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ATA DA 134ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 2º PERÍODO LEGISLATIVO DA 4ª 

SESSÃO LEGISLATIVA DA 5ª LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

MARITUBA REALIZADA NO DIA 06 DE OUTUBRO DE 2016 

 

Aos seis dias do mês de outubro 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, Manoel Salin, Everaldo Aleixo, Anderson Lima, 

Ceará Junior, Nilson Serrão, José Bonifácio (Boni), Helder Brito e Raimundo 

Carneiro. Havendo quórum regimental, o Senhor Presidente solicitou ao Ver. 

João Batista que fizesse a leitura de um texto bíblico e, quando eram, 

pontualmente, nove horas e cinquenta minutos, em nome de Deus, deu por 

aberta a presente sessão ordinária. Prosseguindo, o Senhor Presidente 

solicitou ao Primeiro Secretário que fizesse a leitura da ata da sessão anterior: 

Atas das Sessões Ordinárias realizadas nos dias 15 e 29/09/2016, onde, 

submetidas à discussão e votação, foram aprovadas por unanimidade. 

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

leitura do Expediente: Mensagem nº 030/2016, da Procuradoria Geral do 

Município, informando que foi sancionado o Projeto de Lei nº 126/2016 de 

autoria do Poder Executivo Municipal, previamente aprovado por esta Augusta 

Câmara, cuja Lei Municipal recebeu o nº 362/2016, de 27 de julho de 2016, que 

“Dispõe sobre a aprovação do Plano Decenal de Atendimento Socioeducativo 

de Marituba, e dá outras providências”. Ofício nº 2389/2016, do Tribunal de 
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Justiça do Estado do Pará – 3ª Vara da Comarca de Marituba, solicitando que 

seja disponibilizado no dia 23 de novembro de 2016 (quarta-feira), o Plenário da 

Câmara Municipal de Marituba, para a realização de Sessão de Julgamento pelo 

Tribunal do Júri. Lido o Expediente, o Senhor Presidente franqueou a palavra 

aos Senhores Vereadores nos Pronunciamentos Iniciais, no que, o Ver. 

Raimundo Carneiro, no uso da tribuna após saudar a Mesa Diretora, demais 

vereadores, a população presente na galeria, deu boas vindas ao vereador 

eleito João Pereira que se encontra na galeria. Na tribuna agradeceu pela 

terceira vez ao povo maritubense em acreditar em seu trabalho neste poder 

legislativo, pelos 1.746 votos, aos amigos e sua equipe de trabalho que foram 

incansáveis nesta eleição. Agradeceu mais ainda, imensamente a Deus, a sua 

família e aos munícipes por confiar em sua pessoa no que honrará cada voto 

recebido, trabalhando em prol de uma Marituba melhor. Foi eleito 

democraticamente numa eleição limpa e digna. Não havendo mais oradores 

inscritos nos pronunciamentos iniciais, a palavra foi franqueada às Lideranças 

Partidárias, onde, o Ver. Anderson Lima, líder do PHS, após as saudações 

iniciais parabenizou a todos os Vereadores que conseguiram êxito em suas 

reeleições, a resposta das urnas pelo compromisso com o povo e com o 

Município de Marituba. Estendeu parabéns ao Prefeito Mário Filho pela vitória 

com votação histórica, com quase cerca de quarenta mil votos de diferença para 

o segundo colocado, demonstrando que a população confia na competência e 

quer a continuidade do trabalho do atual prefeito. Informou que agora faz parte 

do PHS, partido pelo qual esteve na coligação majoritária apoiando a reeleição 

do Prefeito Mário Filho. Externou votos de parabéns ao Vereador João Batista, 

eleito Vice-Prefeito e que deixará o Poder Legislativo para auxiliar o Prefeito 

Mário Filho nos próximos quatro anos, tendo um papel como protagonista na 

administração juntamente o Prefeito, principalmente pela sua forma de conduzir 

e de conciliar as coisas. Informou que, exatamente, há um ano, decidiu que não 

sairia mais candidato à reeleição por entender que a sua missão como Vereador 

desta Casa havia sido cumprida. Disse que assumiu a presidência do PHS para 
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mostrar as propostas do partido e com apenas três candidatos participaram 

desta eleição, entre eles a Senhora Socorro Lima, genitora deste Vereador, que 

obteve nas urnas 696 votos, votação de todo um trabalho que a mesma 

desempenha há mais de quinze anos nos Bairros São Francisco e União, na 

Escola Dom Calábria recebeu 327 votos. Considerou que, Socorro Lima, seja 

uma mulher vitoriosa e que o Município de Marituba ainda vai conhecer o seu 

trabalho. Destacou que irá cumprir a sua missão até o dia 31 de dezembro de 

2016, com a certeza de que continuará ajudando a população deste Município. 

Agradeceu aos demais pares dizendo que esta Casa Legislativa seja uma 

escola ensinando todos a trabalhar em conjunto com a população. Externou 

votos de gratidão por trabalhar e conviver com alguns Vereadores da atual 

legislatura, como o experiente Ver. José Bonifácio, que segue para o sexto 

mandato; o Ver. Nilson Serrão um grande legislador; assim como dos demais 

parlamentares, levará grandes lembranças, amadurecendo como ser humano. 

Acrescentou que continuará na vida pública, exercendo outra atividade, até 

mesmo em outra esfera de trabalho. Disse aos Vereadores eleitos e reeleitos 

que se empenhem com dignidade no trabalho em prol da população deste 

Município, pois quem está do lado de fora, não tem a noção do trabalho 

realizado pelos membros desta Casa de Leis, hoje tem a missão de estruturar o 

PHS – Marituba, sendo este, um dos partidos que mais cresce 

proporcionalmente no Brasil  e com toda a certeza estará mais forte nas 

próximas eleições de 2018 e 2020. Por sua vez, o Ver. Raimundo Carneiro, 

líder do Governo, que na tribuna após saudar a todos em nome do prefeito 

Mário Filho parabenizou os vereadores reeleitos e os novos vereadores eleitos e 

agradeceu aos vereadores Anderson Lima, Ceará Júnior, Júnior Amaral e Nilson 

Serrão, pois não há derrotados e vitoriosos e sim uma democracia onde o que 

prevalece é a escolha do povo. Nunca foi visto em Marituba um prefeito reeleito 

com cerca de 65,95%, sendo 39.311 votos conquistados em dois anos e dois 

meses de gestão pública em que resgatou a autoestima e confiança do povo de 

Marituba. Parabenizou também o Vereador João Batista que será o Vice-
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Prefeito, pelo seu apoio, respeito e dignidade em acreditar na Gestão Mário 

Filho e à Câmara Municipal em que continuará no seu papel de legislar e 

fiscalizar em benefício de uma Marituba melhor. Usando a tribuna, o Ver. Helder 

Brito, líder do PR, após saudar a todos externou sua satisfação agradecendo a 

todos os eleitores que continuam confiando no seu trabalho e nos seus projetos, 

considerando que foi uma vitória nada fácil, pois a luta seja árdua e contínua, 

salientando que esta Casa de Leis o ajudou a crescer e tirar diversas lições de 

vida, de moral e de caráter através de boas amizades. Informou que 

desenvolveu diversos projetos e requerimentos nestes quatro anos, totalizando 

425 matérias. Lembrou que na primeira sessão legislativa teve um travamento, 

mas com o passar do tempo e com a ajuda dos demais pares pode crescer 

interna e externamente, sabendo das dificuldades de se trabalhar pelas causas 

sociais e melhorias para este Município. Parabenizou o Prefeito Mário Filho e o 

Vice-Prefeito João Batista pela votação expressiva e histórica de quase 

quarenta mil votos, estendendo parabéns aos Vereadores eleitos e reeleitos, 

citando o Ver. José Bonifácio (Boni), o campeão de eleições em Marituba, sinal 

de reconhecimento popular. Disse que irá buscar trabalhar mais a questão da 

juventude, a saúde, tendo em vista a grande demanda de pedidos da 

população. Finalizou dizendo que muitos duvidaram de seu trabalho, e aí está a 

resposta. Agradeceu o apoio incondicional de sua família e de amigos. 

Assomando à tribuna, o Ver. José Bonifácio (Boni), líder do PDT, saudou a 

Presidência, a Mesa Diretora, nobres colegas, população presente e na 

qualidade de líder agradeceu ao partido que o acolheu, bem como ao PEN 

(Partido Ecológico Nacional), sendo a coligação agraciada e reconhecida em 

10.554 votos recebidos. Parabenizou a todos os participantes da coligação bem 

como os eleitos e reeleitos, sendo sua sexta eleição, conquistada em beneficio à 

Marituba, com a confiança depositada, agradeceu a parceria ao Ver. Raimundo 

Carneiro pela amizade. O ano de 2016 foi muito turbulento onde passou seis 

meses internados com seu filho, um momento em que reconheceu o apoio dos 

pares e certamente o novo governo foi escolhido diretamente pelo povo e para o 
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povo. Agradeceu ao Ver. Nilson Serrão pela parceria no PDT e tem certeza que 

será bem colocado nesta gestão devido ao seu conhecimento. Parabenizou ao 

Ver. João Batista que pelo seu primeiro mandato foi muito bem aceito pela 

população e que tem certeza que fará um excelente trabalho junto a Prefeitura. 

Finalmente agradeceu a Deus, a sua família e a população de Marituba. Em 

aparte, o Ver. Nilson Serrão destacou que o processo eleitoral se dá 

justamente de forma democrática, sendo o povo senhor de suas opções, 

parabenizando todos aqueles que o povo de Marituba reelegeu e elegeu para o 

próximo mandato, agradecendo também aos 839 votos recebidos nas urnas e 

que confiam no seu trabalho, postando nas redes sociais uma mensagem de 

agradecimento: “Marituba, terra nossa!”. Graças te dou pelos 839 votos de 

confiança, com os quais fiquei imensamente grato. Não lamento o resultado da 

eleição, o povo é o senhor das suas opções. A minha voz, a partir de 01 de 

janeiro de 2017, calará na Câmara Municipal por alguns momentos, porém o 

seu ideal continuará ativa por uma cidade mais igualitária e melhor, sua atuação 

como parlamentar na Câmara Municipal, com toda a certeza, será sentida por 

muitos, porém o povo desta terra querida jamais será esquecido, pois onde 

houver um cidadão desta cidade este terá o respeito deste Vereador, a eleição 

passou, mas a sua luta continuará. Externou mais uma vez os seus 

agradecimentos a todos aqueles que confiaram no seu trabalho de competência, 

conhecimento e compromisso. Declarou que seja necessário continuar 

confiando no trabalho do Prefeito Mário Filho. Disse ainda sobre a dificuldade de 

conseguir 839 votos nesta eleição, serenidade e tranquilidade acompanharam 

sua oratória nesta tribuna, com a certeza do trabalho e do compromisso 

realizado com aqueles que acreditam numa Marituba melhor. Ressaltou que não 

tinha dúvidas da vitória do Prefeito Mário Filho da forma que foi expressiva e 

histórica, com o reconhecimento popular quanto ao trabalho realizado pela atual 

Prefeito em apenas dois anos. Parabenizou a escolha do nome do Ver. João 

Batista para o cargo de Vice-Prefeito, grande cidadão, homem digno, 

competência e exemplo de vida e de ser humano, com diversos trabalhos 
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realizados como parlamentar, logo, apto a assumir este cargo importante dentro 

do Município de Marituba. Finalizou dizendo que está à disposição de todos 

para contribuir no desenvolvimento deste Município. Informou que a luta e o 

trabalho irá continuar e toda vez que houver eleição para Vereador este 

parlamentar será candidato. Registrou que tem consciência de ter perdido a 

eleição, mas Marituba perdeu um experiente parlamentar. Na oportunidade, o 

Senhor Presidente, repassou a direção dos trabalhos ao Ver. João Batista para 

que pudesse fazer uso da palavra, onde, da tribuna, o Ver. Raimundo Lameira, 

líder do PV, agradeceu a presença de todos, inicialmente a Deus pela 

oportunidade em estar próximo as pessoas do município, agradeceu a sua 

equipe, pelo apoio, incentivo, confiança e a certeza de que estariam 

representando a população de Marituba, às famílias que os receberam em suas 

casas para ouvir a palavra de um político em momento tão conturbado na 

política nacional onde muitas das vezes são excluídas, pessoas essas que 

trabalham e buscam uma melhor qualidade de vida. Agradeceu as famílias que 

tiveram a compreensão de que fazer política seja buscar o bem comum, citando 

como exemplo o Ver. Nilson Serrão extremamente competente em gestão 

pública que tem compromisso político e as vezes não tem o respaldo necessário 

do povo, mas tem certeza que estará nesta gestão trabalhando junto a todos em 

Marituba. Agradeceu aos partidos coligados que sem a proporcionalidade não 

haveria motivo das coligações. Agradeceu ao PSD e PRN em nome do Ver. 

Gilberto Souto que foi vitorioso, bem como a cada partido coligado. Agradeceu a 

Alexandra Moura e ao Sr. José Miranda pelo apoio assim como ao Ver. João 

Batista pela lealdade, honestidade, caráter e paciência pelos momentos e 

períodos de alegria, tristeza, frustração que sempre ligados no mesmo 

pensamento de que Marituba seja muito maior que cada um, e que as ações 

tenham um objetivo comum. Ao vereador amigo que irá para a Vice Prefeitura 

em beneficio e em prol de um município mais prospero, desejando sucesso e as 

bênçãos de Deus para que o trabalho continue e possam dar um passo à frente 

na saúde, educação, assistência social, segurança pública a fim de resgatar a 
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política e o serviço público de Marituba, pois é um compromisso a ser cumprido 

em resgatar a melhoria do município. Agradeceu especialmente a cada 

funcionário da Câmara pelo apoio e por fazer esta Casa de Leis funcionar em 

sua ausência. Agradeceu a sua família pelos momentos de ausência, de 

renúncia em que muitas das vezes saem cedo e chegam tarde e que fazer 

política se torna difícil quando não se tem o apoio importante da família. 

Agradeceu mais uma vez a Deus, a sua família e a todos que participam deste 

momento político democrático. Na ocasião, o Ver. Raimundo Lameira retoma a 

direção dos trabalhos e não havendo mais oradores inscritos nas lideranças 

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

leitura da matéria em pauta, o qual informou não haver matéria a ser lida. Pelo 

que, o Senhor Presidente franqueou a palavra aos Senhores Vereadores nos 

Pronunciamentos Finais, no que, o Ver. João Batista após as saudações de 

praxe, primeiramente agradeceu a Deus e a sua família, especialmente sua 

esposa, amigos, colaboradores e incentivadores, funcionários da Câmara pelo 

apoio dado neste pleito eleitoral e que contribuíram de alguma forma para o 

sucesso neste processo eleitoral. Parabenizou todos os Vereadores eleitos e 

reeleitos. Agradeceu à população de Marituba, pelo carinho recebido nas casas 

e nas ruas nestes quarenta e cinco dias de campanha, sem este apoio não seria 

possível alcançar o objetivo. Durante estas caminhadas observou um povo 

cheio de esperança, que almeja ver uma cidade organizada e melhor, confiante 

na continuidade das obras, credenciando o trabalho por mais quatro anos. 

Agradeceu ao Prefeito Mário Filho pela escolha do nome deste Vereador para 

Vice-Prefeito, acrescentando que não trabalhou para isto, atribuindo a escolha 

de seu nome à vontade de Deus, pois a promessa de Deus será cumprida e o 

princípio da sabedoria seja o temor a Deus. Disse que em toda a sua caminhada 

e trajetória sempre colocou a luta nas mãos de Deus, no Espírito Santo de Deus 

para guiar todos os seus passos, decisões e direções para não ter seu nome 

escandalizado. Disse que, há quem muito é dado, muito será cobrado. Em 

aparte, o Ver. Nilson Serrão disse que faz todo o sentido as palavras do Ver. 



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, Marituba-Pará 

Fones: 091-3256-5667/3256-0679/3292-2123, Fax: 091-3256-8318, CEP 67200-000 

João Batista, o qual adentrou neste parlamento em 01 de janeiro de 2013, e 

analisando toda a turbulência durante esta legislatura, o Ver. João Batista tomou 

posse como Vereador, Primeiro Secretário da Mesa Diretora da CMM, em 

seguida, como Secretário Municipal e em 01 de janeiro de 2017, tomará posse 

como Vice-Prefeito, uma grande ascensão em quatro anos de mandato, sem 

dúvida nenhuma, uma benção divina. Retomando seus pronunciamentos, o Ver. 

João Batista finalizou agradecendo a cada um que compõe este quadro político 

vitorioso, com seus grupos que se mobilizaram para alcançar este sucesso. 

Disse que estará à disposição de todos e que não medirá esforços para o 

crescimento e desenvolvimento deste Município, principalmente aliado à 

Câmara Municipal por conhecer o trabalho e as dificuldades vividas por cada 

parlamentar. Concordou que, com a saída do Ver. Nilson Serrão a Câmara de 

Marituba perde um grande parlamentar, porém com certeza será aproveitado na 

administração do Prefeito Mário Filho. Não havendo mais oradores inscritos e 

mais nada a ser tratado na ordem do dia, quando eram, precisamente, dez 

horas e cinquenta e cinco 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, 06 de outubro de 2016 - 23º ano do 

Plebiscito e da Lei que criou o Município e 20º ano da Emancipação. -x-x-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 
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2º Secretário da CMM 
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