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ATA DA 88ª SESSÃO ORDINÁRIA, DO 1º PERÍODO LEGISLATIVO, DA 3ª 

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

MARITUBA REALIZADA NO DIA 06 DE JUNHO DE 2019. 

 

Aos seis dias do mês de junho de dois mil e dezenove, 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 Boni; na Vice-Presidência, o Vereador Salin; na Primeira 

Secretaria, o Vereador Allan Besteiro; e na Terceira Secretaria, o Vereador 

Manelzinho Rocha. Composta a Mesa Diretora, o Senhor Presidente solicitou ao 

Vereador Allan Besteiro que fizesse a verificação de quórum. Constatando-se a presença 

dos Vereadores: Chica, Neneco, Allan Besteiro, Boni, Salin, Manelzinho Rocha, João 

Pereira, Pastor Rodvaldo e Raimundo Carneiro. 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 quinze minutos, invocando o nome de Deus, 

deu por aberta a presente sessão ordinária. Continuando, o Senhor Presidente solicitou ao 

Vereador Allan Besteiro que fizesse a leitura da Ata da Sessão anterior, o qual informou 

que a Ata do dia 30 de maio de 2019, encontra-se nos cadernos dos Senhores Vereadores e 

na Secretaria desta Casa. Prosseguindo, solicitou ao Vereador Allan Besteiro que fizesse a 

leitura do Expediente, o qual informou não haver expediente a ser lido. Na sequência, o 

Senhor Presidente franqueou a palavra aos Senhores Vereadores nos Pronunciamentos 

Iniciais. Fazendo uso da tribuna, a Vereadora Chica após saudar a todos lembrou que a 

empresa Guamá Tratamento de Resíduos (REVITA), em nota, disse que encerraria as 

atividades do aterro sanitário no dia 31 de maio, em virtude do esgotamento de sua 

capacidade técnica. Mas no apagar das luzes, o Prefeito Zenaldo Coutinho, através do 

desembargador Luís Gonzaga da Costa Neto, conseguiu fazer com que o funcionamento do 

aterro sanitário se estenda por mais cento e vinte dias. Disse que este desembargador foi 

indicado para o referido cargo pelo ex-governador Simão Jatene com o apoio do Prefeito 

de Belém Zenaldo Coutinho, logicamente, não iria defender os interesses do Município de 
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Marituba, condenando a população de Marituba a suportar o “lixão” por mais quatro 

meses. Fato que acabou provocando a interdição do portão de entrada da empresa, na noite 

do dia 05/06/2019, pelos moradores que residem às proximidades do “lixão”, não 

permitindo a entrada de caminhões da coleta de lixo. Informou que foi chamada 

juntamente com a Comissão do Fórum Fora Lixão para participar e acompanhar o ato, mas 

para sua surpresa, a Polícia Militar chegou com a ordem para retirar os manifestantes e 

liberar a entrada dos caminhões, inclusive, com a tentativa de cercear o trabalho da 

imprensa que no momento estava fazendo a cobertura da manifestação. Lembrou que nesta 

mesma data do dia 05/06 foi comemorado o Dia Mundial do Meio Ambiente, mas na 

realidade, Marituba não tem muito a comemorar com este lixão instalado no Município. 

Questionou o porquê de não ser cumprida a Lei dos Resíduos Sólidos. Externou votos de 

repúdio, como Vereadora, Moradora do Bairro São João, mãe, avó e como ser humano 

contra a decisão do desembargador de manter aberto o aterro sanitário por mais quatro 

meses. Questionou também sobre o papel das autoridades deste Município, destacando que 

todos os Vereadores desta Casa de Leis sempre apoiaram o Fórum Fora Lixão. Ressaltou 

que esta manifestação seja um protesto mostrando que a população de Marituba não está 

morta e continuará lutando pela retirada deste “lixão”. Acrescentou que há tempos 

solicitou que esta Casa Legislativa encaminhe ofício ao Poder Executivo e demais 

autoridades competentes manifestando Nota de Repúdio quanto à instalação e manutenção 

do aterro sanitário no Município de Marituba com a assinatura dos quinze Vereadores. 

Declarou acreditar que após estes quatro meses, o “lixão” se prolongue em Marituba por 

mais dois anos, tendo em vista que já existe uma solicitação de licença na SEMAS 

Estadual para liberação de funcionamento do aterro sanitário. Por sua vez, o Vereador 

João Pereira após as saudações de praxe ratificou a fala de sua antecessora acrescentando 

que o Município de Marituba esteja numa situação de risco constante, a beira de uma 

tragédia anunciada, pois mesmo diante do manifesto da empresa dizendo que não há mais 

capacidade técnica para receber resíduos, vem uma decisão judicial para que seja 

prolongado o funcionamento deste aterro sanitário. Registrou que, nas ruas, os Vereadores 

sejam cobrados por uma solução para esta questão do aterro sanitário, questionando o que 

está sendo feito para a retirada do mesmo deste Município. Inclusive, foi sugerido que se 

colocasse lixo na porta da casa dos Vereadores, como se os mesmos tivessem culpa pela 
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instalação deste lixão em Marituba ou que não estejam fazendo nada para mudar esta 

situação. Externou sua tristeza pelo sentimento de impotência desta Casa de Leis diante da 

referida questão. Destacou que, infelizmente, até tentou adentrar com solicitação de sessão 

extraordinária para debater sobre a questão, porém, segundo a Assessoria Jurídica desta 

Casa, somente em casos extremos ou de calamidade. Disse que a empresa Guamá 

Tratamento de Resíduos informou que não se responsabilizaria por qualquer dano causado 

após a data de fechamento de suas atividades. Registrou, e que fique claro para a Polícia 

Militar, que a população que se manifesta não seja de bandidos, mas sim, de cidadãos de 

bem, de moradores indignados com esta situação do “lixão”, brigando pelo direito por 

qualidade de vida. Acrescentou que o aterro sanitário teria suas atividades encerradas por 

esgotamento técnico e não por questões financeiras pelo valor da tonelada de lixo, como 

foi ventilado por algumas pessoas. Registrou que seja necessário que esta Casa de Leis não 

fique parada, concordando com a proposição da Vereadora Chica quanto ao 

encaminhamento de carta ofício ao Governador e demais autoridades competentes, mesmo 

porque todas as liberações estão sendo realizadas nestas esferas. Não havendo mais 

oradores inscritos, a palavra foi franqueada às Lideranças Partidárias. Com a palavra, o 

Vereador Raí, líder do PV, após as saudações iniciais externou toda a sua indignação pelo 

que foi apresentado nesta tribuna pelos seus antecessores, principalmente, pela data de 05 

de junho, onde se comemora o Dia Mundial do Meio Ambiente, mas pouco se tem a 

comemorar, em especial, com o posicionamento de algumas autoridades que, na maioria 

das vezes, possui o poder de resolver certos problemas que tratam sobre o meio ambiente, 

especificamente, no que diz respeito à questão do aterro sanitário instalado neste 

Município. Mas que acabam prolongando o sofrimento da população de Marituba. Disse 

que os Vereadores desta Casa Legislativa são incansáveis na busca de soluções para a 

retirada do “lixão”. Acrescentou que a manifestação da sexta-feira, dia 31/05/2019, serviu 

para demonstrar toda a indignação da população e dos Vereadores deste Município quanto 

a continuidade de funcionamento deste aterro neste Município. Destacou que a Lei dos 

Resíduos Sólidos exista há mais de dez anos, lembrando também que esta Casa de Leis 

durante todo este tempo vem lutando na defesa desta Cidade, muitas vezes, sendo 

impedidos de se manifestar e fechar a BR 316, pela Justiça, pela Polícia Militar, pelos 

Bombeiros Militares. Mas esta Casa continua e continuará lutando para defender a 
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população deste Município, mesmo sabendo que, às vezes, prevalece a lei do mais forte, do 

mais rico sobre os mais fracos e pobres. Registrou que em nenhum momento houve 

diálogo ou discussão de projetos visando o entendimento por parte dos demais 

representantes da Região Metropolitana quanto à questão do aterro sanitário, bem como, do 

Governo do Estado e também do Governo Federal, ficando toda a carga do lixo e da 

política sobre os ombros dos Vereadores desta Casa Legislativa. Disse que depois destes 

quatro meses, poderão vir mais dois anos, e se depender das Prefeituras dos Municípios de 

Belém e de Ananindeua, do Governo Estadual ou Federal que não sinalizam por uma 

solução definitiva quanto ao aterro sanitário, talvez se prolongue por muitos anos. 

Salientou que lixo seja também matéria prima, empreendimento, negócio, emprego e 

renda. Considerou que cada cidadão gere cerca de um quilo de lixo diariamente, imaginem 

isto multiplicado pelas populações da área metropolitana, no que, muito deste lixo possa 

ser reciclado, lixo que vira adubo ou ainda lixo que vire energia. Registrou que seja 

necessário verificar quais as alternativas viáveis para a questão dos resíduos sólidas da 

região metropolitana, questionando o papel de cada Município, dos governos estadual e 

federal. Disse que existe um fundo/recursos da Amazônia, na faixa de dois bilhões de reais, 

disponibilizados para a questão do meio ambiente. Porém não se sabe onde o mesmo está 

sendo aplicado. Disse que o Governo do estado possui representante no Conselho do Meio 

Ambiente da Amazônia que pode verificar para que se destine parte destes recursos para 

ajudar os Municípios quanto à questão dos resíduos sólidos, citando a alternativa do 

envelopamento entre outras de médio e longo prazo. Disse que o Governo Federal, através 

do BNDES emprestou bilhões para governos autoritários e que já deram o calote, porque 

não pode disponibilizar recursos para resolver a questão do lixo. Registrou que seja 

necessário também recorrer aos dezessete deputados federais e aos três senadores que 

representam este Estado na Câmara e Senado Federal cobrando projetos ou de emendas no 

orçamento que destinem recursos para a questão dos resíduos sólidos. Propôs que os 

Vereadores busquem junto a Assessoria Jurídica desta Casa possíveis alternativas visando 

a resolução do problema do lixo, mostrando toda a indignação deste Poder Legislativo e da 

população e encaminhar as autoridades estaduais, principalmente, aquelas que autorizam e 

liberam o funcionamento do aterro sanitário, inclusive, a Aeronáutica. No uso da tribuna, o 

Vereador Salin, líder do PSD, após saudar a todos lembrou que anos atrás foi chamado de 
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doido, de inconsequente por falar nesta tribuna e nos bairros de Marituba que por ordem do 

ex-governador Simão Jatene este aterro sanitário foi implantado em Marituba. E hoje pode 

se constatar que este Vereador estava certo. Destacou que a Comissão do Fórum Fora 

Lixão está vinte e quatro horas defendendo a retirada deste aterro do Município de 

Marituba. Acrescentou que os Vereadores desta Casa já aprovaram diversas matérias 

solicitando o encerramento das atividades deste aterro sanitário, e que, a Revita, inclusive, 

afirmou em algumas reuniões de que a água depois de tratada ficaria igual água mineral. 

Fato que não aconteceu e que agora não possui mais condições técnicas para receber mais 

nenhuma tonelada de lixo. Declarou acreditar que o aterro será fechado em virtude das 

condições do aterro que não suporta mais lixo. Registrou que participou de todos os 

eventos que tratavam da questão do lixão, mas que ainda existem pessoas infiltradas nas 

manifestações com o intuito de denegrir a imagem dos Vereadores dizendo que os mesmos 

não estejam fazendo nada para mudar esta situação. Ressaltou que sempre defenderá a 

população de Marituba. Finalizou dizendo não entender o porquê de um desembargador do 

Ministério Público dar parecer favorável pela continuidade do funcionamento do lixão se a 

própria empresa admite não ter mais capacidade de operação. Considerou que seja 

necessário cobrar dos deputados estaduais e federais, além dos senadores que foram eleitos 

para defender a população deste Município e deste Estado. Disse que o Prefeito Mário 

Filho também seja incansável na busca de soluções para a questão deste aterro sanitário. 

Não mais havendo lideranças inscritas, o Senhor Presidente, solicitou ao Vereador Allan 

Besteiro que 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, com o objetivo de realizar visita técnica e análise de negócios em 

empreendimento de sucesso destinado ao tratamento de resíduos sólidos na Alemanha e 

China, no período de 16/06/2019 a 30/06/2019, com Ônus, nesse período, o Vice-Prefeito 

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

Município (para discussão e votação). Indicação nº 254/2019, de autoria do Ver. 

Manelzinho Rocha, indicando que o Prefeito Municipal providencie, através do órgão 

competente, substituir as lâmpadas de filamento por lâmpadas de LED do conjunto de 

iluminação pública da Praça do São Francisco, Bairro São Francisco (para discussão e 

votação). Indicação nº 255/2019, de autoria do Ver. Manelzinho Rocha, indicando que o 
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Prefeito Municipal providencie, através do órgão competente, substituir as lâmpadas de 

filamento por lâmpadas de LED do conjunto de iluminação pública da Praça da Piçarreira, 

Bairro Mirizal (para discussão e votação). Indicação nº 256/2019, de autoria do Ver. 

Manelzinho Rocha, indicando que o Prefeito Municipal providencie, através do órgão 

competente, substituir as lâmpadas de filamento por lâmpadas de LED do conjunto de 

iluminação pública da Praça Antônio Perdigão Bastos, Bairro Centro (para discussão e 

votação). Indicação nº 257/2019, de autoria do Ver. Manelzinho Rocha, indicando que o 

Prefeito Municipal providencie, através do órgão competente, substituir as lâmpadas de 

filamento por lâmpadas de LED do conjunto de iluminação pública da Praça Manoel de 

Souza, Bairro Pedreirinha (para discussão e votação). Indicação nº 259/2019, de autoria 

do Ver. Manelzinho Rocha, indicando que o Prefeito Municipal providencie, através do 

órgão competente, substituir as lâmpadas de filamento por lâmpadas de LED do conjunto 

de iluminação pública da Praça Jarbas Passarinho, Bairro Dom Aristides (para discussão e 

votação). Requerimento nº 220/2017, 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 Vinte e Três de Junho, Bairro Santa Lúcia I (para discussão 

e votação). Requerimento nº 221/2017, 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 São Luiz, Bairro Santa Lúcia I (para discussão e votação). 

Requerimento nº 223/2017, 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 Berlim, Bairro Bela Vista (para discussão e votação). Requerimento 

nº 224/2017, 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 

Ipacaraí, Bairro Parque Verde (para discussão e votação). Requerimento nº 225/2017, 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, 
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saneamento básico, terraplenagem, asfaltamento, meio fio e calçamento da Rua Segunda, 

Bairro Santa Lúcia II (para discussão e votação). Requerimento nº 911/2017, 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 1ª Perimetral, Comunidade Campo Verde 

(para discussão e votação). Requerimento nº 912/2017, 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 2ª Perimetral, Comunidade Campo Verde (para discussão e votação). 

Requerimento nº 920/2017, 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 Seringueira, Comunidade Campo Verde (para discussão e votação). Requerimento nº 

925/2017, 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 do Grupo, Bairro 

Uriboca (para discussão e votação). Requerimento nº 931/2017, 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 Vila Marajoara, Bairro Uriboca (para discussão e votação). 

Requerimento nº 3.233/2019, de autoria do Ver. Gilberto Souto, requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie ampliação do Posto de Saúde Adalúcio Calado, no Bairro 

Dom Aristides (para discussão e votação). Requerimento nº 3.234/2019, de autoria do 

Ver. Gilberto Souto, requerendo que o Prefeito Municipal providencie distribuição de 

Mapas dos Bairros nas escolas e nas repartições públicas (para discussão e votação). 

Requerimento n٥ 3.235/2019, de autoria do Ver. Gilberto Souto, requerendo que o 



ESTADO DO PARÁ 

PODER LEGISLATIVO 

CÂMARA MUNICIPAL DE MARITUBA 

CNPJ/MF Nº 01.615.610/0001-62 

                                                                                                                                                      8 

 

 

Av. João Paulo II, s/n, Bairro D. Aristides, CEP 67200-000, Marituba-Pará 

Fones: (91) 3256-5667/0679/8318 / 3292-2123, www.camaramarituba.pa.gov.br 

Prefeito Municipal providencie reforma do CRAS Gedovar Nazzari, na Avenida João 

Paulo II, Bairro Dom Aristides (para discussão e votação). Requerimento nº 3.252/2019, 

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

reforma da E.M.E.F. João Milton Dantas (para discussão e votação). Requerimento nº 

3.253/2019, de autoria do Ver. Allan Besteiro, requerendo que o Prefeito Municipal 

providencie reforma da E.M.E.F. Júlia Freire (para discussão e votação). Requerimento nº 

3.255/2019, de autoria do Ver. Allan Besteiro, requerendo que o Prefeito Municipal 

providencie reforma da E.M.E.F. Benedito Bezerra Falcão (para discussão e votação). 

Requerimento nº 3.257/2019, de autoria do Ver. Allan Besteiro, requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie reforma da E.M.E.F. Padre Marcos Schawalder (para 

discussão e votação). Requerimento nº 3.258/2019, de autoria do Ver. Allan Besteiro, 

requerendo que o Prefeito Municipal providencie reforma da E.M.E.F. Gracinda Peres 

(para discussão e votação). Requerimento nº 3.265/2019, de autoria do Ver. Mello, 

requerendo que o Prefeito Municipal providencie, em caráter de urgência, a colocação de 

abrigo para passageiros de ônibus na BR 316, KM 13, em frente à Rua São Pedro, no 

Bairro Parque Verde (para discussão e votação). Lida a matéria em pauta, o Senhor 

Presidente solicitou ao Vereador Allan Besteiro que fizesse nova verificação de quórum 

para dar início à Ordem do Dia constatando-se as presenças dos Vereadores Raimundo 

Carneiro, Chica, João Pereira, Neneco, Raí, Helder Brito, Allan Besteiro, Boni, Salin e 

Manelzinho Rocha. Havendo quórum, o Senhor Presidente submeteu à aprovação da 

Plenária a Ata da Sessão Ordinária realizada no dia 30/05/2019, sendo aprovada por 

unanimidade. Passando à deliberação da matéria em pauta: Requerimento de Licença 

do Prefeito para ausentar-se do Município. A matéria foi submetida à discussão e 

votação, sendo aprovada por maioria, tendo o voto contrário da Vereadora Chica. 

Indicações de autoria do Ver. Manelzinho Rocha nº 254, 255, 256, 257 e 259/2019. Por 

solicitação do autor, o Ver. Manelzinho Rocha, as matérias foram submetidas à discussão 

e votação em bloco, informando que, em visita a Cidade de Imperatriz, no Estado do 

Maranhão, teve a oportunidade de conhecer a técnica de utilização do sistema de 

iluminação pública através de lâmpadas de LED instaladas em praças e avenidas principais 

da referida cidade. Destacou ainda que, no Município de Benevides, este sistema também 

foi implantado em algumas praças e na rua principal deste Município. Salientou que esta 
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seja a realidade no que diz respeito à questão de iluminação pública e de energia elétrica, 

tendo em vista que as lâmpadas de LED sejam mais econômicas. Considerou que as 

lâmpadas atuais sejam trocadas pelas de LED em função do custo elevado no consumo de 

energia. Disse que o primeiro passo seja a implantação deste sistema nas praças de 

Marituba, e depois expandir para as vias principais, inclusive, convidando aos demais 

Vereadores para visitarem o Município de Benevides e poderem constatar as mudanças 

deste sistema. Finalizou solicitando o apoio dos pares pela aprovação das matérias. Não 

havendo mais discussão, submetidas à votação, as Indicações de autoria do Ver. 

Manelzinho Rocha foram aprovadas por unanimidade. Requerimentos de autoria do Ver. 

Raimundo Carneiro nº 220, 221, 223, 224 e 225/2017. Por solicitação do autor, as matérias 

foram submetidas à discussão e votação em bloco, sendo aprovadas por unanimidade. 

Requerimentos de autoria do Ver. Helder Brito nº 911, 912, 920, 925 e 931/2017. Por 

solicitação do autor, as matérias foram submetidas à discussão e votação em bloco, sendo 

aprovadas por unanimidade. Os Requerimentos nº 3.233, 3.234 e 3.235/2019, de autoria 

do Ver. Gilberto Souto foram retirados de pauta pela ausência do autor das matérias, 

ficando para apreciação posterior. Requerimentos de autoria do Ver. Allan Besteiro nº 

3.252, 3.253, 3.255, 3.257 e 3.258/2019. Por solicitação do autor, as matérias foram 

submetidas à discussão e votação em bloco, sendo aprovadas por unanimidade. O 

Requerimento nº 3.265/2019, de autoria do Ver. Mello, foi retirado de pauta pela ausência 

do autor da matéria, ficando para apreciação posterior. Esgotada a pauta, o Senhor 

Presidente franqueou a palavra aos Senhores Vereadores nos pronunciamentos finais. 

Não havendo oradores inscritos e nem mais nada a ser tratado na ordem do dia, o Senhor 

Presidente deu por encerrada esta sessão ordinária, quando eram, precisamente, dez horas 

e seis minutos. 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, 06 de Junho de 2019 - 26º ano do Plebiscito e da Lei 

que criou o Município e 23º ano da Emancipação. x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x 
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