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ATA DA 140ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 2º PERÍODO LEGISLATIVO DA 4ª 
SESSÃO LEGISLATIVA DA 5ª LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

MARITUBA REALIZADA NO DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2016 

 

Aos dezessete 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, 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, Ceará Junior, Nilson Serrão e Pastor Ademir.  Alcançando o 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 vinte e três 

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: Ata da Sessão Ordinária realizada no dia 

10/11/2016. Após a leitura, o Senhor Presidente submeteu a ata à votação, sendo 

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

Secretário que fizesse a leitura do Expediente: Mensagem nº 032/2016, da 

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

Projeto de Lei nº 104/2016, de autoria do Poder Executivo Municipal, previamente 

aprovado por esta Augusta Câmara, cuja Lei Municipal recebeu o nº 365/2016, de 

27 de julho de 2016, que dispõe sobre a Reestruturação da Secretaria Municipal de 

Saúde – SESAU, e dá outras providências. Ofício nº 308/2016/CREAS-PA, do 

Centro de Referência Especializado de Assistência Social – CREAS, convidando os 

Senhores Vereadores para participarem da Campanha dos 16 dias de Ativismo 

para o enfrentamento à violência contra a mulher, de 17 de novembro a 02 de 

dezembro de 2016, em todas as entidades que compõem a rede de proteção dos 
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direitos do cidadão maritubense, com a abertura do evento no dia 17 de novembro 

(quinta-feira), às 9h, no auditório da EMATER, localizado na BR 316. 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 133/2016, de autoria do Ver. Pastor Ademir. 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, Ceará 

Junior, Pastor Ademir, Nilson Serrão e Manoel Salin. Havendo quórum, o Senhor 

Presidente passou à deliberação da matéria em pauta: Projeto de Lei nº 

133/2016, de autoria do Ver. Pastor Ademir, que institui a Semana Municipal da 

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

para receber análise e emissão de parecer. Analisada a matéria, o Senhor 

Presidente franqueou a palavra aos Senhores Vereadores nos Pronunciamentos 

Finais, no que, o Ver. Pastor Ademir após saudar a todos falou sobre a 

importância do projeto de lei de sua autoria, que trata da semana municipal de 

dança. A dança que faz parte de um dos aspectos mais íntimos do ser humano, a 

cultura, que carregamos caracteriza a história e tradição de um povo. A dança faz 

parte de todos os segmentos, e este projeto vem fazer com que a dança seja mais 

divulgada e praticada. Dançar seja um exercício, compondo uma atividade 

motivadora do metabolismo e funcionamento do nosso organismo. E quando, 

realizada com prazer, a dança trás boa saúde mental e através dela uma admiração 

com a sociedade. Informou que este projeto da semana municipal de dança seja 

agendado para o dia 09 de abril, Dia Mundial da Dança, uma grande oportunidade 

para os profissionais demonstrarem os seus talentos. Solicitou o apoio dos pares 

pela aprovação desta matéria. Não havendo mais oradores inscritos e nem mais 

nada a ser tratado na ordem do dia, quando eram, precisamente, nove horas e 

trinta e três minutos deu por encerrada esta sessão ordinária. Oportunamente, o 

Senhor Presidente informou que no dia 28 de novembro de 2016, será realizada 
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uma Audiência Pública para tratar sobre o Orçamento para o ano de 2017. 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, 17 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-x-x-x-x-x-x 
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