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ATA DA 69ª SESSÃO ORDINÁRIA, DO 2º PERÍODO LEGISLATIVO, DA 2ª 

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

MARITUBA REALIZADA NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2018. 

 

Ao oitavo dia do mês de novembro 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, interinamente, o 

Vereador Raí; e na Terceira Secretaria, interinamente, o Vereador Mello. Composta a 

Mesa Diretora, o Senhor Presidente solicitou ao Vereador Gilberto Souto que fizesse a 

verificação de quórum. Constatando-se a presença dos Vereadores: Allan Besteiro, 

Manelzinho Rocha, João Pereira, Raí, Helder Brito, Chica, Salin, Mello, Gilberto Souto, 

Everaldo Aleixo, Neneco e Boni. Havendo quórum, o Senhor Presidente solicitou ao 

Vereador João Pereira 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. Oportunamente, o Senhor Presidente justificou a ausência do 

Vereador Raimundo Carneiro que se encontra a serviço da Casa. Em seguida, solicitou ao 

Vereador Gilberto Souto que fizesse a leitura da Ata da Sessão anterior, o qual informou 

que a Ata do dia 01 de novembro de 2018 encontra-se nos cadernos dos Senhores 

Vereadores e na Secretaria desta Casa. Prosseguindo, o Senhor Presidente solicitou ao 

Vereador Gilberto Souto que fizesse a leitura do Expediente: Ofício nº 29/2018, do 

Gabinete do Ver. Pr. Ademir, informando que o mesmo não estará presente na sessão do dia 

08/11/2018 (quinta-feira), por motivo de uma missão pela Igreja Universal do Reino de 

Deus e Ofício Memorando – DOC: 20180448802763, do Tribunal de Justiça do Estado do 

Pará, Vara Criminal da Comarca de Marituba, informando o cancelamento da Sessão do 

Tribunal do Júri designada para o dia 14/11/2018 (quarta – feira), às 09 horas.  Lido o 
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Expediente, o Senhor Presidente, oportunamente, comunicou que esta Casa de Leis receberá 

a visita da imagem de Nossa Senhora de Nazaré, do Bairro Dom Aristides, em virtude da 

comemoração do Círio deste Município, comemorado no segundo domingo do mês de 

novembro. Continuando, 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 solicitou ao 

Vereador Gilberto Souto que fizesse a Leitura da Matéria em Pauta: Mensagem de Veto 

nº 026, de 25 de outubro de 2018, de autoria do Poder Executivo, informando sobre o veto 

integral do Projeto de Lei nº 059/2017; Projeto de Lei nº 115/2018, de autoria do Ver. 

Mello, que Dispõe sobre a obrigatoriedade das Instituições Bancárias disponibilizarem 

espaço físico para descanso de idosos e portadores de deficiência física na área dos caixas 

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

120/2018, de autoria do Ver. Pr. Rodvaldo, que Dispõe sobre incentivos a educação e 

melhoria de qualidade do ensino municipal criando a premiação Escola Nota 10 no 

Município de Marituba, e dá outras providências; Projeto de Lei nº 121/2018, de autoria do 

Ver. Manelzinho Rocha, que Proíbe a construção, concessão de alvará, alienação e 

desapropriação de bens, assim como, a celebração de convênios, referentes à instalação de 

presídios e/ou similares no Município de Marituba e dá outras providências; Requerimento 

nº 150/2017, 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 

Lírio dos Vales, Bairro Nova União; Requerimento nº 151/2017, 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 São Gerônimo, Bairro 

Nova União; Requerimento nº 152/2017, 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 das Flores, Bairro Nova União; Requerimento nº 
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172/2017, 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 

Santiago, Bairro Nova União, perímetro entre Passagem Padre Cícero e Rua Primeiro de 

Janeiro; Requerimento nº 174/2017, 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, recuperação 

asfáltica de diversos trechos de sua extensão, meio fio e calçamento da Primeira Rua, Bairro 

Novo; Requerimento nº 781/2017, 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 instalação de luminárias, construção de meio fio, calçadas 

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

Paulo II, Bairro Almir Gabriel; Requerimento nº 788/2017, 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 instalação de luminárias, 

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

para deficientes físicos, Rua Santa Catarina, Bairro Almir Gabriel; Requerimento nº 

796/2017, 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 instalação de luminárias, construção de meio fio, calçadas e sinalização da 

via, sempre respeitando acessibilidade para deficientes físicos, Rua Nestor Guimarães, 

Bairro Almir Gabriel; Requerimento nº 798/2017, 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 instalação de luminárias, construção de 

meio fio, calçadas e sinalização da via, sempre respeitando acessibilidade para deficientes 

físicos, na Rua Vilage, Bairro Almir Gabriel; Requerimento nº 799/2017, 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 instalação de 

luminárias, construção de meio fio, calçadas e sinalização da via, sempre respeitando 
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acessibilidade para deficientes físicos, na Travessa Antônio Alves, Bairro Almir Gabriel; 

Requerimento nº 2.466/2018, de autoria do Ver. Gilberto Souto, requerendo que o Prefeito 

Municipal providencie a Semana da Igualdade Racial; Requerimento nº 2.469/2018, de 

autoria do Ver. Gilberto Souto, requerendo que o Prefeito Municipal providencie 

Conferência Municipal de Cultura e Esporte; Requerimento nº 2.470/2018, de autoria do 

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

Artesanal, Piscicultura e Mariscos; Requerimento nº 2.471/2018, de autoria do Ver. 

Gilberto Souto, requerendo que o Prefeito Municipal providencie fomento à Cadeia 

Produtiva de Fruticultura e Criações; Requerimento nº 2.472/2018, de autoria do Ver. 

Gilberto Souto, requerendo que o Prefeito Municipal providencie Capacitar os Produtores 

Rurais; Requerimento nº 2.644/2018, de autoria do Ver. Mello, requerendo que esta Casa 

Legislativa realize uma Sessão Especial convidando a Companhia de Saneamento do Pará 

(COSANPA), para que venha dar explicações sobre os altos valores que vem sendo cobrado 

na conta de água dos moradores do Residencial Viver Melhor Marituba; Requerimento nº 

2.865/2018, de autoria do Ver. Mello, requerendo que o Prefeito Municipal providencie 

junto ao setor competente a realização de um leilão das ambulâncias que já estão sem 

condições de uso e com o dinheiro arrecadado possa adquirir novas ambulâncias; 

Requerimento nº 2.866/2018, de autoria do Ver. Mello, requerendo que o Prefeito 

Municipal providencie a instalação de uma academia ao ar livre na Praça da Bíblia, na Rua 

da Colônia, Bairro Dom Aristides; Requerimento nº 2.867/2018, de autoria do Ver. Mello, 

requerendo que o Prefeito Municipal providencie junto ao setor competente a instalação de 

uma academia ao ar livre na Praça Jarbas Passarinho em frente à Câmara Municipal de 

Marituba na Rua da Colônia no Bairro Dom Aristides; Requerimento nº 2.820/2018, de 

autoria do Ver. João Pereira, requerendo que o Prefeito Municipal providencie a 

manutenção da fiação elétrica, construção da estrutura, bem como a aquisição de uma caixa 

e bomba d’água, gradeamento das portas e janelas, construção de uma galeria de esgoto 

para o Posto de Saúde do Riacho Doce; Requerimento nº 2.822/2018, de autoria do Ver. 

João Pereira, requerendo que o Prefeito Municipal providencie a execução de limpeza de 

valas, tubulação, terraplenagem e pavimentação asfáltica da WE 23, localizada no Bairro 
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Beija-Flor; Requerimento nº 2.823/2018, de autoria do Ver. João Pereira, requerendo que 

o Prefeito Municipal providencie a execução de limpeza de valas, tubulação, terraplenagem 

e pavimentação asfáltica de WE 22, localizada no Bairro Beija-Flor; Requerimento nº 

2.824/2018, de autoria do Ver. João Pereira, requerendo que o Prefeito Municipal 

providencie a execução de limpeza de valas, tubulação, terraplenagem e pavimentação 

asfáltica de WE 21, localizada no Bairro Beija-Flor; Requerimento nº 2.862/2018, de 

autoria do Ver. João Pereira, requerendo que o Prefeito Municipal providencie a execução 

de limpeza de valas, implantação de redes de esgoto e galerias de águas pluviais, 

pavimentação e iluminação pública da Rua Dom Aristides, localizada no Bairro Novo 

Horizonte; Requerimento nº 2.881/2018, de autoria do Ver. Allan Besteiro, requerendo 

que o Prefeito Municipal providencie ampliar o número de Escolas em Tempo Integral; 

Requerimento nº 2.887/2018, de autoria do Ver. Allan Besteiro, requerendo que o Prefeito 

Municipal providencie o fortalecimento de ações preventivas contra o uso de álcool e 

drogas por meio de campanhas de conscientização e de combate ao Tráfico de Drogas nas 

Escolas da Rede Municipal; Requerimento nº 2.888/2018, de autoria do Ver. Allan 

Besteiro, requerendo que o Prefeito Municipal providencie a ampliação nos serviços de 

prevenção e atendimento médico e psicossocial de adolescentes vítimas de maus-tratos e 

exploração sexual; Requerimento nº 2.891/2018, de autoria do Ver. Neneco, requerendo 

que o Prefeito Municipal providencie junto ao setor competente o serviço de tubulação em 

frente ao sítio do Vadico na Rua do Mirizal, Bairro Mirizal; Requerimento nº 2.892/2018, 

de autoria do Ver. Neneco, requerendo que o Prefeito Municipal providencie junto ao setor 

competente o serviço de tubulação em frente à Loja de Materiais de Construção Pacífico na 

Rua Antônio Bezerra Falcão, Bairro Mirizal; Requerimento nº 2.893/2018, de autoria do 

Ver. Neneco, requerendo que o Prefeito Municipal providencie junto ao setor competente o 

serviço de tubulação em frente ao Bar Bola Branca na Rua da Piçarreira, Bairro Mirizal; 

Requerimento nº 2.894/2018, de autoria do Ver. Neneco, requerendo que o Prefeito 

Municipal providencie junto ao setor competente o serviço de revisão da bomba e 

manutenção da caixa d’água da Rua Principal do Novo Uriboca, Bairro São João; 

Requerimento nº 2.895/2018, de autoria do Ver. Manelzinho Rocha, requerendo que o 
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Presidente deste Poder Legislativo solicite audiência com a Defensora Pública Geral, para 

tratativas de melhorias nos atendimentos realizados pela Defensoria Pública neste 

Município; Indicação nº 134/2018, de autoria do Ver. Manelzinho Rocha, indicando que o 

Prefeito Municipal proceda na construção e sinalização dos abrigos de parada de Transporte 

Coletivo nos dois sentidos da Avenida Boulevard das Águas no Residencial “Viver Melhor 

Marituba”; Indicação nº 141/2018, de autoria do Ver. Manelzinho Rocha, indicando que o 

Prefeito Municipal efetive o novo piso salarial para os Agentes de Endemias e Agentes 

comunitários, conforme a Lei nº 13.708/18; Moção nº 007/2018, de autoria do Ver. Allan 

Besteiro, solicitando que esta Casa de Leis encaminhe a presente Moção de Pesar à família 

da Senhora Maria Bernadete Queiros Rebelo, mais conhecida como Dona Berna, Presidente 

do “Bloco Vai Quem Quer”. Lida a matéria, o Senhor Presidente solicitou ao Ver. 

Gilberto Souto 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, Neneco, Chica, Pastor Ademir, Helder Brito, Salin, Raimundo Carneiro, Gilberto 

Souto, Boni e Raí. Havendo quórum, o Senhor Presidente submeteu à aprovação da Plenária 

a Ata da Sessão Ordinária realizada no dia 01/11/2018, a qual foi aprovada por 

unanimidade. Em seguida, passou à deliberação da matéria em pauta: Mensagem de Veto 

nº 026, de 25 de outubro de 2018, de autoria do Poder Executivo, informando sobre o veto 

integral do Projeto de Lei nº 059/2017. A matéria foi encaminhada à Comissão de Justiça, 

para análise e parecer. Projeto de Lei nº 115/2018, de autoria do Ver. Mello. A matéria foi 

encaminhada à Comissão de Justiça para análise e parecer. Projeto de Lei nº 120/2018, de 

autoria do Ver. Pr. Rodvaldo. A matéria foi encaminhada à Comissão de Justiça para 

análise e parecer. Projeto de Lei nº 121/2018, de autoria do Ver. Manelzinho Rocha. A 

matéria foi encaminhada à Comissão de Justiça para análise e parecer. Os Requerimentos 

nº 150, 151, 152, 172 e 174/2017, de autoria do Ver. Raimundo Carneiro, foram retirados 

de pauta pela ausência justificada do mesmo. Os Requerimentos nº 781, 788, 796, 798 e 

799/2017, de autoria do Ver. Helder Brito, foram submetidos à discussão e votação, sendo 

aprovados por unanimidade. Os Requerimentos nº 2.466, 2.469, 2.470, 2.471 e 

2.472/2018, de autoria do Ver. Gilberto Souto, foram submetidos à discussão e votação, 
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sendo aprovados por unanimidade. Os Requerimentos nº 2.644, 2.865, 2.866 e 2.867/2018, 

de autoria do Ver. Mello, foram submetidos à discussão, no que, o autor das matérias, o 

Vereador Mello destacando que o Requerimento de nº 2.865/2018, seja de grande 

importância, pois, solicita ao Prefeito que seja realizado um leilão das ambulâncias que 

estão paradas com o intuito de arrecadar recursos visando a compra de novas ambulâncias 

para atender melhor a população deste Município. Finalizou solicitando o apoio dos pares 

pela aprovação das matérias. Não havendo mais discussão, submetido à votação, os 

Requerimentos de autoria do Vereador Mello foram aprovados por unanimidade. Os 

Requerimentos nº 2.820, 2.822, 2.823, 2.824 e 2.862/2018, de autoria do Ver. João 

Pereira, foram submetidos à discussão e votação, sendo aprovados por unanimidade. Os 

Requerimentos nº 2.881, 2.887 e 2.888/2018, de autoria do Ver. Allan Besteiro, foram 

submetidos à discussão e votação, sendo aprovados por unanimidade. Os Requerimentos 

nº 2.891, 2.892, 2.893 e 2.894/2018, de autoria do Ver. Neneco, foram submetidos à 

discussão e votação, sendo aprovados por unanimidade. Oportunamente, o Senhor 

Presidente suspendeu a Sessão para receber a Imagem de Nossa Senhora de Nazaré. 

Reiniciando os trabalhos, o Senhor Presidente solicitou ao Vereador Gilberto Souto que 

fizesse nova verificação de quórum, constatando a presença dos Vereadores Allan Besteiro, 

Manelzinho Rocha, Neneco, João Pereira, Chica, Salin, Helder Brito, Gilberto Souto, 

Everaldo Aleixo, Boni e Raí. Havendo quórum, o Senhor Presidente passou à deliberação 

do restante da matéria em pauta: O Requerimento nº 2.895/2018 e as Indicações nº 134 e 

141/2018, de autoria do Ver. Manelzinho Rocha. As matérias foram discutidas pelo autor 

das matérias, o Vereador Manelzinho Rocha ressaltando sobre a importância de suas 

matérias, e que o Presidente deste Poder solicite audiência junto a Defensoria pública neste 

município, quanto à melhoria ao atendimento feito a população, haja vista muitas pessoas 

precisarem de um serviço advocatício e muitas das vezes não terem como contratar um 

advogado. Existe um telefone para agendamento, porém há muita falha no atendimento, 

com dificuldades de acesso. Solicitou que seja feita uma comissão de vereadores e que 

possam ir até a Defensoria, fiscalizar e pedir esclarecimentos para uma melhor prestação de 

serviços à população. Outra matéria é quanto à indicação para que o Prefeito efetive o novo 
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piso salarial para os Agentes de Endemias e Agentes Comunitários conforme a Lei nº 

13708/18 em que o Governo Federal já concedeu as respectivas categorias que tão bem 

atendem a população. Afirmou, que sem dúvida irá marcar uma audiência com a Secretária 

de Saúde para ver os impactos que o repasse aos agentes, possa causar na folha de 

pagamento do município. Esta Casa poderá dar “O Ponta Pé Inicial” para melhor atender 

estas categorias de agentes. Não havendo mais discussão, submetidas à votação, as matérias 

do Vereador Manelzinho Rocha foram aprovadas por unanimidade. A Moção nº 007/2018, 

de autoria do Ver. Allan Besteiro, foi submetida à discussão e votação, sendo aprovada por 

unanimidade. Analisadas as matérias, o Senhor Presidente, franqueou a palavra aos 

Senhores Vereadores nos Pronunciamentos Finais. Usando a tribuna, a Vereadora Chica 

após as saudações de praxe parabenizou a iniciativa deste Poder Legislativo, do Vereador 

Allan Besteiro, pela homenagem a Senhora Maria Bernadete Queiroz Rebelo, mais 

conhecida como Dona Berna, que por muitos anos foi presidenta do Bloco Carnavalesco 

Vai Quem Quer. Figura importante do bairro Almir Gabriel e deste Município, pois ajudava 

a todos sem distinção. Em aparte, o Vereador Allan Besteiro informou que a mesma 

passou cerca de quarenta dias internada, ressaltando que Dona Berna foi uma pessoa muito 

importante para a área cultural deste Município, considerando a relevância da matéria, 

colocou a disposição de todos para assinarem em conjunto. Retomando seus 

pronunciamentos, a Vereadora Chica disse que Dona Berna para iniciar seu projeto do 

bloco emprestava instrumentos de amigos do Município de Ananindeua, considerando justa 

a homenagem. Em aparte, o Vereador Manelzinho Rocha parabenizou a iniciativa do 

autor da matéria, o Vereador Allan Besteiro e a Vereadora Chica pelas palavras, dizendo 

que a Dona Berna escolheu, como profissão, ser carnavalesca, reescrevendo o carnaval 

deste Município. Registrou que Marituba perde uma grande defensora da cultura. 

Novamente com a palavra, a Vereadora Chica reportou-se ao lixão destacando que o 

período das chuvas já está se aproximando, algumas até com certa intensidade, mostrando o 

que pode acontecer neste Município às vésperas do Natal. Externou sua insatisfação com a 

falta de coleta de lixo, questionando o que acontece de fato, em especial, no Bairro São 

João e também no Residencial Viver Melhor Marituba que a coleta é feita em apenas duas 
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ou três ruas, deixando as demais ruas com as lixeiras cheias. Questionou ainda sobre a 

empresa que realiza esta coleta, se a mesma recebendo o pagamento pela prestação do 

serviço, tendo em vista que, nas proximidades de sua residência, a coleta não é feita a cerca 

de quinze dias. Registrou que, infelizmente, as pessoas não entendem o processo que 

envolve a administração e acabam culpando o representante de sua comunidade. Ressaltou 

que a limpeza da cidade seja um dever do Gestor Municipal, pois a população paga os 

impostos e quer que o retorno seja através da realização dos serviços básicos. Disse ainda 

que o acumulo de lixo acaba trazendo diversas mazelas, como insetos, ratos; doenças como 

a tuberculose, pneumonia, crianças com crises de tosse, doenças que estão à porta das 

Unidades de Saúde, sem contar o tempo de espera para atendimento na UPA 24H, ou ainda, 

da falta de medicamentos pra o tratamento adequado. Informou que o Raio-X também não 

esteja funcionando a alguns meses. Registrou que foi eleita para defender a população deste 

Município, e não para falar mal da administração por ser considerada oposição ao Governo 

Municipal. Destacou que a direção de cada Unidade de Saúde e da UPA 24H tentam 

realizar o melhor atendimento possível dentro da disponibilidade de recursos e de materiais. 

Acrescentou que a Secretária Municipal de Saúde de Marituba pode buscar ações junto ao 

Estado para melhorar o atendimento na área de saúde. Falou ao líder do Governo da 

necessidade de união de forças, dizendo que participou de reunião no Ministério Público, na 

semana anterior, onde a obteve a informação de que a Secretaria Estadual de Meio 

Ambiente esteja procurando outro local para a instalação de um novo aterro sanitário, 

porém estas informações foram desmentidas. Considerou a necessidade de formulação de 

outro documento para apresentar ao novo Governador, pois, segundo consta, as atividades 

do aterro seriam encerradas neste Município em maio de 2019, assim como existe a 

possibilidade de um novo contrato para a exploração de outro terreno em Marituba. Em 

aparte, o Vereador Boni parabenizou a iniciativa colocando-se à disposição para lutar pela 

saída do lixão deste Município. Disse que existe um período de ruptura, sendo necessário 

trabalhar em duas frentes, junto ao novo Governo e também no atual em prol de uma 

Marituba melhor para nossos filhos e netos. Retomando novamente seus pronunciamentos, 

a Vereadora Chica considerou a necessidade de registrar na Secretaria Estadual de Meio 
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Ambiente e também na Secretaria Municipal o prazo de quinze anos de utilização do aterro 

sanitário. Finalizou externando sua satisfação pela visita da Imagem de Nossa Senhora de 

Nazaré nesta Casa de Leis, propondo que os Vereadores acompanhem um dia da 

Festividade do Círio deste Município. Em 2019, haverá mudanças no Estado e neste 

Município sendo importante que o trabalho seja realizado para todos. Por sua vez, o 

Vereador Pastor Rodvaldo na tribuna, após cumprimentar a todos os presentes registrou 

que neste mês de novembro a Igreja do Evangelho Quadrangular estará completando 

quarenta e cinco anos no Pará, no que os Vereadores já receberam o convite, mas aproveita 

o ensejo para convidar a todos a participarem neste plenário, dia treze, de uma sessão solene 

para homenagear os membros, líderes e pastores que vem prestando um serviço de salvação 

neste município. É lamentável ver e usar a imagem da igreja num momento oportuno 

politico, e não olham que diuturnamente é aquela que através de vigílias, jejuns e orações 

trabalham para o bem comum da cidade de Marituba. A igreja oferece atendimento nos 

presídios, cursos profissionalizantes, como agora o têm, cursos técnico em enfermagem, 

radiologia e tantos outros oferecidos para qualificar a população. Ressaltou o convite feito 

para que dia treze se façam presentes nesta Casa. E dia quinze estará com uma grande frota 

de doze a quinze ônibus alugados com grande esforço para levar pessoas esquecidas à 

margem da sociedade, para que neste dia, na Praia Grande do Outeiro, num grande batismo 

coletivo, com cerca de mais de cinco mil pessoas, possam ser salvas e entrar no reino de 

Deus e possam contribuir para uma sociedade cristã mais justa, tirando-as da marginalidade 

e reintegrando-as à sociedade. Agradeceu a toda a Igreja do Evangelho Quadrangular que 

em Marituba são em cerca de 80 IEQ’s e 3280 no Estado do Pará. Reafirmou o seu convite 

a todos, em partilhar essa homenagem, demonstrando o seu encontro com Jesus fez em sua 

vida uma transformação, um casamento de dezoito anos realizado, e ter sua família com 

alegria, servir a Deus, bem como agradecer a esta Casa que ajudou a eleger o Deputado 

Federal Josué Bengtson e Deputado Estadual Martinho Carmona, representantes da igreja. 

Concluiu pedindo as bênçãos de Jesus a todos os presentes. Não havendo mais oradores 

inscritos e nem mais nada a ser tratado na ordem dia, e quando eram precisamente dez 

horas e quarenta e cinco minutos, deu por encerrada esta sessão ordinária, e para constar, 
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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, 11 

de novembro 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-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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