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ATA DA 138ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 2º PERÍODO LEGISLATIVO DA 4ª 
SESSÃO LEGISLATIVA DA 5ª LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL 

DE MARITUBA REALIZADA NO DIA 03 DE NOVEMBRO DE 2016. 

 

Aos três dias do mês de novembro 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, 

interinamente o Ver. Gilberto Souto e na Segunda Secretaria, 

interinamente o Ver. Pastor Ademir. Composta a Mesa Diretora, o Senhor 

Presidente solicitou ao Primeiro Secretário que fizesse a verificação de 

quórum. Constatando-se a presença dos Vereadores: Nilson Serrão, Helder 

Brito, Gilberto Souto, Pastor Ademir e Raimundo Lameira (Raí). Alcançando 

o quórum regimental, o Senhor Presidente solicitou ao Ver. Nilson Serrão 

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

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

sessão ordinária. Prosseguindo, oportunamente, o Senhor Presidente 

registrou presença do Vereador João Batista, onde assumiu a 1ª Secretaria, 

e informou que o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará 

(TCM-PA), o Ministério Público de Contas dos Municípios e a Escola de 

Contas Públicas “Conselheiro Irawaldyr Rocha” irão realizar, nos dias 3 e 4 

de novembro, o Encontro de Prefeitos e Vereadores - Transição Responsável 

Para uma Gestão de Qualidade. O objetivo é capacitar gestores para a 

adequação da gestão dos recursos públicos municipais nos anos de 2017 a 

2020. Durante o encontro, que contam com a parceria da Assembleia 

Legislativa do Estado do Pará (Alepa) e do Tribunal de Contas do Estado do 

Pará (TCE-PA), também serão dadas orientações técnicas quanto ao 
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processo de transição governamental no âmbito municipal. O Encontro será 

realizado no Hangar Centro de Convenções e Feiras da Amazônia, no 

horário das 8h às 18h, e reunirão cerca de 1600 pessoas, entre prefeitos que 

estarão encerrando mandato, novos gestores do executivo municipal e 

presidentes de Câmaras de Vereadores de todo o Pará. Em seguida, 

solicitou ao Primeiro Secretário que fizesse a leitura das atas das sessões 

anteriores: Atas das Sessões Ordinárias realizadas nos dias 20 e 

27/10/2016. Lidas as atas, o Senhor Presidente informou que as mesmas 

ficarão para votação posterior, em virtude da carência de quórum regimental 

para suas aprovações. Continuando, o Senhor Presidente, registrou a 

presença do Ver. José Bonifácio (Boni) e solicitou ao Primeiro Secretário que 

fizesse a leitura do Expediente: Mensagem nº 031/2016, da Procuradoria 

Geral da Prefeitura de Marituba, informando que foi sancionado o Projeto de 

Lei nº 120/2016, de autoria do Poder Executivo Municipal, previamente 

aprovado por esta Augusta Câmara, cuja Lei Municipal recebeu o nº 

364/2016, de 27 de julho de 2016, que dispõe sobre a Elaboração da LDO – 

Lei de Diretrizes Orçamentárias para o Exercício Financeiro de 2017, e dá 

outras providências. Ofício nº 009/2016, da Associação de Amigos da Praça 

Nossa Senhora da Paz – Marituba/Pará, convidando aos Senhores 

Vereadores para participarem de grande reunião, visando buscar soluções, 

juntamente com os órgãos competentes, para os problemas que atingem 

nossa sociedade, de modo especial os moradores do Bairro Novo. Lido o 

Expediente, o Senhor Presidente franqueou a palavra aos Senhores 

Vereadores nos Pronunciamentos Iniciais, não havendo orados inscritos, a 

palavra foi franqueada às Lideranças Partidárias, não havendo lideranças 

inscritas, o Senhor Presidente solicitou ao Primeiro Secretário que fizesse a 

leitura da matéria em pauta: Projeto de Lei nº 130/2016, de autoria do Ver. 

Nilson Serrão; Indicação nº 142/2016, de autoria do Ver. Helder Brito; 

Requerimentos nº 2165, 2166 e 2167/2016, de autoria do Ver. José 
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Bonifácio (Boni). Lida a matéria, o Senhor Presidente solicitou ao Primeiro 

Secretário que fizesse nova verificação de quórum para dar início à ordem do 

dia, contatando-se as presenças dos Vereadores: João Batista, Raimundo 

Lameira (Raí), José Bonifácio (Boni), Gilberto Souto, Pastor Ademir, Nilson 

Serrão, Helder Brito e Manoel Salin. Havendo quórum, oportunamente, o 

Senhor Presidente submeteu a apreciação e votação as atas realizadas nos 

dias 20 e 27/10/2016. Não havendo discussão, submetidas à votação, foram 

aprovadas por unanimidade. Em seguida, o Senhor Presidente passou à 

deliberação das matérias em pauta: Projeto de Lei nº 130/2016, de autoria 

do Ver. Nilson Serrão, que altera a Lei Municipal nº 316/2016, aumentando 

para 50 (cinquenta) anos a idade máxima para investidura na Guarda 

Municipal. A matéria foi encaminhada à Comissão de Justiça para receber 

análise e parecer. Indicação nº 142/2016, de autoria do Ver. Helder Brito, 

indicando que o Exmo. Prefeito Municipal envie a este Poder Legislativo, 

Projeto de Lei, conforme minuta anexa, que autorize o Poder Executivo 

Municipal Instituir o Programa Jovem Aprendiz na forma que especifica, e dá 

outras providências. Não havendo discussão, submetida à votação, foi 

aprovada por unanimidade. Requerimento nº 2165/2016, de autoria do Ver. 

José Bonifácio (Boni), requerendo que o Exmo. Prefeito Municipal 

providencie a execução de serviços de pavimentação em frente ao Bairro 

Almir Gabriel, com a construção de uma praça, com toda a estrutura: 

arborização, espaço físico para lanchonetes, academia ao ar livre, com 

sistema viário e ciclovia. Não havendo discussão, submetido à votação, foi 

aprovado por unanimidade. Requerimento nº 2166/2016, de autoria do Ver. 

José Bonifácio (Boni), requerendo que o Exmo. Prefeito Municipal 

providencie junto ao setor competente no sentido de notificar a empresa 

concessionária para que a mesma adquira um espaço para o 

estacionamento dos ônibus no final da linha no Bairro Almir Gabriel. Não 

havendo discussão, submetido à votação, foi aprovado por unanimidade. 
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Requerimento nº 2167/2016, de autoria do Ver. José Bonifácio (Boni), 

requerendo que o Exmo. Prefeito Municipal providencie junto ao setor 

competente no sentido de notificar a empresa concessionária para que os 

ônibus do Bairro Almir Gabriel, cumpram o itinerário completo, ou seja, 

cheguem ao final de linha, em todos os horários. 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, não havendo oradores inscritos e nem mais nada 

a ser tratado na ordem do dia, quando eram, precisamente, nove 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, 03 de novembro de 2016 - 23º ano do 

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

 

 

Ver. Raimundo do Socorro Lameira da Silva 

Presidente da CMM 

 

 

 

Ver. João Batista da Silva Santos 

1º Secretário da CMM 

 

 

 

Ver. Gilberto Nogueira Souto 

2º Secretário da CMM 
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