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ATA DA 118ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 1º PERÍODO LEGISLATIVO DA 4ª 

SESSÃO LEGISLATIVA DA 5ª LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

MARITUBA REALIZADA NO DIA 05 DE MAIO DE 2016 

Aos cinco dias do mês de maio de dois mil e dezesseis, 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 Ver. Raimundo Lameira (Raí), na Primeira 

Secretaria, o Ver. João Batista, e na Segunda Secretaria, o Ver. Gilberto Souto. 

Composta a Mesa Diretora, o Senhor Presidente solicitou ao Primeiro Secretário que 

fizesse a verificação de quórum. Constatando-se a presença dos Vereadores: João 

Batista, Raimundo Lameira (Raí), Gilberto Souto, Ceará Junior, Pastor Ademir e Nilson 

Serrão. Havendo quórum regimental, o Senhor Presidente solicitou ao Ver. Ceará 

Junior que fizesse a leitura de um texto bíblico e, quando eram, pontualmente, nove 

horas e dezesseis minutos, em nome de Deus, deu por aberta a presente sessão 

ordinária. Oportunamente, o Senhor Presidente registrou a presença dos Vereadores 

Raimundo Carneiro e Anderson Lima, em seguida, solicitou ao Primeiro Secretário que 

fizesse a leitura das atas das sessões anteriores: Atas das Sessões Ordinárias 

realizadas nos dias 14 e 28/04/2016, onde, não havendo discussão, submetidas à 

votação, foram aprovadas por unanimidade. Continuando, o Senhor Presidente solicitou 

ao Primeiro Secretário que fizesse a leitura do Expediente: Ofício nº 019/2016, da 

Coordenadoria do Cerimonial da Prefeitura Municipal de Marituba, convidando os 

Senhores Vereadores a prestigiaremos seguintes eventos: Serestas nos Bairros, no dia 

07 de maio de 2016, às 20h, na Paróquia São Marcos, no Bairro Uriboca; I Encontro 

Estadual do MORHAN, nos dias 12 e 13 de maio de 2016, às 17h, no IESP – BR 316, 

Marituba; e Jogos Estudantis de Marituba – 2016, de 16 a 24 de maio de 2016, a partir 

das 09h, no Ginásio Poliesportivo de Marituba, na BR 316. Lido o Expediente, o Senhor 

Presidente franqueou a palavra aos Senhores Vereadores nos Pronunciamentos 

Iniciais, onde, o Ver. Nilson Serrão após as saudações de praxe externou votos de 
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pesar pelo falecimento de Tiago Barroso, filho do Ver. José Bonifácio (Boni), 

lamentando não poder estar presente neste momento de dor da família, pois em virtude 

de contratempos, não soube de imediato sobre o ocorrido. Que Deus possa confortar os 

corações dos familiares e dar forças para suportar este perda, suplantando a dor. Em 

aparte, o Ver. Raimundo Lameira (Raí) informou que adentrou com solicitação de 

encaminhamento de Moção de Pesar ao Ver. José Bonifácio (Boni) e família. Solicitou o 

apoio dos pares pela aprovação da matéria, bem como, a assinatura de todos na 

mesma. Retomando os seus pronunciamentos, o Ver. Nilson Serrão ressaltou que esta 

seja uma Casa Legislativa, política, e independente de cor partidária ou condição 

política, somos, antes de tudo, seres humanos, pais de família e este momento da 

perda de um filho seja muito difícil para qualquer um. Parabenizou os taquígrafos 

Walmir Souza e Silvia Gonçalves pela comemoração do dia Nacional do Taquígrafo, 

ocorrido em 03 de maio, que acompanham os trabalhos legislativos no plenário da Casa 

em todas as sessões ordinárias e extraordinárias, nas reuniões das Comissões, nas 

audiências públicas; que transcrevem nas atas para os anais deste Poder tudo que seja 

falado e debatido e discutido.  No dia 03 de maio é comemorado o dia do Taquígrafo, 

profissional de grande importância para as atividades legislativas. O trabalho 

taquigráfico é feito através de revezamento para as anotações dos pronunciamentos 

dos oradores, na íntegra, traduzindo e digitando os discursos, debates e falas, exceto 

os documentos lidos ou destinados à inserção nos anais. Os taquígrafos, muitas vezes, 

são presenças discretas na realização dos trabalhos, contando apenas com o auxílio de 

uma escrita através sinais que confere grande agilidade a essa tarefa. Entre as 

habilidades indispensáveis para o bom exercício da taquigrafia são enumerados: a 

capacidade de concentração e observação; a rapidez de raciocínio; e a sensibilidade 

para compreender o contexto em que as palavras são ditas. E, é claro, um bom ouvido. 

A soma de tudo isso dá grande credibilidade ao trabalho da taquigrafia. O serviço da 

taquigrafia não é requisitado apenas pelo Poder Legislativo, o Executivo e, 

principalmente, o Judiciário, recorrem frequentemente aos seus préstimos. Os 

taquígrafos são juramentados, pela fé pública, pois as "notas taquigráficas" produzidas 

têm considerável valor documental, por este motivo, juízes e advogados preferem as 
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notas taquigráficas em detrimento de gravações dos depoimentos colhidos. A 

taquigrafia começou oficialmente no Brasil há cerca de 180 anos, com os trabalhos de 

nossa primeira Assembleia Nacional Constituinte. E os instrumentos sofisticados de que 

dispomos hoje só fazem aperfeiçoar a atividade taquigráfica. O Departamento de 

Taquigrafia – DETAQ, da Câmara Federal, considerado um dos mais eficientes do 

mundo, conta hoje com 120 profissionais, entre taquígrafos, revisores e supervisores. 

Entre os males que mais atacam os profissionais estão a Lesão por Esforços 

Repetitivos (LER) e problemas auditivos. Nos dias 1º a 5 de junho de 2016, em Aracaju 

– Sergipe, acontecerá o XXIII Encontro da UNATAQ – BR e o IX Encontro Internacional 

de Taquigrafia Parlamentar e Judicial da FIAT. Grande oportunidade para que os 

taquígrafos desta Casa de Leis possam buscar conhecimentos, visando um melhor 

desenvolvimento de suas atividades dentro deste Poder. Finalizou externando suas 

homenagens aos taquígrafos pelos serviços prestados aos parlamentares desta Casa 

Legislativa, agradecendo a dedicação e cuidados com os discursos dos Vereadores. 

Fazendo uso da tribuna, o Ver. Raimundo Carneiro após saudar a Mesa Diretora e 

demais colegas parlamentares externou com tristeza o falecimento do filho do Ver. José 

Bonifácio e prestou solidariedade à família pela perda de seu ente querido que aos vinte 

e cinco anos fora chamado por Deus. Um momento de dor tendo em vista o sofrimento 

que passou. Pediu a Deus que console seus corações pela falta de seu filho. 

Oportunamente, o Senhor Presidente registrou a presença do Ver. Junior Amaral, e 

justificou as ausências dos Vereadores Helder Brito que está a serviço deste Poder 

Legislativo e do Ver. José Bonifácio (Boni) pelo falecimento de seu filho Tiago Barroso. 

Assomando-se à tribuna, o Ver. João Batista, após saudar a todos externou votos de 

parabéns aos taquígrafos desta Casa de Leis pela comemoração do dia do taquígrafo 

que ocorreu no dia 03 de maio, terça-feira, ressaltando que este Poder Legislativo tem 

sido acolhido de forma preciosa por estes profissionais, Sílvia e Walmir, que não 

medem esforços no desempenho de suas funções, fazendo sempre um pouco mais 

além daquilo que lhes compete, principalmente no auxílio aos Vereadores. Externou 

votos de pesar ao Ver. José Bonifácio e família pelo falecimento de seu filho Tiago 

Barroso, acrescentando que anteriormente passou por este momento de perda de um 
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filho, neste caso, uma filha que morreu aos 18 anos de idade de forma semelhante, 

buscando tratamento em São Paulo, para transplantar o fígado, e acabou sofrendo um 

AVC – Acidente Vascular Cerebral. Momento de grande tristeza, foram dois anos de 

tratamento e luta, tensão, e depois de tudo isso não conseguiu mais ser o mesmo João 

Batista psicologicamente abalado. Informou que foi aprovado projeto de lei de sua 

autoria solicitando o apoio do Prefeito para a implantação das EBF - Escolas Bíblicas de 

Férias e Colônia de Férias, e que hoje contam com a ajuda da Prefeitura na distribuição 

de lanches, em 2014/2015, foram cerca de 90 mil lanches distribuídos para instituições 

evangélicas ou católicas e demais instituições que trabalham com crianças. Informou 

que em 2015 este trabalho da EBF iniciou com abertura municipal, um marco histórico 

neste Município. Destacou que este projeto já está sendo copiado por outros 

municípios, como Belém, Ananindeua, entres outros. Informou que ano passado a 

Senhora Joany Bentes, conferencista com renome nacional e internacional, levou este 

projeto para outros Deputados que estivessem interessados em levar para seus 

municípios. Convidou a todos para prestigiarem a I Conferência para Líderes de EBF 

que será realizada no Templo Central da Igreja Assembleia de Deus – Marituba, nos 

dias 06/05, das 15h às 21h e 07/05, de 08h às 12h, e de 18h às 21h, com oficinas, 

workshop e cursos de preparação para líderes que trabalham com EBF e Colônia de 

Férias, neste Município, também com a presença de Joany Bentes. Registrou que este 

trabalho está sendo realizado por este Vereador, equipe de trabalho e instituições. Em 

aparte, o Ver. Nilson Serrão parabenizou a iniciativa do Ver. João Batista, dizendo que 

ao longo de seu mandato presenciou e votou favorável pela aprovação do referido 

projeto, o atendimento às EBF’S, saindo do papel e colocada em prática neste 

Município. Considerou que este trabalho realizado pelas EBF em Marituba seja uma 

marca do trabalho do Ver. João Batista dentro do Legislativo junto ao Executivo 

Municipal. Retomando seus pronunciamentos, o Ver. João Batista finalizou 

agradecendo o apoio de todos os pares na aprovação de suas matérias, fazendo parte 

de todos os projetos deste Vereador. Não havendo mais oradores inscritos nos 

pronunciamentos iniciais e nem nas Lideranças Partidárias, o Senhor Presidente 

solicitou ao Primeiro Secretário que fizesse a leitura da matéria em pauta: Projeto de 



ESTADO DO PARÁ 

PODER LEGISLATIVO 

CÂMARA MUNICIPAL DE MARITUBA 

CNPJ/MF Nº 01.615.610/0001-62 

 

5 

 

 

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

Fones: 091-3256-567/3256-079/329-2123, Fax: 091-3256-8318, CEP 67200-000   

Lei nº 119/2016, de autoria do Ver. Pastor Ademir; Requerimento nº 2108/2016, de 

autoria do Ver. Raimundo Lameira; Requerimento nº 2109/2016, de autoria do Ver. 

Raimundo Carneiro; Requerimento nº 2110/2016, de autoria do Ver. Raimundo 

Lameira; e Moção nº 006/2016, de autoria do Ver. Raimundo Lameira. Lida a matéria, o 

Senhor Presidente, solicitou ao Primeiro Secretário que fizesse nova verificação de 

quórum, para início da ordem do dia, constatando-se a presença dos Vereadores: 

João Batista, Raimundo Lameira (Raí), Gilberto Souto, Junior Ceará, Pastor Ademir, 

Nilson Serrão, Anderson Lima e Raimundo Carneiro. Havendo quórum, o Senhor 

Presidente passou à deliberação das matérias em pauta: Projeto de Lei nº 119/2016, 

de autoria do Ver. Pastor Ademir, que institui o Projeto “Escola Melhor” no Município de 

Marituba, e dá outras providências. A matéria foi encaminhada à Comissão de Justiça 

para receber análise e parecer. Na ocasião, o Senhor Presidente, passou a direção dos 

trabalhos ao Primeiro Secretário, Ver. João Batista, para a deliberação sobre as 

matérias de sua autoria, conforme art. 80, do Regimento Interno da CMM, e solicitou 

que estas fossem discutidas e votadas em bloco. O Ver. João Batista passou a 

deliberação das seguintes matérias: Requerimentos de autoria do Ver. Raimundo 

Lameira nº 2108/2016 - requerendo que o Prefeito Municipal providencie os serviços de 

terraplenagem e limpeza na Travessa Vitória, no Bairro Campina Verde; nº 2110/2016 - 

requerendo que o Prefeito Municipal providencie a realização do Programa Bem Viver 

no Bairro São Francisco; e Moção nº 006/2016 - solicitando que este Poder Legislativo 

encaminhe Votos de Pesar ao Exmo. Senhor Ver. José Bonifácio (Boni) e demais 

familiares pelo falecimento de Tiago Barroso. Não havendo discussão, submetidos à 

votação, foram aprovados por unanimidade. Após o Ver. João Batista repassou a 

direção dos trabalhos ao Senhor Presidente, Ver. Raimundo Lameira (Raí). No decorrer 

da deliberação das matérias foi levantada questão de ordem pelo Ver. Raimundo 

Carneiro, observando que o requerimento de sua autoria não havia sido discutido nem 

votado, porém foi explicado pelo Senhor Presidente que o requerimento de autoria do 

Ver. Raimundo Carneiro seria o próximo a ser colocado para apreciação plenária, Então 

o Senhor Presidente deliberou sobre o Requerimento nº 2109/2016, de autoria do Ver. 

Raimundo Carneiro, requerendo que o Prefeito Municipal providencie a execução de 
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serviços de revitalização de pintura e colocação de sinalização prévia na vertical e 

horizontal das lombadas físicas, na extensão da Rua Jovelina Morgado, no perímetro 

entre a BR 316 e a Rua do Fio, no Bairro Novo. Não havendo discussão, submetido à 

votação, foi aprovado por unanimidade. Analisadas as matérias, o Senhor Presidente 

franqueou a palavra aos Senhores Vereadores nos Pronunciamentos Finais, no que, 

o Ver. Nilson Serrão, usando a tribuna e após saudar a Mesa e demais vereadores 

externou que regimentalmente, a Comissão de Finanças composta por este orador, pelo 

Ver. Anderson Lima e pelo Ver. João Batista, compete organizar uma audiência pública 

sobre a LDO – Lei de Diretrizes Orçamentária, e em todas as convocações constatou-

se que a população tem se ausentado das discussões, assim solicitou ao Senhor 

Presidente que a Audiência sobre a LDO 2017 seja realizada no dia 15 de junho deste 

ano, às nove horas, para que haja tempo necessário para convocação de lideranças 

comunitárias, associações e sociedade civil organizada. Outro assunto de extrema 

importância para os munícipes se refere à questão sobre o problema e caos do 

transporte público metropolitano, destacando que vários acidentes ocorrem na Rodovia 

BR 316, e que muitas vezes afeta o Município de Marituba, Esclareceu que não defende 

nenhum governo, mas ressaltou que há anos o Governo Estadual tenta de alguma 

forma colocar em prática o projeto do BRT – Metropolitano, interligando Belém, 

Ananindeua e Marituba. Informou que já existe verba liberada para que o projeto seja 

executado através de recursos da empresa japonesa GIKA, a qual irá financiar o projeto 

do Entroncamento até o Município de Marituba, disponibilizando terminais de 

integração, paradas seletivas, passarelas, ciclovias e outros itens necessários para 

deslocamento sem risco de vida. Externou tristeza e preocupação quanto à prioridade 

do Governo Federal na implantação de projetos para este trecho. O Governo Federal 

não liberou a implantação do BRT Metropolitano, projeto do Governo do Estado, e ainda 

fez pior, lançou edital abrindo estudos para habilitação de empresas de iniciativa 

privada para administração do referido trecho, ou seja, mais uma vez o governo do 

Estado do Pará ficará de mãos atadas. Finalizou informando que adentrará com 

requerimento nesta Casa, baseado em fatos comprovados de que o Município de 

Marituba através da Câmara Municipal possa intervir, pois tudo acontece no município e 
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o mesmo não pode ficar alheio em busca de qualidade de vida para os munícipes. Não 

havendo mais oradores inscritos e mais nada a ser tratado na ordem do dia, quando 

eram, precisamente, dez horas e cinco minutos, o Senhor Presidente 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, 05 de maio de 2016 - 23º ano do 

Plebiscito e da Lei que criou o Município e 20º ano da Emancipação. -x-x-x-x-x-x-x-x-x-x 
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