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ATA DA 56ª SESSÃO ORDINÁRIA, DO 2º PERÍODO LEGISLATIVO, DA 

2ª SESSÃO LEGISLATIVA, DA 6ª LEGISLATURA, DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE MARITUBA REALIZADA NO DIA 09 DE AGOSTO DE 

2018. 

 

Aos nove dias do mês de agosto 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: Pastor Rodvaldo, Allan Besteiro, Manelzinho 

Rocha, João Pereira, Pastor Ademir, Chica, Salin, Raimundo Carneiro, Gilberto 

Souto, Raí, Boni, Everaldo Aleixo e Mello, sendo justificada a ausência do 

Vereador Helder Brito. Havendo quórum, o Senhor Presidente solicitou ao 

Vereador Mello que fizesse a leitura de um texto bíblico e, quando eram, 

pontualmente, nove horas e vinte e dois minutos, em nome de Deus, deu por 

aberta a presente sessão ordinária. Continuando, oportunamente, o Senhor 

Presidente registrou a presença do Vereador Neneco, em seguida, solicitou ao 

Primeiro Secretário que fizesse a leitura da Ata da Sessão anterior, o qual informou 

que a Ata se encontra nos cadernos dos Senhores Vereadores e na Secretaria desta 

Casa. Prosseguindo, o Senhor Presidente solicitou ao Primeiro Secretário que 

fizesse a leitura do Expediente: Ofício nº 050/2018 - SEC, do Tribunal de Justiça 
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do Estado, Vara Criminal da Comarca de Marituba, solicitando a disponibilização 

do Plenário para a realização das sessões do Tribunal do Júri, nos dias 08 e 

22/08/18 (quartas-feiras), às 08h30min, bem como a disponibilização de 03 (três) 

salas para acomodar as testemunhas de acusação, de defesa e o réu. Convite do 

Abrigo João Paulo II, convidando os Senhores Vereadores para participarem da 

Missa em comemoração ao Dia dos Pais, que se realizará no dia 10/08/2018 (sexta-

feira), às 09h, na Capela do Abrigo com a participação de Dom Irineu. Lido o 

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

Pronunciamentos Iniciais. Usando a tribuna, o Vereador Manelzinho Rocha 

após as saudações de praxe informou que desde a data do dia 06/08/18, foi 

publicado no átrio deste Poder Legislativo, o Projeto de Resolução nº 001/2018, de 

iniciativa deste Vereador, o referido projeto de resolução foi assinado mais por seis 

parlamentares que acompanharam esta iniciativa, conforme determina o art. 155, II, 

do Regimento Interno. Este Projeto de resolução visa alterar a redação do parágrafo 

6º, do art. 26, do Regimento Interno da Câmara Municipal de Marituba, passando a 

vigorar com a seguinte redação: art. 26, § 6º - Os Vereadores poderão indicar, 

através de documento subscrito pela maioria absoluta, dois Vereadores que 

interpretem os seus pensamentos junto ao Executivo Municipal para exercer a 

Liderança Parlamentar, composta de um Líder e um Vice-líder. Considerou que 

este projeto seja um instrumento para fortalecer as relações e o diálogo entre os 

Poderes Legislativo e Executivo Municipal. Destacou que a liderança parlamentar 

não desmerece as atribuições do Líder do Governo, e quem sairá ganhando seja a 

população deste Município. Aproveitou a oportunidade para convidar aos demais 

Vereadores para conhecerem o conteúdo da matéria, bem como, para a 

apresentação de emendas, se houver necessidade. Não havendo oradores inscritos, a 

palavra foi franqueada às Lideranças Partidárias. Não havendo lideranças 

inscritas, o Senhor Presidente solicitou ao Primeiro Secretário que fizesse a leitura 
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da Matéria em Pauta: Parecer da Comissão de Justiça nº 062/2018, sobre 

Projeto de Lei nº 035/2017, de autoria do Ver. Allan Besteiro, que Institui o 

Programa de Coleta Seletiva de lixo nas escolas públicas municipais e particulares 

do Município de Marituba – PA e dá outras providências; Projeto de Lei nº 

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

Seletiva de Lixo nas escolas públicas municipais e particulares do Município de 

Marituba – PA e dá outras providências; Parecer da Comissão de Justiça nº 

063/2018, sobre 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; 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; Parecer da Comissão de 

Justiça nº 064/2018, sobre Projeto de Lei nº 074/2018, de autoria do Ver. Pr. 

Ademir, que Institui a Semana da Orientação Profissional para o Primeiro Emprego, 

e dá outras providências; Projeto de Lei nº 074/2018, de autoria do Ver. Pr. 

Ademir, que Institui a Semana da Orientação Profissional para o Primeiro Emprego, 

e dá outras providências; Parecer da Comissão de Justiça nº 065/2018, sobre 

Projeto de Lei nº 087/2018, de autoria do Ver. Pr. Ademir, que “Institui a Semana 

Municipal de Preservação de Água no Município de Marituba”; Projeto de Lei nº 

087/2018, de autoria do Ver. Pr. Ademir, que “Institui a Semana Municipal de 

Preservação de Água no Município de Marituba”; Parecer da Comissão de Justiça 

nº 066/2018, sobre 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”; Projeto de Lei nº 026/2017, de 
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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”; Projeto 

de Lei nº 093/2018, de autoria do Ver. Neneco, que Dispõe sobre a proibição do 

corte do serviço de fornecimento de água no município e dá outras providências; 

Requerimento nº 116/2017, de autoria do Ver. Raimundo Carneiro, 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 Primeiro de Dezembro, Bairro Santa 

Clara; Requerimento nº 120/2017, de autoria do Ver. Raimundo Carneiro, 

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 Ayrton Sena, Bairro 

Santa Clara, perímetro da Rua Paula Roberta até o seu final; Requerimento nº 

121/2017, de autoria do Ver. Raimundo Carneiro, 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 Mato Grosso, Bairro Santa Clara; Requerimento nº 

122/2017, de autoria do Ver. Raimundo Carneiro, 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 Travessa Liberdade, Bairro Santa Clara; Requerimento nº 

123/2017, de autoria do Ver. Raimundo Carneiro, 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 Alameda Jerusalém, Bairro Santa Clara; Requerimento nº 

481/2017, de autoria do Ver. Allan Besteiro, requerendo que o Prefeito Municipal 
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providencie a execução de serviços de limpeza, desobstrução de valas, saneamento 

básico, drenagem, terraplenagem e pavimentação asfáltica da Rua da Paz no Bairro 

Novo Decouville; Requerimento nº 482/2017, de autoria do Ver. Allan Besteiro, 

requerendo que o Prefeito Municipal providencie a execução de serviços de 

limpeza, desobstrução de valas, saneamento básico, drenagem, terraplenagem e 

pavimentação asfáltica da Rua Santos no Bairro Novo Decouville; Requerimento 

nº 483/2017, de autoria do Ver. Allan Besteiro, requerendo que o Prefeito 

Municipal providencie a execução de serviços de limpeza, desobstrução de valas, 

saneamento básico, drenagem, terraplenagem e pavimentação asfáltica da Rua 

Nova Felicidade no Bairro Novo Decouville; Requerimento nº 485/2017, de 

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

execução de serviços de limpeza, desobstrução de valas, saneamento básico, 

drenagem, terraplenagem e pavimentação asfáltica da Travessa Décima no Bairro 

Boa Vista; Requerimento nº 486/2017, de autoria do Ver. Allan Besteiro, 

requerendo que o Prefeito Municipal providencie a execução de serviços de 

limpeza, desobstrução de valas, saneamento básico, drenagem, terraplenagem e 

pavimentação asfáltica da Rua Raimundo Freire, no Bairro Boa Vista; 

Requerimento nº 735/2017, de autoria do Ver. Helder Brito, requerendo que o 

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

manutenção, saneamento básico, conserto e/ou manutenção de luminárias, 

construção de meio fio, calçadas e sinalização da via, sempre respeitando 

acessibilidade para deficientes físicos, na Nona Rua do Conjunto Imperial; 

Requerimento nº 737/2017, de autoria do Ver. Helder Brito, requerendo que o 

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

manutenção, saneamento básico, conserto e/ou manutenção de luminárias, 

construção de meio fio, calçadas e sinalização da via, sempre respeitando 

acessibilidade para deficientes físicos, na Rua Doze Bairro Novo; Requerimento 
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nº 738/2017, de autoria do Ver. Helder Brito, requerendo que o Prefeito Municipal 

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

básico, conserto e/ou manutenção de luminárias, construção de meio fio, calçadas e 

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

Rua Onze do Bairro Novo; Requerimento nº 739/2017, de autoria do Ver. Helder 

Brito, requerendo que o Prefeito Municipal providencie os serviços de drenagem, 

asfaltamento e/ou manutenção, saneamento básico, conserto e/ou manutenção de 

luminárias, construção de meio fio, calçadas e sinalização da via, sempre 

respeitando acessibilidade para deficientes físicos, na Décima Rua do Bairro Novo; 

Requerimento nº 742/2017, de autoria do Ver. Helder Brito, requerendo que o 

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

manutenção, saneamento básico, conserto e/ou manutenção de luminárias, 

construção de meio fio, calçadas e sinalização da via, sempre respeitando 

acessibilidade para deficientes físicos, na Oitava Rua do Bairro Novo; 

Requerimento nº 2.207/2017, de autoria do Ver. Gilberto Souto, requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie a implantação do Programa Saúde Mental em todas 

as Unidades de Saúde do Município; Requerimento nº 2.211/2017, de autoria do 

Ver. Gilberto Souto, requerendo que o Prefeito Municipal providencie a execução 

de limpeza, drenagem, asfaltamento e iluminação na Rua Boa esperança no Bairro 

Novo Uriboca; Requerimento nº 2.222/2017, de autoria do Ver. Gilberto Souto, 

requerendo que o Prefeito Municipal providencie a construção de uma biblioteca na 

Escola João Milton Dantas; Requerimento nº 2.238/2017, de autoria do Ver. 

Gilberto Souto, requerendo que o Prefeito Municipal providencie serviços de 

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

Quadra 09 na Comunidade Recomeçar ao lado do Centro Comunitário do Albatroz; 

Requerimento nº 2.239/2017, de autoria do Ver. Gilberto Souto, requerendo que o 

Prefeito Municipal determine ao setor competente a desapropriação da área onde 
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está localizada a Comunidade Recomeçar, ao lado do Centro Comunitário do 

Albatroz; Requerimento nº 2.711/2018, de autoria do Ver. Pr. Rodvaldo, 

requerendo que o Prefeito Municipal providencie junto ao setor competente a 

realização de ciclo de palestras empreendedor jovem com os seguintes temas: 

“Como funciona a economia do Município”; “A educação como diferencial para 

alavancar um empreendimento”; “Legalização trazendo benefícios para o 

Município” e “Como legalizar meu pequeno negócio”; Requerimento nº 

2.712/2018, de autoria do Ver. Pr. Rodvaldo, requerendo que o Prefeito Municipal 

providencie a execução de serviços de limpeza, abertura de valas, iluminação 

pública, terraplenagem, drenagem, meio fio, pavimentação asfáltica, Passagem São 

João, Bairro Decouville; Requerimento nº 2.699/2018, de autoria do Ver. Neneco, 

requerendo que o Prefeito Municipal providencie junto ao setor competente a 

execução de serviços de limpeza e reforma da caixa d’água do Residencial Mário 

Couto; Requerimento nº 2.700/2018, de autoria do Ver. Neneco, requerendo que o 

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

limpeza, abertura de valas, revisão em todas as luminárias, terraplenagem, 

drenagem, meio fio e pavimentação asfáltica na Passagem Santa Luzia, Rua Paulo 

Sexto no Bairro Mirizal; e Requerimento nº 2.707/2018, de autoria do Ver. 

Neneco, 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 na Alameda 

Bom Pollo, Bairro Pedreirinha. 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, Allan 

Besteiro, Manelzinho Rocha, Raí, Neneco, João Pereira, Chica, Pastor Ademir, 

Mello, Salin, Raimundo Carneiro, Gilberto Souto e Everaldo Aleixo. Havendo 

quórum, o Senhor Presidente passou à deliberação da Matéria em Pauta: Parecer 
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da Comissão de Justiça nº 062/2018, sobre Projeto de Lei nº 035/2017, foi 

submetido à discussão e votação, sendo aprovado por unanimidade. Projeto de Lei 

nº 035/2017, de autoria do Ver. Allan Besteiro foi submetido à discussão e votação, 

sendo aprovado por unanimidade em 1ª votação. Parecer da Comissão de Justiça 

nº 063/2018, sobre Projeto de Lei nº 048/2017, foi submetido à discussão e votação, 

sendo aprovado por unanimidade. Projeto de Lei nº 048/2017, de autoria do Ver. 

Pr. Ademir foi submetido à discussão e votação, sendo aprovado por unanimidade 

em 1ª votação. Parecer da Comissão de Justiça nº 064/2018, sobre Projeto de Lei 

nº 074/2018, foi submetido à discussão e votação, sendo aprovado por 

unanimidade. Projeto de Lei nº 074/2018, de autoria do Ver. Pr. Ademir foi 

submetido à discussão e votação, sendo aprovado por unanimidade em 1ª votação. 

Parecer da Comissão de Justiça nº 065/2018, sobre Projeto de Lei nº 087/2018, 

foi submetido à discussão e votação, sendo aprovado por unanimidade. Projeto de 

Lei nº 087/2018, de autoria do Ver. Pr. Ademir foi submetido à discussão e 

votação, sendo aprovado por unanimidade em 1ª votação. Parecer da Comissão de 

Justiça nº 066/2018, sobre Projeto de Lei nº 026/2017, foi submetido à discussão e 

votação, sendo aprovado por unanimidade. Projeto de Lei nº 026/2017, de autoria 

do Ver. Pr. Ademir foi encaminhado à Comissão de Finanças para análise e parecer. 

Projeto de Lei nº 093/2018, de autoria do Ver. Neneco foi encaminhado à 

Comissão de Justiça para análise e parecer. Requerimento nº 116/2017, de autoria 

do Ver. Raimundo Carneiro foi submetido à discussão e votação, sendo aprovado 

por unanimidade. Requerimento nº 120/2017, de autoria do Ver. Raimundo 

Carneiro foi submetido à discussão e votação, sendo aprovado por unanimidade. 

Requerimento nº 121/2017, de autoria do Ver. Raimundo Carneiro foi submetido à 

discussão e votação, sendo aprovado por unanimidade. Requerimento nº 

122/2017, de autoria do Ver. Raimundo Carneiro foi submetido à discussão e 

votação, sendo aprovado por unanimidade. Requerimento nº 123/2017, de autoria 
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do Ver. Raimundo Carneiro foi submetido à discussão e votação, sendo aprovado 

por unanimidade. Requerimento nº 481/2017, de autoria do Ver. Allan Besteiro foi 

submetido à discussão e votação, sendo aprovado por unanimidade. Requerimento 

nº 482/2017, de autoria do Ver. Allan Besteiro foi submetido à discussão e votação, 

sendo aprovado por unanimidade. Requerimento nº 483/2017, de autoria do Ver. 

Allan Besteiro foi submetido à discussão e votação, sendo aprovado por 

unanimidade. Requerimento nº 485/2017, de autoria do Ver. Allan Besteiro foi 

submetido à discussão e votação, sendo aprovado por unanimidade. Requerimento 

nº 486/2017, de autoria do Ver. Allan Besteiro foi submetido à discussão e votação, 

sendo aprovado por unanimidade. Requerimentos nº 735, 737, 738, 739 e 

742/2017, de autoria do Ver. Helder Brito, foram retirados de pauta por ausência 

justificada do autor. Requerimento nº 2.207/2017, de autoria do Ver. Gilberto 

Souto foi submetido à discussão e votação, sendo aprovado por unanimidade. 

Requerimento nº 2.211/2017, de autoria do Ver. Gilberto Souto foi submetido à 

discussão e votação, sendo aprovado por unanimidade. Requerimento nº 

2.222/2017, de autoria do Ver. Gilberto Souto foi submetido à discussão e votação, 

sendo aprovado por unanimidade. Requerimento nº 2.238/2017, de autoria do Ver. 

Gilberto Souto foi submetido à discussão e votação, sendo aprovado por 

unanimidade. Requerimento nº 2.239/2017, de autoria do Ver. Gilberto Souto foi 

submetido à discussão e votação, sendo aprovado por unanimidade. Requerimento 

nº 2.711/2018, de autoria do Ver. Pr. Rodvaldo foi submetido à discussão e 

votação, sendo aprovado por unanimidade. Requerimento nº 2.712/2018, de 

autoria do Ver. Pr. Rodvaldo foi submetido à discussão e votação, sendo aprovado 

por unanimidade. Requerimento nº 2.699/2018, de autoria do Ver. Neneco foi 

submetido à discussão e votação, sendo aprovado por unanimidade. Requerimento 

nº 2.700/2018, de autoria do Ver. Neneco foi submetido à discussão e votação, 

sendo aprovado por unanimidade. Requerimento nº 2.707/2018, de autoria do Ver. 
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Neneco foi submetido à discussão e votação, sendo aprovado por unanimidade. 

Analisadas as matérias, o Senhor Presidente franqueou a palavra aos Senhores 

Vereadores nos Pronunciamentos Finais. Na ocasião, a Vereadora Chica após 

saudar a Mesa Diretora, demais Vereadores e pessoas presentes na galeria, falou 

dos trabalhos que foram feitos no decorrer da semana e na quinta feira passada foi 

dada entrada no requerimento aprovado por todos os Vereadores no qual pedem 

esclarecimentos quanto à operação “Presépio” e o desvio de verbas do FUNDEF 

envolvendo o SINTEPP e demais órgãos. E ficou sabendo de mais uma denuncia 

sobre a atual gestão quanto a distribuição de aparelhos TABLETS nas escolas 

municipais, dando por falta de cerca de doze unidades. Questionou qual foi o prazo 

dado para a Secretária de Educação e Saúde darem as explicações necessárias, até 

para que os vereadores possam ter ciência do que está se passando. Pediu para 

registrar o seu pedido de esclarecimentos também quanto à troca de Secretários nas 

respectivas secretarias e se as mesmas foram comunicadas a esta Casa. Por sua vez, 

o Vereador Pastor Rodvaldo após saudar a todos externou tristeza em virtude das 

declarações dos ministros do Supremo Tribunal Federal defendendo a prática do 

aborto. Considerou que os mesmo deveriam lutar em prol da vida, pela dignidade 

da mulher; pela guarda da Constituição Federal, na defesa das crianças indefesas, 

mesmo dentro do ventre materno. O ministro José Barroso defende o aborto quando 

resulta de estupro; quando há má formação do feto; além de outras circunstâncias. 

O ministro José Barroso declarou: “Como pode o Estado impor a uma mulher, nas 

semanas inicias da vida humana, que a leve a tê-lo...”, como se o útero dela 

estivesse a serviço da sociedade e não de uma pessoa autônoma, com plena 

capacidade de ser, pensar e de viver a própria vida. Ressaltou que isso seja falta de 

responsabilidade das pessoas que deveriam defender a vida de inocentes. Disse que 

o direito à vida esteja assegurado na Constituição Federal, inclusive, a vida dos 

animais. Acrescentou que no Brasil não existe pena de morte para aqueles que 
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cometem crimes hediondos, então como pode os ministros do STF, de forma 

arbitrária querer usurpar o Poder Legislativo e o Poder Executivo a quem compete a 

votação das leis. Registrou que o Brasil aderiu a Convenção Americana de Direitos 

Humanos, desde 1992, que no seu art. 04, “defende que toda pessoa deve ter o 

direito e respeito à vida; de proteção à vida, em geral, desde a sua concepção”. 

Disse que ninguém pode ser privado da vida arbitrariamente, questionando que os 

ministros do STF não foram eleitos pelo povo, logo não podem fazer emendas ou 

destruir a lei, a qual se chama Lei Pétrea, ou seja, que não pode sofrer emendas, 

sendo inviolável. Solicitou que seja registrado nos anais desta Casa, que no Salmo 

139, versículo 16, “Quando tu eras apenas um embrião, eu escrevi todos os teus 

dias no meu livro”; Deus disse a Jeremias: “Antes que te formaste dentro do ventre 

de tua mãe, eu já era contigo”. Todo aquele que luta contra a vida de uma criança 

está lutando contra Deus. A palavra de Deus em Juízes 21,25 “Naquele tempo o 

povo não tinha líderes e nem governo e faziam o que queriam”. A palavra de Deus 

em Isaías 63, 10 ”Esse povo se revoltou contra Deus e ofenderam o seu Santo 

Espírito. Por isso Deus se tornou inimigo deles e começou a lutar contra eles”. 

Acrescentou que um País que semeia vento colhe tempestade, sendo necessário que 

a sociedade brasileira seja representada através desta Casa de Leis, encaminhando 

um documento, assinando por todos os Vereadores de Marituba, de apoio à Câmara 

Federal para que se manifeste sobre o Projeto de Lei nº 4754/2016, em tramitação 

no referido Poder, que trata da usurpação do poder por parte do Supremo Tribunal 

Federal. Questionou porque uma nação se acovarda diante da morte de crianças 

inocentes, onde estão os parlamentares federais e senadores? Informou que na 

Argentina, o senado revogou a lei que permitia o aborto em gestantes de até 

quatorze semanas. Enquanto, no Brasil, se permite o aborto até a décima segunda 

semana. Falou que manchete do Jornal Diário do Pará diz que Ministros do STF 

querem aumento de salário de cerca de dezesseis por cento. Nesta Câmara existem 
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Vereadores com várias religiões e tementes a Deus. Marituba é uma cidade cristã e 

que acredita em Deus e em seus ensinamentos. Informou que de trinta e duas das 

pessoas que estavam presente na audiência no STF, dezesseis defenderam a vida e 

outas dezesseis eram favoráveis ao aborto, alegando que a criança seja a extensão 

da vida e do corpo de uma mulher. Porém, alguns especialistas em reprodução 

humana não concordam com esta alegação. Citando como exemplo, que a 

inseminação de um óvulo de uma mãe branca no útero de uma mulher negra, a 

criança nascerá branca. Fez a leitura do Requerimento que encaminhará ao 

Congresso Nacional, dizendo que Marituba não concorda com o que defende o 

STF, assim como diversas Casas Legislativas já fizeram, e que ficará registrado nos 

anais desta Casa. Considerou que seja importante zelar pelos princípios 

fundamentais à vida. Em aparte, o Vereador Raí externou solidariedade às palavras 

do Vereador Pastor Rodvaldo, manifestando sua indignação quanto à posição dos 

Ministros do STF, último guardião da sociedade e da justiça, porém, considera que 

esta instituição atualmente esteja pautada sobre os interesses político-partidários em 

detrimento do conjunto da sociedade, da família, a última instância e esteio da 

sociedade. Informou que cerca de sessenta países que aceitam o aborto em algumas 

circunstâncias, como seja o caso de algumas meninas menores de dezesseis anos 

que podem praticar o aborto, com o apoio do Estado e sem o conhecimento da 

família. Considerou que seja necessário unir forças e lutar em defesa do direito da 

vida e das famílias, mostrando a indignação dos representantes desta Casa de Leis e 

da população Maritubense contra as atitudes dos ministros do STF. Retomando seus 

pronunciamentos, o Vereador Pastor Rodvaldo agradeceu as palavras do Vereador 

Raí dizendo que um país começa a ganhar a dimensão do descontrole a partir de 

uma palavra que se usa, neste caso, a subversão. Disse que seja necessário buscar 

conhecer e entender o significado da mesma. Finalizou dizendo que procura 

cumprir os seus deveres como cidadão, legislador e Pastor, bem como busca os seus 
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direitos. Não havendo mais oradores inscritos, oportunamente, o Senhor Presidente 

informou que, mais uma vez, a secretaria municipal de saúde foi alvo do Ministério 

Público, que fez apreensão de diversos documentos da referida secretaria. 

Questionou porque a senhora Helen Begot continua no cargo de secretaria apesar de 

todas as denúncias. Disse que a família Begot seja alvo da corrupção neste 

Município, maior desvio de recursos na história de Marituba. Destacou que nasceu 

e foi criado neste Município e não pode calar diante desta situação de corrupção. 

Solicitou aos demais Vereadores que levem esta mensagem ao Prefeito, solicitando 

a exoneração da secretária de saúde, Helen Begot. Inclusive, está com seus bens 

bloqueados pela justiça, em virtude do desvio de milhões de recursos deste 

Munícipio. Disse que apoiou e votou pela candidatura do Prefeito Mário Filho, mas 

não aceitará a prática de atos de corrupção, considerando a necessidade de realizar 

uma CPI para apurar todas estas denúncias de desvios de recursos públicos do 

Município de Marituba. Declarou que as áreas de saúde e de educação estejam 

sucateadas neste Município. Aproveitou para convidar a todos os demais 

Vereadores para participarem da sessão especial que será realizada no Plenário 

desta Casa de Leis no dia 14/08/2018, às 09h, convocando a senhora Kátia Cristina 

de Souza Santos, secretária municipal de Educação, para esclarecimento sobre as 

denúncias que envolvem a referida secretaria. Não havendo mais nada a ser tratado 

na ordem do dia, quando eram, precisamente, dez horas e vinte e quatro 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 para o cumprimento das formalidades legais. Marituba/PA, 09 de agosto 

de 2018 - 25º ano do Plebiscito e da Lei que criou o Município e 22º ano da 

Emancipação. -x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x 

 

 

Ver. Everaldo Nascimento de Sousa 
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