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ATA DA 139ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 2º PERÍODO LEGISLATIVO DA 4ª 
SESSÃO LEGISLATIVA DA 5ª LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL 

DE MARITUBA REALIZADA NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2016. 

 

Aos dez 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, José 

Bonifácio (Boni), Everaldo Aleixo, Pastor Ademir, Gilberto Souto e Raimundo 

Lameira (Raí). Alcançando o quórum regimental, o Senhor Presidente 

solicitou ao Ver. José Bonifácio que fizesse a leitura de um texto bíblico e, 

quando eram, pontualmente, nove horas e quinze minutos, em nome de 

Deus, deu por aberta a presente sessão ordinária. Prosseguindo, 

oportunamente, o Senhor Presidente registrou presença dos Vereadores 

Manoel Salin, Helder Brito e Raimundo Carneiro e justificou a ausência do 

Ver. João Batista que se encontra representado a Prefeitura e a Câmara em 

um evento no Instituto Marcelo Cândia. Em seguida, solicitou ao Primeiro 

Secretário que fizesse a leitura da ata da sessão anterior: Ata da Sessão 

Ordinária realizada no dia 03/11/2016. Lida a ata e submetida à votação, foi 

aprovada por unanimidade. Continuando, o Senhor Presidente, solicitou ao 

Primeiro Secretário que fizesse a leitura do Expediente: Convite, da direção 

do Abrigo João Paulo II, convidando os senhores vereadores para participar 

da missa em comemoração alusiva aos 19 anos desta Unidade e a 
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reinauguração da estrutura da mesma, que acontecerá dia 11 de novembro 

de 2016, às 09 horas na Capela do Abrigo. Lido o Expediente, o Senhor 

Presidente franqueou a palavra aos Senhores Vereadores nos 

Pronunciamentos Iniciais, a palavra foi franqueada ao Ver. Nilson Serrão 

que na tribuna após saudar a Mesa Diretora, demais vereadores e pessoas 

presentes na galeria, aproveitou o ensejo, como presidente da Comissão de 

Finanças para comunicar que no próximo dia 28 de novembro às nove horas 

será realizada audiência pública neste plenário para poderem discutir e ouvir 

a solicitação da sociedade civil quanto ao projeto nº 132/2016 do Poder 

Executivo na elaboração da Lei orçamentária para 2017 solicitou que a Casa 

proceda à emissão de convites para as lideranças comunitárias para se fizer 

presentes na audiência pública. Agradeceu a presença de todos. Não 

havendo mais oradores inscritos, o Senhor Presidente aproveitou o ensejo e 

registrou a presença do Ver. Júnior Amaral e franqueou a palavra às 

Lideranças Partidárias, no que o Ver. Nilson Serrão pela Liderança do PDT, 

na tribuna externou sua felicidade quanto ao momento em que o Presidente 

Michel Temer juntamente ao Governador do Estado do Pará assinou a 

concessão da Rodovia BR 316 do quilômetro 0 ao 16  ao governo do Estado 

para implantação do complexo BRT metropolitano. O momento é de 

felicidade, enquanto vereador dessa Casa, em que intercedeu na concessão 

de verba do governo Federal através do investimento japonês em um projeto 

já implantado e que não saía do papel, pois dependia dessa deliberação ao 

governo estadual para começar a obra. No dia 19 de maio adentrou com 

requerimento nesta Casa sobre este projeto no que tange aos problemas de 

circulação de tráfego na área metropolitana, motivo pelo qual pediu 

diretamente ao Presidente da República que evitasse a privatização da 

rodovia e a cobrança de pedágio pelo ministério dos transportes e que 

fizesse a concessão ao Governo do Estado. Pedidos esses que foram 

encaminhados, aprovados e atendidos. Enquanto vereador e a Câmara, 
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como representante do povo, fez sua parte em benefício à área 

metropolitana. Haverá muitos transtornos com as obras, onde no percurso 

serão construídos 16 passarelas e dois terminais de integração em 

Ananindeua e Marituba em que vai beneficiar as vias de transporte dos 

municípios vizinhos interligados pela alça viária. Concluiu externando sua 

felicidade e gratidão por participar deste projeto onde reafirma que é no 

município que a vida acontece. Agradeceu a oportunidade em participar em 

benefício de Marituba. Não havendo mais oradores inscritos, o Senhor 

Presidente registrou a presença dos Vereadores Anderson Lima e João 

Batista, onde assumiu a 1ª Secretaria da Mesa; então solicitou ao Primeiro 

Secretário que fizesse a leitura da matéria em pauta: Projeto de Lei nº 

132/2016, de autoria do Poder Executivo; 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), Gilberto Souto, José 

Bonifácio (Boni), Anderson Lima, Júnior Amaral, Nilson Serrão, Everaldo 

Aleixo, Pastor Ademir, Helder Brito, Raimundo Carneiro e Manoel Salin. 

Havendo quórum, o Senhor Presidente passou à deliberação das matérias 

em pauta: Projeto de Lei nº 132/2016 do Poder executivo, que dispõe sobre 

a elaboração da Lei Orçamentária de 2017 e dá outras providências. A 

matéria foi encaminhada à Comissão de Justiça para receber análise e 

parecer. 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, aproveitou 

o ensejo para convidar a todos os vereadores e demais participantes a 

participarem no próximo dia 13 de novembro do Círio número 69 de Nossa 

Senhora de Nazaré em Marituba para prestarem homenagem ao evento, 

bem como convidou a todos e a sociedade civil através de seus 

representantes a se fazerem presentes na audiência pública a ser realizada 
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no dia 28.11.16 às 09Hs neste plenário para discutirem sobre o orçamento 

para o ano 2017. E quando eram, precisamente, nove horas e trinta e oito 

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, 10 de novembro 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-x-x-x-x 
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Presidente da CMM 
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