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ATA DA 136ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 2º PERÍODO LEGISLATIVO DA 4ª 
SESSÃO LEGISLATIVA DA 5ª LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

MARITUBA REALIZADA NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2016 

 

Aos vinte 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, Everaldo Aleixo, Ceará Junior, Anderson Lima e 

Pastor Ademir. 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 oito minutos, em nome de Deus, deu por aberta a 

presente sessão ordinária. Prosseguindo, oportunamente, o Senhor Presidente 

registrou a presença dos Vereadores Raimundo Carneiro e Manoel Salin, em 

seguida, solicitou ao Primeiro Secretário que fizesse a leitura da ata da sessão 

anterior: Ata da Sessão Ordinária realizada no dia 13/10/2016, onde, 

submetida à discussão e votação, foi aprovada por unanimidade. Continuando, 

o Senhor Presidente solicitou ao Primeiro Secretário que fizesse a leitura do 

Expediente: Ofício nº 2389/2016, do Tribunal de Contas dos Municípios, 

encaminhando cópia da Resolução nº 12,543 e do Acórdão nº 29,140, de 16 de 

junho de 2016, que tratam da Prestação de Contas da Prefeitura Municipal de 

Marituba, no exercício de 2013, de responsabilidade dos Senhores Wildson 

Araújo de Mello (período de 01 de janeiro à 12 de maio de 2013), Olenilson 

Augusto Pinheiro Serrão (período de 13 de maio à 15 de maio de 2013), 

Francisco de Oliveira Besteiro (período de 16 de maio a 31 de agosto de 2013) 
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e Elivan Campos Faustino (período de 01 de setembro a 31 de dezembro de 

2013). Convite da Coordenadoria do Cerimonial da Prefeitura Municipal de 

Marituba, convidando os Senhores Vereadores para participarem dos seguintes 

eventos: Festival de Banda e Fanfarras Escolares de Marituba, dia 14/10/16, de 

15 às 19h, no Ginásio de Poliesportivo de Marituba; Dia Nacional do Idoso 

“Outubro Rosa”, no dia 18/10/16, às 8h, no Ginásio Poliesportivo de Marituba; 

Audiência Pública sobre a Lei Orçamentária Anual – LOA/2017, a ser realizada 

no dia 20/10/16, às 09h, no Auditório da EMATER. Lido o Expediente, não 

havendo 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: Requerimentos nº 2161 e 

2163/2016, de autoria do Ver. Manoel Salin; e Requerimento nº 2164/2016, de 

autoria do Ver. Raimundo Carneiro. Lida a matéria, o Senhor Presidente 

solicitou ao Primeiro Secretário que fizesse nova verificação de quórum para 

inicio da ordem do dia, estando presentes os Vereadores: João Batista, 

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

Aleixo, Anderson Lima, Raimundo Carneiro e Manoel Salin. Havendo quórum 

regimental, o Senhor Presidente passou à deliberação da matéria em pauta: 

Requerimentos de autoria do Ver. Manoel Salin nº 2161 – requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie paradas padronizadas de moto taxistas e taxistas 

de Marituba e nº 2163/2016 - requerendo que o Prefeito Municipal providencie 

asfaltamento na Rua Principal do Bairro Riacho Doce. Submetido à discussão, o 

autor da matéria, o Ver. Manoel Salin destacando que adentrou com estes 

requerimentos visando melhorias na condição de vida da população deste 

Município, tendo em vista que a padronização das paradas de moto taxistas e 

taxistas, além de proteger as pessoas das intempéries, proporciona um melhor 

visual à cidade. Ressaltou que, em suas andanças pelos bairros deste 

Município, observou que o Prefeito Mário Filho vem realizando verdadeiros 

milagres, pois mesmo com toda a crise instalada no Brasil, as obras e serviços 

continuam em Marituba, pavimentação, asfaltamento de ruas, entre outros 
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serviços. Considerando que, por esta razão, o povo de Marituba confiando na 

continuidade deste trabalho, concedeu mais quatro anos ao Prefeito Mário Filho. 

Acrescentou que seja um compromisso deste Vereador solicitar o asfaltamento 

da Rua Principal do Bairro Riacho Doce, sendo este um bairro muito carente. 

Destacou ainda que, com o asfaltamento desta via principal, solicitará a entrada 

de transporte coletivo para o referido Bairro, ou seja, novas linhas de ônibus 

para atender a população. Não havendo mais discussão, submetidos à votação, 

os Requerimentos nº 2161 e 2163/2016, foram aprovados por unanimidade. 

Requerimento nº 2164/2016, de autoria do Ver. Raimundo Carneiro, 

requerendo que o Prefeito Municipal providencie a execução de serviços de 

implantação de duas lombadas físicas padronizadas com base no Conselho 

Nacional de Trânsito – CONTRAN, bem como, a execução de pintura e 

colocação de sinalização prévia na vertical e horizontal, na Passagem Natal, 

entre a Rua São Francisco e Rua Bom Sossego, no Bairro Novo Horizonte. 

Submetido à discussão, o autor da matéria, o Ver. Raimundo Carneiro na 

tribuna após saudar a Mesa Diretora, demais vereadores, pessoas presentes na 

galeria, notadamente o Sr. Ceará servidor público municipal representante do 

Bairro Novo Horizonte e o Sr. Mike Anderson representante do Bairro Novo. 

Primeiramente agradeceu ao prefeito Mário Filho pela sua competência e 

desenvoltura com que vem trabalhando em Marituba e cumprido com a folha de 

pagamento dos servidores do município, apesar do país passar por crise e 

muitos outros municípios não conseguirem cumprir com a folha de salários e 

atrasarem o pagamento dos servidores. Outro assunto foi seu requerimento 

aprovado nesta Casa, em que já foi atendido, o asfaltamento da passagem 

Natal e por isso agora pede a implantação de duas lombadas físicas 

padronizadas e a execução da pintura e colocação de sinalização prévia na 

vertical e horizontal em acordo as normas do Contram – Conselho Nacional de 

Transito. Concluiu agradecendo mais uma vez ao Prefeito que vem 

demonstrando cada vez mais competência em várias frentes de trabalho, bem 

como dos Vereadores que juntos, buscam o progresso de Marituba. Não 
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havendo mais discussão, submetido à votação, o Requerimento nº 2164/2016, 

foi aprovado por unanimidade. Analisadas as matérias, não havendo oradores 

inscritos nos Pronunciamentos Finais e mais nada a ser tratado na ordem do 

dia, quando eram, precisamente, nove horas e vinte e quatro 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, 20 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-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x- 
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