADA NO DIA 22 DE MARÇO DE 2018. 
 

Aos vinte e dois dias do mês de março de dois mil e dezoito, 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 Everaldo Aleixo; na Vice-

Presidência, o Vereador Boni; na Primeira Secretaria, o Vereador Gilberto Souto; 

na Segunda Secretaria, o Vereador Raimundo Carneiro; e 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: Allan Besteiro, Manelzinho Rocha, Raimundo Carneiro, Gilberto Souto, 

Mello, Everaldo Aleixo, Boni e Raí. Alcançando o quórum regimental, o Senhor 

Presidente solicitou ao Vereador Mello, que fizesse a leitura de um texto bíblico e, 

quando eram, pontualmente, nove horas e dezenove minutos, em nome de Deus, deu 

por aberta a presente sessão ordinária. Em seguida, solicitou ao Primeiro Secretário 

que fizesse a leitura da Ata da Sessão anterior, o qual informou que a Ata consta no 

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

solicitou ao Primeiro Secretário que fizesse a leitura do Expediente: Ofício nº 

107/2018, do Gabinete do Prefeito, encaminhando a esta Casa Legislativa a Lei nº 420, 

de 28 de dezembro de 2017, que dispõe sobre a Lei Orçamentária Anual – LOA 2018. 

E-mail da Temple Comunicação, Contratada do Grupo Solvi, controladora da 

Unidade de Valorização Sustentável Guamá, que administra o Aterro Sanitário de 

Marituba, solicitando agendamento de entrevista com os Senhores Vereadores, para o 

dia 22 de março de 2018, durante a Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Marituba; 

e Comunicados Nº CM 11970/2018, do Ministério da Educação, Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação (FNDE), informando sobre a liberação de recursos 

financeiros para programas ligados ao referido fundo no Município. Lido o Expediente, 
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o Senhor Presidente franqueou a palavra aos Senhores Vereadores nos 

Pronunciamentos Iniciais. Não havendo oradores inscritos, a palavra foi franqueada às 

Lideranças Partidárias. No uso da tribuna, o Vereador Salin, líder do Governo, 

saudando a todos os presentes falou da presença dos alunos da escola Nossa Senhora do 

Rosário que vieram prestigiar esta Sessão. Externou sua satisfação quanto a instalação 

de nova zona eleitoral no município que há muito já necessitava para melhor atender a 

população não só de Marituba, mas também dos municípios de Benevides e Santa 

Bárbara. O governo Mário Filho tem concluído muitas obras que estavam paradas como 

a UPA, o Ginásio de Esportes, o conjunto Residencial Viver Marituba e tantas outras 

obras que com o apoio desta Casa está tornando realidade. Em aparte, o Vereador 

Helder Brito esclareceu que o compromisso do prefeito Mário Filho é uma realidade e 

que as obras estão saindo do papel. Em aparte, o Vereador Manelzinho Rocha 

também parabenizou o Prefeito, pois sua iniciativa foi atendida pelo TRE que deferiu o 

pedido do cartório eleitoral e a nova zona é apenas uma alteração e não há pressa, pois, 

a alteração será feita de forma gradativa. Retomando o seu pronunciamento, o 

Vereador Salin afirmando que nunca antes se viu tanta transformação em Marituba, as 

ruas estão cada vez mais iluminadas, os postos de saúde estão equipados e funcionando. 

Portanto, não há o que criticar e sim elogiar o trabalho do governo Mário Filho. Por sua 

vez, o Vereador Boni, pela liderança do PDT, após saudar a todos, na tribuna elogiou 

os alunos da Escola Rosário, que vieram conhecer e ver o que acontece nesta Casa, esta 

Câmara de quinze vereadores eleitos pelo voto popular, sendo o palco de debates 

democráticos, tendo a função de discutir e debater as necessidades da população através 

de requerimentos e indicações, sendo um dos mais importantes a LDO e o LOAS de 

grande importância para a gestão do município. Agradeceu a presença dos alunos que 

serão sempre bem-vindos a essa Casa de Leis. Com a palavra, o Vereador Raí, líder do 

PV, após saudar a todos, externou sua satisfação pela presença dos alunos da 

conceituada Escola do Rosário.  Falou da sua indignação quando  assistia o programa do 

Supremo Tribunal Federal que viu uma cena deplorável, que apesar de ser um apêndice 

e representante do poder não exerce a justiça nesse país. A sociedade está à deriva e em 

busca de uma saída do caos político, não há como acreditar no poder do povo para o 
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povo não defende a Constituição. Em aparte, o Vereador Boni disse ser triste uma 

Suprema Corte agir de forma leviana e que não faz justiça diante do que é o correto, 

sendo até vergonhoso para o País. Retomando seus pronunciamentos, o Vereador Raí 

falando que somente a justiça Divina pode intervir, pois a comum está acabada em 

interesses pessoais. Outro assunto seja quanto ao Dia Mundial da Água, onde os jovens 

estudantes aprendem a valorizar e proteger o bem mais valioso do planeta, sendo o 

Brasil o maior potencial aquífero do mundo. Considerou a necessidade de todos irem às 

ruas visando proteger Marituba e Barcarena que estão sendo contaminados, evitando o 

que houve na Cidade de Mariana, que foi destruída. Disse que a água precisa ser 

protegida e repensar o seu uso. Depois da vida, a água é a mais importante. Na tribuna, 

o Vereador Raimundo Carneiro como Líder do PSD, parabenizou a vinda dos alunos 

da escola do Rosário na galeria. As grandes mazelas deste município já estão no 

passado pois o prefeito Mário Filho é sério e mudou a realidade deste município, assim 

como em todo o Brasil o PSD faz a diferença em seus governos. Marituba cresceu em 

asfaltamento em vários bairros, postos de saúde, escolas, abastecimento de água 

potável, iluminação pública, moradia e principalmente a implantação do polo industrial 

que irá criar frentes de trabalho. Enfim, o Governo Mário Filho faz a diferença neste 

município. Não havendo mais lideranças inscritas, o Senhor Presidente solicitou ao 

Primeiro Secretário que fizesse a leitura da Matéria em Pauta: Projeto de Decreto 

Legislativo nº 004/2018, de autoria do Ver. Helder Brito; Requerimentos nº 643, 644, 

645 e 646/2017, de autoria do Ver. Helder Brito; Requerimentos nº 063, 064, 065, 066, 

e 067/2017, de autoria do Ver. Raimundo Carneiro; Requerimentos nº 400, 401, 402, 

403/2017 e 2.407/2018, de autoria do Ver. Allan Besteiro; Requerimentos nº 1.451, 

1.452, 1.453, 1.454 e 1.455/2017, de autoria do Ver. Gilberto Souto; Requerimentos nº 

2.311, 2.312 e nº 2.314/2017, de autoria do Ver. Neneco; Requerimentos nº 2.388, 

2.394, 2.395, 2.398 e 2.399/2018, de autoria do Ver. Mello; Requerimentos nº 2.409 e 

2.410/2018, de autoria do Ver. Raí; Requerimento nº 2.392/2018, de autoria do Ver. 

Manelzinho Rocha; e Indicação nº 077/2018, de autoria do Ver. Manelzinho Rocha. 

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 



 

ESTADO DO PARÁ 

PODER LEGISLATIVO 

CÂMARA MUNICIPAL DE MARITUBA 

CNPJ/MF Nº 01.615.610/0001-62 

4 

 

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

Fones: 091-3256-5667/3256-0679/3292-2123, Fax: 091-3256-8318, CEP 67200-000   

Vereadores: Pastor Rodvaldo, Allan Besteiro, Manelzinho Rocha, Neneco, João Pereira, 

Helder Brito, Mello, Salin, Raí, Raimundo Carneiro, Gilberto Souto, Everaldo Aleixo e 

Boni. Havendo quórum, o Senhor Presidente submeteu à votação a Ata da Sessão 

Ordinária realizada no dia 15 de março de 2018, a qual foi aprovada por unanimidade. 

Continuando, o Senhor Presidente passou à deliberação da Matéria em Pauta: 

Projeto de Decreto Legislativo nº 004/2018, de autoria do Ver. Helder Brito, que 

denomina de “Centro de Reabilitação Vereador Antônio Cunha”, no Ginásio Municipal 

e dá outras providências, foi encaminhado à Comissão de Justiça para análise e parecer. 

Requerimentos de autoria do Ver. Helder Brito nº 643/2017, 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 Passagem Menino Deus, Bairro Parque das Palmeiras; nº 644/2017, 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 Passagem São Sebastião, Bairro Parque das Palmeiras; nº 

645/2017,  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 Passagem Oliveira, Bairro Parque das 

Palmeiras; nº 646/2017,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 Passagem Ameixeira, Bairro Parque das 

Palmeiras. Não havendo discussão, submetidos à votação, foram aprovados por 

unanimidade. Requerimentos de autoria do Ver. Raimundo Carneiro nº 063/2017, 

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 dos Navegantes, Bairro Riacho Doce; nº 
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064/2017, requerendo que o Prefeito Municipal providencie a aquisição de espaço e 

construção de uma Quadra Poliesportiva no Bairro Novo Horizonte; nº 065/2017, 

requerendo que o Prefeito Municipal providencie a aquisição de espaço e construção de 

uma Quadra Poliesportiva no Bairro Pedreirinha; nº 066/2017, requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie a aquisição de espaço e construção de uma Quadra 

Poliesportiva no Bairro Almir Gabriel; nº 067/2017, requerendo que o Prefeito 

Municipal providencie a aquisição de espaço e construção de uma Quadra Poliesportiva 

no Bairro Canaã. Discutiu o autor, o Vereador Raimundo Carneiro falou da 

importância em pedir a construção de quadras esportivas, pois o município é carente de 

áreas de lazer e muito dos jovens não tem acesso ao ginásio e muitos moram longe, 

motivo pelo qual pede mais opções. Em aparte, o Vereador Mello se solidarizou 

falando da importância do esporte para os jovens de Marituba e que precisam desse 

incentivo, numa pesquisa, o mais requisitado é a pelada de futebol de fim de semana. 

Retomando sua discussão, o Vereador Raimundo Carneiro agradeceu e salientou que 

as escolas que tiverem a quadra poderão ter os alunos para a prática do esporte também 

nos finais de semana. Não havendo mais discussão, submetidos à votação, foram 

aprovados por unanimidade. Requerimentos de autoria do Ver. Allan Besteiro nº 

400/2017, requerendo que o Prefeito Municipal providencie a construção e adaptação de 

praças culturais para a prática de xadrez, dama, baralho, dominó e outros jogos, para 

discussão e votação; nº 401/2017, requerendo que o Prefeito Municipal providencie a 

restruturação do Centro de Diagnóstico Inácio Gabriel; nº 402/2017, requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie gestões junto aos órgãos competentes para regularização 

fundiária da ocupação Nova Decouville, no Bairro Decouville; nº 403/2017, requerendo 

que o Prefeito Municipal providencie a implantação do Programa Remédio em Casa 

(PRC); nº 2.407/2018, requerendo que este Poder Legislativo realize Sessão Especial, 

para dialogar e comemorar o Dia Mundial da Juventude, tendo como convidados 

autoridades de todos os níveis, representantes da sociedade organizada, assim como 

escolas municipais e estaduais e todos os conselhos juvenis do município. Discutiu o 

autor, o Vereador Allan Besteiro pediu uma sessão especial pelo dia Mundial da 

juventude por achar importante reunir e chamar os jovens, discutir de forma inteligente 
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a oportunidade de mostrar o trabalho das secretarias neste município e sua inserção na 

sociedade diante da violência e falta de emprego. O assunto é de grande importância 

para uma melhor formação e oportunidades destes no município com a criação do 

Conselho da Juventude. Motivo pelo qual pediu o apoio dos pares. Em aparte, o 

Vereador Helder Brito se associou ao autor pela oportunidade de direitos, sendo nobre 

a iniciativa de pedir uma sessão, pois juventude não é idade e sim um pensamento e 

uma maneira de agir. Em aparte, o Vereador Boni vê a oportunidade de jovens se 

inserirem nas atividades oferecidas pelo município. Em aparte, o Vereador Raimundo 

Carneiro se colocou a disposição em ajudar, pois acha de suma importância a 

participação dos jovens nas atividades da sociedade municipal. Não havendo mais 

discussão, submetidos à votação, foram aprovados por unanimidade. Requerimentos de 

autoria do Ver. Gilberto Souto nº 1.451/2017, requerendo que o Prefeito Municipal 

providencie a Semana do Bebê no município de Marituba; nº 1.452/2017, requerendo 

que o Prefeito Municipal providencie a execução de serviços de drenagem do Igarapé 

das Toras ao lado da Polícia Federal, terraplenagem e pavimentação asfáltica da Rua 

Copacabana, Residencial Arpoador, Bairro São João; nº 1.453/2017, requerendo que 

seja oficializado à Companhia de Saneamento do Pará - Cosanpa, para que providencie 

a instalação de um posto de atendimento no município de Marituba; nº 1.454/2017, 

requerendo que o Prefeito Municipal providencie a reforma e ampliação do Mercado 

Municipal Dr. Simão Jatene, localizado no Bairro Centro; nº 1.455/2017, requerendo 

que o Prefeito Municipal providencie a reforma e ampliação do Mercado Municipal do 

Bairro Novo. Não havendo discussão, submetidos à votação, foram aprovados por 

unanimidade. Requerimentos de autoria do Ver. Neneco nº 2.311/2017, requerendo 

que o Prefeito Municipal providencie junto ao setor competente a execução de serviços 

de limpeza, terraplenagem, iluminação pública, drenagem, pavimentação asfáltica e 

saneamento básico da Quadra 31, Conjunto Beija Flor;  nº 2.312/2017, requerendo que 

o Prefeito Municipal providencie junto ao setor competente a execução de serviços de 

limpeza, terraplenagem, iluminação pública, drenagem, pavimentação asfáltica e 

saneamento básico da Quadra 32, Conjunto Beija Flor;  nº 2.314/2017,  requerendo que 

o Prefeito Municipal providencie junto ao setor competente a execução de serviços de 
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limpeza, terraplenagem, iluminação pública, drenagem, pavimentação asfáltica e 

saneamento básico da Quadra 34, Conjunto Beija Flor. Não havendo discussão, 

submetidos à votação, foram aprovados por unanimidade. Requerimentos de autoria do 

Ver. Mello nº 2.388/2018, 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 e pavimentação asfáltica da Passagem 

Clube das Mães, no Bairro Piçarreira; nº 2.394/2018, requerendo que o Prefeito 

Municipal providencie junto ao setor competente a colocação de uma parada de ônibus 

em frente do Belém Alimentos, na BR 316, no sentido Marituba-Belém; nº 2.395/2018, 

requerendo que o Prefeito Municipal providencie, junto ao setor competente, a reforma 

da arena de esporte localizada em frente à Secretaria de Saúde no Bairro Dom Aristides; 

nº 2.398/2018, requerendo que o Prefeito Municipal intervenha, junto ao setor 

competente, solicitando a empresa de Telefonia Móvel TIM a ampliação da cobertura 

no território do município de Marituba; nº 2.399/2018, requerendo que o Prefeito 

Municipal providencie a execução de serviços de iluminação no Condomínio Viver 

Melhor Marituba. Não havendo discussão, submetidos à votação, foram aprovados por 

unanimidade. Requerimentos de autoria do Ver. Raí nº 2.409/2018, requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie mutirões de limpeza e desobstrução de valas na Rua São 

Francisco, perímetro da Rua 02 de maio até a Passagem Padre Cícero no Bairro Nova 

União; e nº 2.410/2018, requerendo que o Prefeito Municipal providencie mutirões de 

limpeza e desobstrução de valas na Rua da Cerâmica no perímetro da Rua do Fio até a 

Rua Lírio do Vale, no Bairro Nova União. Não havendo discussão, submetidos à 

votação, foram aprovados por unanimidade. Requerimento de autoria do Ver. 

Manelzinho Rocha nº 2.392/2018, requerendo que o Presidente da Câmara Municipal 

realize Sessão Especial para tratar sobre o tema “Fraternidade e Superação da 

Violência”, da Campanha da Fraternidade 2018, convidando representante da Secretaria 

Estadual de Segurança Pública, Lideranças Comunitárias, Sociedade, representantes de 

Igreja Católica, a ser realizada no Plenário da Câmara; e Indicação de autoria do Ver. 

Manelzinho Rocha nº 077/2018, indicando que o Prefeito Municipal providencie junto 

ao setor competente o abastecimento de água para a comunidade denominada 
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popularmente como “Invasão da Feira”, no Bairro Almir Gabriel. Não havendo 

discussão, submetidos à votação, foram aprovados por unanimidade. Analisadas as 

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

Pronunciamentos Finais. Com a palavra, o Vereador Pastor Rodvaldo na tribuna 

após saudar a todos os presentes, externou sua palavra quanto ao parlamento fazer a sua 

parte, assim como as demais instituições possam fazer a sua parte na construção de uma 

melhor sociedade. Nestes dias comentou que existe um princípio bíblico que diz o 

senhor que as palavras devem ser “sim, sim ou não, não”, pois o poder de um “Não” e 

usá-lo de forma correta poderá abrir um caminho para uma sociedade mais justa e 

quando não se ensina princípios as crianças desde cedo à importância de um não as 

drogas, a marginalidade e a disciplina, os mesmos não terão limites. O Senhor Jesus 

disse no Evangelho de Lucas, Capitulo 21, versículo 34, “que se eu não aprender a 

exercer disciplina sobre o meu coração, eu vou colher as consequências do mesmo” e 

precisamos ensinar a juventude, como um todo a dizer “Não” as más circunstâncias. 

Segundo os psicólogos a vida é dividida em fases e se aprendem com os erros e acertos, 

após os vinte anos tem a oportunidade de ser alguém e, após os quarenta, tem a 

oportunidade de ser sábio senão será escravo de mentiras das redes sociais. É preciso, 

como sociedade, viver corretamente e aprender a dizer o “Não” e o “Sim”. Informou 

que já foi implantada uma escola, e, graças à aprovação do projeto, já iremos receber os 

livros que irão ensinar princípios e valores às crianças nas escolas, e nos próximos vinte 

anos poderemos ensinar a dizer o “Não” às drogas e a marginalidade. O trabalho no 

resgate de mulheres bem-sucedidas realizado pela igreja Quadrangular vem resgatando 

mulheres à sociedade. Convidou a todos a participarem no próximo domingo do evento 

“Marituba diante da Graça” que será realizado na Praça Matriz, um momento de oração 

pela cidade, clamando a Deus diante da mortandade que assola as pessoas. O Evento 

terá apresentação do Pastor Lucas e demais pastores num momento de salvação à 

população. Por sua vez, o Vereador Manelzinho Rocha após saudações de praxe falou 

do pedido de entrevista da empresa que administra o lixão com os vereadores. Uma 

empresa que não respeita a população de Marituba quer saber o que os vereadores e a 

população pensa da REVITA e acha que a entrevista é dada semanalmente no plenário 
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desta Casa através dos debates dos nobres pares. Em aparte, o Vereador Mello falou 

que recebeu também o convite e esta empresa é criminosa e não tem porque fazer uma 

entrevista e sim sair imediatamente do município. Retomando seu pronunciamento, o 

Vereador Manelzinho Rocha dizendo que devem procurar o Governador Simão Jatene 

e o Secretário de Meio Ambiente, pois a resposta já vem sendo dada nas diversas 

sessões realizadas por esta Casa Legislativa, que pede a retirada desta empresa 

criminosa e que seus representantes não sejam bem-vindos nesta Casa, muito menos no 

Município de Marituba. Pediu uma sessão especial para tratar da campanha da 

fraternidade 2018 que trata da fraternidade e recuperação da violência, sendo de suma 

importância discutir o papel da Igreja, da insegurança em Marituba. Convite esse a ser 

estendido a todas as igrejas e seitas religiosas. Na tribuna, o Vereador João Pereira 

após as saudações de praxe externou que no dia 21 de março, dia internacional dos 

portadores da Síndrome de Down, pessoas especiais que necessitam ser integradas à 

sociedade, e na pessoa da Sra. Vera Bíscaro, diretora da APAE-Marituba, o qual 

acompanhou a sua implantação no município e que veio atender essas pessoas a serem 

tratadas como iguais. Disse que nesta data, esteja completando um ano da manifestação 

de repúdio quanto à implantação do lixão neste |Município, com cerca de quinze mil 

pessoas entre as demais instituições sociais, as quais não são omissas a essa situação. A 

Revita veio prejudicar o município e o movimento fora lixão foi criado para fazer frente 

a causa e infelizmente somente o Governador pode resolver essa situação. Marituba luta 

para que esse mal saia do município. Fez alusão a sua pessoa que vem honrando o 

compromisso que assumiu como vereador, pois defenderá e lutará pelo melhor à 

população de Marituba e como católico e temente a Deus, faz a sua parte como 

legislador. Estendeu também o convite para participarem da campanha da fraternidade 

que tão bem fará bem a sociedade maritubense em resgatar os jovens da insegurança e 

marginalidade. Parabenizou o trabalho dos Vereadores e do Prefeito Mário Filho em 

buscar o melhor para Marituba.  Não havendo mais oradores inscritos e nem mais nada 

a ser tratado na ordem do dia, quando eram, precisamente, onze horas e seis minutos, 

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 
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para o cumprimento das formalidades legais. Marituba/PA, 22 de março de 2018 - 25º 

ano do Plebiscito e da Lei que criou o Município e 22º ano da Emancipação. -x-x-x-x-x- 
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