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ATA DA 70ª SESSÃO ORDINÁRIA, DO 2º PERÍODO LEGISLATIVO, DA 2ª 

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

MARITUBA REALIZADA NO DIA 22 DE NOVEMBRO DE 2018. 

Aos vinte e dois dias 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, interinamente, o Vereador 

Boni; na Vice-Presidência, interinamente, o Vereador Gilberto Souto; na 

Primeira Secretaria, interinamente, o Vereador Raí. Composta a Mesa Diretora, 

o Senhor Presidente solicitou ao Vereador Gilberto Souto que fizesse a verificação 

de quórum. Constatando-se a presença dos Vereadores: Pastor Rodvaldo, Allan 

Besteiro, Manelzinho Rocha, João Pereira, Chica, Pastor Ademir, Helder Brito, 

Gilberto Souto, Boni, Raí e Salin, sendo justificadas as ausências dos Vereadores 

Mello e Raimundo Carneiro que estão a serviço deste Poder. Havendo quórum, o 

Senhor Presidente solicitou ao Vereador Manelzinho Rocha 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. 

Continuando, o Senhor Presidente solicitou ao Vereador Gilberto Souto que fizesse 

a leitura da Ata da Sessão anterior, o qual informou que a Ata do dia 08 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, o qual informou não haver 

Expediente a ser lido. Em seguida, o Senhor Presidente franqueou a palavra aos 

Senhores Vereadores nos Pronunciamentos Iniciais. Não havendo oradores 

inscritos, a palavra foi franqueada às Lideranças Partidárias. No que, o 

Vereador João Pereira, líder do PCdoB, após saudar a todos, parabenizou a 
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classe dos Conselheiros Tutelares pela data festiva dedicada aos mesmos, ocorrida 

no dia 18 de novembro, e que está prevista no Estatuto da Criança e do 

Adolescente – ECA desde 1990. Ressaltou que com a criação do ECA, estando, 

estes profissionais prestando atendimento e lutando pelo direito das crianças e dos 

adolescentes 24 horas. Considerou que estes profissionais necessitam ser olhados 

com mais carinho pelo Poder Público Municipal. Registrou que no dia 20 de 

novembro foi comemorado o Dia Nacional da Consciência Negra, informando que, 

em visita a algumas escolas deste Município, contatou que, mesmo após séculos de 

história, nada mudou com relação à discriminação quanto à cor da pele, muita 

desigualdade social. Finalizou parabenizando a Presidência deste Poder Legislativo 

pelo prêmio recebido de Selo de Gestão Transparente do Tribunal de Contas dos 

Municípios – TCM. Considerou que este seja um prêmio relevante para esta Casa 

de Leis. Estendeu parabéns ao Prefeito Mário Filho que também foi agraciado com 

o mesmo prêmio. Por sua vez, o Vereador Salin, líder do Governo, após as 

saudações de praxe à Mesa diretora e demais vereadores. Deu graças à Deus por 

mais uma sessão, onde se discutem as ideias, Indicações e Requerimentos em 

benefício à população de Marituba. Agradeceu a Comissão de Finanças na pessoa 

da Vereadora Chica, Allan Besteiro, Pastor Ademir, Gilberto Souto, Manelzinho 

Rocha, João Pereira, Helder Brito, demais Vereadores e lideres comunitários que 

se fizeram presentes no último dia vinte de novembro para discutirem o Orçamento 

Público do Executivo para o ano 2019. Foi uma audiência transparente e 

importante, deixando as pessoas se manifestarem tanto para exigir como para 

agradecer e cobrar as melhorias para seus bairros. Falou para os pares que o prazo 

para apresentação de Emendas será até o dia trinta de novembro. E no dia três de 

dezembro fará uma reunião com todos os presidentes e membros das comissões, as 

09h00min na sala das Comissões. Parabenizou a participação desta Casa e da 

população em se fazer presentes para discutir o orçamento. Não havendo mais 

lideranças inscritas, o Senhor Presidente solicitou ao Vereador Gilberto Souto que 
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fizesse a Leitura da Matéria em Pauta: Requerimento de Licença do Prefeito 

para ausentar-se do Município, nos termos do art. 43, IV da Lei Orgânica do 

Município de Marituba, no período de 26/11/2018 a 06/12/2018, com a finalidade 

de resolver negócios particulares, bem como, ausentar-se para o exterior, sem 

qualquer ônus para o Município de Marituba, nesse período, o Vice-Prefeito 

Municipal substituirá o Prefeito Municipal nos termos do art. 82 da Lei Orgânica 

do Município; Projeto de Lei nº 116/2018, de autoria do Poder Executivo, que 

Institui o Fundo de Honorários Advocatícios de Sucumbência da Procuradoria 

Geral do Município de Marituba – FHAS, e dá outras providências; Projeto de Lei 

nº 117/2018, de autoria do Ver. Pr. Ademir, que Institui no Município de Marituba 

o Diploma “Amigo do Meio Ambiente”; Projeto de Resolução nº 002/2018, de 

autoria da Mesa Diretora, que “Atualiza o valor do vale-alimentação dos servidores 

efetivos da Câmara Municipal 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 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, 
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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 760/2017, de autoria do Ver. Helder 

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

asfaltamento, 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 Joana d’Arc, Bairro Novo; 

Requerimento nº 800/2017, de autoria do Ver. Helder Brito, requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie os serviços de drenagem, asfaltamento, saneamento 

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

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

Travessa Um, no Bairro Agrovila São Pedro; Requerimento nº 801/2017, de 

autoria do Ver. Helder Brito, requerendo que o Prefeito Municipal providencie os 

serviços de drenagem, asfaltamento, saneamento básico, conserto e/ou instalação 

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

respeitando acessibilidade para deficientes físicos, na Travessa WE 2, no Bairro 

Agrovila São Pedro; Requerimento nº 802/2017, de autoria do Ver. Helder Brito, 

requerendo que o Prefeito Municipal providencie os serviços de drenagem, 

asfaltamento, saneamento básico, conserto e/ou instalação de luminárias, 

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

acessibilidade para deficientes físicos, na Travessa Três, no Bairro Agrovila São 

Pedro; Requerimento nº 803/2017, de autoria do Ver. Helder Brito, requerendo 

que o Prefeito Municipal providencie os serviços de drenagem, asfaltamento, 

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 Travessa Quatro, no Bairro Agrovila São Pedro; Requerimento nº 

2.473/2018, de autoria do Ver. Gilberto Souto, requerendo que o Prefeito 

Municipal providencie implantação do Fundo de Desenvolvimento Industrial; 

Requerimento nº 2.475/2018, de autoria do Ver. Gilberto Souto, requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie implantação e efetivação do Centro da Juventude; 

Requerimento nº 2.476/2018, de autoria do Ver. Gilberto Souto, requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie promoção de Eventos Religiosos; Requerimento 

nº 2.478/2018, de autoria do Ver. Gilberto Souto, requerendo que o Prefeito 

Municipal providencie assistência ao Trabalhador Formal e Informal; 

Requerimento nº 2.479/2018, de autoria do Ver. Gilberto Souto, requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie estudo do Perfil Turístico e Ecológico no 

município de Marituba; Requerimento nº 2.825/2018, 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 19, localizada 

no Bairro Beija-Flor; Requerimento nº 2.827/2018, 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 15, localizada 

no Bairro Beija-Flor; Requerimento nº 2.828/2018, 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 14, localizada 

no Bairro Beija-Flor; Requerimento nº 2.829/2018, 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 13, localizada 

no Bairro Beija-Flor; Requerimento nº 2.830/2018, 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 12, localizada 

no Bairro Beija-Flor; Requerimento nº 2.869/2018, de autoria do Ver. Mello, 
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requerendo que o Prefeito Municipal providencie junto ao setor competente a 

reforma e ampliação da academia ao ar livre da Praça Matriz, Bairro Centro; 

Requerimento nº 2.872/2018, de autoria do Ver. Mello, requerendo que o Prefeito 

Municipal providencie junto ao setor competente a reforma e ampliação da 

academia ao ar livre do Residencial Viver Melhor Marituba; Requerimento nº 

2.874/2018, de autoria do Ver. Mello, requerendo que o Prefeito Municipal 

providencie junto ao setor competente o conserto da grade de proteção do canteiro 

central na BR 316, em frente ao Mercado Central; Requerimento nº 2.896/2018, 

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

providencie limpeza de valas, roçagem, asfaltamento e manutenção de iluminação 

pública na Alameda I, localizada na Comunidade Nova Aliança, Estrada da Pirelli; 

Requerimento nº 2.898/2018, de autoria do Ver. Allan Besteiro, requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie limpeza de valas, roçagem, asfaltamento e 

manutenção de iluminação pública na Passagem Shalom, localizada na 

Comunidade Nova Aliança, Estrada da Pirelli; Requerimento nº 2.901/2018, de 

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

limpeza de valas, roçagem, asfaltamento e manutenção de iluminação pública na 

Passagem Deus Proverá, localizada na Comunidade Nova Aliança, Estrada da 

Pirelli; Requerimento nº 2.903/2018, de autoria do Ver. Allan Besteiro, 

requerendo que o Prefeito Municipal providencie limpeza de valas, roçagem, 

asfaltamento e manutenção de iluminação pública na Passagem Bom Jesus, 

localizada na Comunidade Nova Aliança, Estrada da Pirelli; Requerimento nº 

2.904/2018, de autoria do Ver. Allan Besteiro, requerendo que o Prefeito 

Municipal providencie limpeza de valas, roçagem, asfaltamento e manutenção de 

iluminação pública na Alameda II, localizada na Comunidade Nova Aliança, 

Estrada da Pirelli; Requerimento nº 2.905/2018, de autoria do Ver. Salin, 

requerendo que o Prefeito Municipal providencie implantação de postes de 

iluminação para posterior ligação de energia elétrica, na Comunidade Bom Jesus, 
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situada no Ramal Tiradentes (setor agrícola); Requerimento nº 2.906/2018, de 

autoria do Ver. Salin, requerendo que o Prefeito Municipal providencie a cobertura 

da quadra do Residencial Viver Melhor Marituba; Requerimento nº 2.907/2018, 

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

ao setor competente reparo ou construção da boca de lobo localizada na Rua 

Benevides, esquina com a Rua Antônio Bezerra Falcão, Bairro Centro; 

Requerimento nº 2.911/2018, de autoria do Ver. Neneco, requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie a execução de serviços de limpeza, abertura de 

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

asfáltica da Rua do Campo do Águia ao lado do Residencial Parque dos Umaris, 

Uriboca Velho, Bairro São João; Requerimento nº 2.912/2018, de autoria do Ver. 

Pr. Rodvaldo, requerendo que o Prefeito Municipal providencie operação tapa 

buraco da Passagem Brito, esquina com a Travessa Camilo Salgado no Conjunto 

Marituba I, Bairro Decouville; e Indicação nº 139/2018, de autoria do Ver. Pr. 

Ademir, indicando que o Prefeito Municipal providencie a construção de piso das 

barracas de vendas, localizadas próximo ao Posto de Saúde do Residencial Viver 

Melhor Marituba. 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, Raí, João Pereira, Chica, Pastor Ademir, Helder Brito, 

Salin, Gilberto Souto e Boni. Havendo quórum, o Senhor Presidente submeteu à 

aprovação da Plenária a Ata da Sessão Ordinária realizada no dia 08/11/2018, a 

qual foi aprovada por unanimidade. Em seguida, passou à deliberação da matéria 

em pauta: Requerimento de Licença do Prefeito para ausentar-se do 

Município, nos termos do art. 43, IV da Lei Orgânica do Município de Marituba, 

no período de 26/11/2018 a 06/12/2018, com a finalidade de resolver negócios 

particulares, bem como, ausentar-se para o exterior, sem qualquer ônus para o 

Município de Marituba, nesse período, o Vice-Prefeito Municipal substituirá o 
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Prefeito Municipal nos termos do art. 82 da Lei Orgânica do Município. A matéria 

foi submetida à discussão e votação, sendo aprovada por maioria, com o voto 

contrário da Vereadora Chica. Projeto de Lei nº 116/2018, de autoria do Poder 

Executivo, foi encaminhado à Comissão de Justiça para receber análise e parecer. 

Projeto de Lei nº 117/2018, de autoria do Vereador Pastor Ademir, foi 

encaminhado à Comissão de Justiça para receber análise e parecer. Projeto de 

Resolução nº 002/2018, de autoria da Mesa Diretora, foi encaminhado à Comissão 

de Justiça para receber análise e parecer. Requerimentos nº 150, 151, 152, 172 e 

174/2017, de autoria do Vereador Raimundo Carneiro, foram retirados de pauta 

pela ausência justificada do autor das matérias. Requerimentos nº 760, 800, 801, 

802 e 803/2017, de autoria do Vereador Helder Brito, foram submetidos à 

discussão e votação, sendo aprovados por unanimidade. Requerimentos nº 2.473, 

2.475, 2.476, 2.478 e 2.479/2018, de autoria do Vereador Gilberto Souto, foram 

submetidos à discussão e votação, sendo aprovados por unanimidade. 

Requerimentos nº 2.825, 2.827, 2.828, 2.829 e 2.830/2018, de autoria do 

Vereador João Pereira, foram submetidos à discussão e votação, sendo aprovados 

por unanimidade. Requerimentos nº 2.869, 2.872 e 2.874/2018, de autoria do 

Vereador Mello, foram retirados de pauta pela ausência justificada do autor das 

matérias. Requerimentos nº 2.896, 2.898, 2.901, 2.903 e 2.904/2018, de autoria 

do Vereador Allan Besteiro, foram submetidos à discussão e votação, sendo 

aprovados por unanimidade. Requerimentos nº 2.905 e 2.906/2018, de autoria do 

Vereador Salin, foram retirados de pauta por solicitação do autor das matérias. 

Requerimentos nº 2.907 e 2.911/2018, de autoria do Vereador Neneco, foram 

submetidos à discussão e votação, sendo aprovados por unanimidade. 

Requerimento nº 2.912/2018, de autoria do Vereador Pastor Rodvaldo, foi 

submetido à discussão e votação, sendo aprovado por unanimidade. Indicação nº 

139/2018, de autoria do Vereador Pastor Ademir, foi submetida à discussão e 

votação, sendo aprovada por unanimidade. Analisadas as matérias, o Senhor 
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Presidente, franqueou a palavra aos Senhores Vereadores nos Pronunciamentos 

Finais. Usando a tribuna, a Vereadora Chica após as saudações de praxe, 

externou votos de pesar à família do Senhor Gilberto “Melodia”, conhecido 

também como Pelé, que faleceu no dia 20 de novembro de 2018, foi enterrado no 

cemitério do Bairro Dom Aristides. Salientou que o mesmo foi um grande 

esportista e amante do samba e pagode, pessoa que lutava pelo desenvolvimento da 

cultura neste Município. Em aparte, o Vereador Helder Brito associou-se à 

solicitação da sua antecessora com relação aos votos de pesar à família do Senhor 

Gilberto “Melodia”, destacando que o mesmo era amigo de sua família, pessoa que 

transmitia muita alegria através, principalmente, de suas toadas de samba. 

Acrescentou que o Senhor Gilberto fazia parte do grupo de trabalho do Clube do 

Flamengo de Marituba. Retomando seus pronunciamentos, a Vereadora Chica 

parabenizou aos funcionários da Câmara de Marituba que cuidam da parte contábil 

e jurídica pela premiação dada à Presidência desta Casa pelo Tribunal de Contas 

dos Municípios – TCM, Selo Gestão Transparente na prestação de contas. Em 

aparte, o Vereador Raí destacou que esta premiação da atual gestão, com relação à 

questão da transparência, iniciou-se, de forma sequencial, desde a gestão dos 

Vereadores Nilson Serrão, Boni, deste orador e continua na gestão do Vereador 

Everaldo Aleixo. Externou votos de parabéns todos os funcionários que fazem 

parte deste processo, destacando que a Câmara Municipal de Marituba, no cenário 

estadual, possui um elevado conceito junto ao TCM no que se refere à aplicação 

dos recursos públicos. Novamente com a palavra, a Vereadora Chica disse que 

todos que fazem a Câmara de Marituba estão de parabéns, tendo em vista de que 

este prêmio foi dado conforme a transparência da aplicação dos recursos e do 

trabalho realizado. Questionou, quanto à premiação do Prefeito, dizendo que não 

entende como pode haver transparência se o Município encontra-se com diversos 

processos na justiça. Que tipo de transparência foi colocado no papel. Questionou 

ainda sobre a solicitação de viagem do Prefeito para o exterior por quinze dias, 
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enquanto o Município está cheio de problemas, citando que moradores de mais um 

Bairro, Bela Vista, resolveram fechar a BR 316, visando melhorias para o referido 

Bairro. Disse que não há iluminação pública, segurança, saneamento básico, com a 

poeira imperando no verão e a lama no período de chuvas. Informou que as 

viaturas da polícia militar, às três horas da manhã, já estavam em frente à Escola 

Juscelino Kubistchek aguardando a manifestação dos moradores. Considerou que 

não seja correto interditar a BR 316, mas, infelizmente, somente assim as 

autoridades valorizam a comunidade e demandam serviços para os Bairros, ou 

seja, empurram com a barriga. Externou que seja contrária a viagem do Prefeito 

neste período, podendo aguardar o período do recesso. Finalizou dizendo que seja 

necessário deixar o Ministério Público de sobreaviso, destacando que o Vice-

Prefeito assumiu, mas, dificilmente, utilizará o peso da caneta para executar obras 

e serviços na ausência do Prefeito, ou seja, ficará de mãos atadas. No ensejo, o 

Vereador Pastor Rodvaldo na tribuna, após cumprimentar a Mesa Diretora, 

demais Vereadores, a população presente na galeria e demais presentes, pediu ao 

representante do Governo que apesar de não estar presente no plenário, mas que 

levasse até ao Executivo o seu questionamento quanto ao que precisa ser feito para 

que o povo possa se utilizar dos espaços públicos. Chegou a pensar que esta sendo 

feita politicagem a ponto de boicotar o uso de espaço público, escolhendo a quem 

deve ou não utilizar alguns espaços dentro deste município. Aproveitou para 

agradecer e parabenizar esta Casa na pessoa de seus membros em que aprovaram 

seu pedido para ser feita uma sessão solene em comemoração aos 45 anos da Igreja 

Quadrangular no Pará. Agora esta mesma Igreja Quadrangular enviou um Ofício, 

dentro dos tramites legais à Secretaria de Cultura do Município para promover um 

grande evento com culto e louvores, com acesso gratuito à população para assistir 

um show da cantora Léa Mendonça que unirá todos os evangélicos. A Secretaria 

de Cultura não dá uma resposta e impõe tramites burocráticos para não conceder o 

espaço. Afirmou que vai usar dos trâmites legal, pedindo a devida autorização, e 
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que se for negado irá fazer na rua o evento que se intitula “Clamor Marituba’ a ser 

realizado no dia 30 deste mês, onde convida a população e Vereadores a clamar 

pela sociedade Maritubense. Pede ajuda à Casa para intervir quanto ao uso de um 

espaço público em que visa o bem estar da população. Não é oposição, tanto que é 

favorável ao pedido formal e que possam chamar as pessoas imbuídas a resolverem 

essa questão, citando como exemplo, pessoas que as vezes de forma lamentável, 

chegam até aos vereadores, reclamando que estão com os contracheques na mão e 

não conseguem receber seus salários. Quem cuida e zela por este assunto, 

perguntou. Acredita na palavra de Deus que não se deve fazer acepção de pessoas. 

Como Vereadores desta Casa, não há aqueles mais ou menos votados, todos foram 

eleitos para legislar nesta Cidade e que tem o compromisso de representar dentro e 

fora desta Casa o povo de Marituba. Na Epístola de Thiago 2, 1-4 que diz: “ Meus 

irmãos, não tenhais afeto ao senhor Jesus Cristo em acepção de pessoas. Pois se 

entrar em vossa reunião, um homem com trajes finos e anel esplendido e ao 

contrário entrar um homem pobre com trajes sórdidos. E dizer ao rico, senta-te ao 

meu lado, e dizer ao pobre, fica em pé ou senta-te abaixo dos cabelos dos meus 

pés. Não fazeis distinções entre vos mesmos? E não vos fizestes juízes de maus 

pensamentos?” Ou seja: alguns pobres que saem das Secretarias de Marituba, 

endividados, tristes e angustiados sem a quem reclamar. Deixou registrado que 

existe um Deus que vela por essas pessoas, sejam católicas, evangélicas, espiritas 

ou de qualquer outra religião. Neste mesmo pensamento do Apóstolo Thiago, que 

se esses que creem tiverem seus direitos cassados, estarão na memória do Senhor. 

Precisam deixar claro que esses pobres são ajudados. E muitas das vezes, como 

agentes públicos não conseguem fazer muito, pois Vereador legisla e não executa. 

Fica as suas indagações quanto aqueles que ficam a margem sem os seus direitos. 

Registrou a sua indignação como Líder do PTB nesta Casa, vereador e líder 

Superintendente evangélico quadrangular nesta cidade, bem como a indignação do 

líder geral Reverendo Josué Bengtson, Deputado Federal. É necessário saber quem 
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cuida e quem está boicotando o bem estar do povo de Marituba. Como o evento já 

realizado “Jovens Cristãos” que aconteceu ano passado e hoje pela mesma razão de 

espaço foi cancelado. Louvamos a Deus e a cada vereador,  na pessoa do Vereador 

Gilberto Souto que deu a oportunidade em ajudar, pois a religião norteia a vida do 

homem, transformando a sua qualidade de vida. Convidou a prestigiarem o evento 

“Casamento dos Sonhos” onde vários casais terão uma festa gratuita para 

oficializar sua união. Registrou seu pedido em favor do bem comum do povo de 

Marituba. 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 quinze 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, 22 de novembro de 2018 - 25º 

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