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ATA DA 46ª SESSÃO ORDINÁRIA, DO 1º PERÍODO LEGISLATIVO, DA 2ª 

SESSÃO LEGISLATIVA, DA 6ª LEGISLATURA, DA CÂMARA MUNICIPAL 

DE MARITUBA REALIZADA NO DIA 26 DE ABRIL DE 2018. 
 

Aos vinte e seis dias do mês de abril de dois mil e dezoito, 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 Vereador Everaldo Aleixo; na Vice-

Presidência, o Vereador Boni; na Primeira Secretaria, o Vereador Gilberto Souto; 

na Segunda Secretaria, o Vereador Raimundo Carneiro. Composta a Mesa Diretora, 

o Senhor Presidente solicitou ao Primeiro Secretário que fizesse a verificação de 

quórum. Constatando-se a presença dos Vereadores: Manelzinho Rocha, João Pereira, 

Chica, Pastor Ademir, Raimundo Carneiro, Gilberto Souto, Everaldo Aleixo e Boni. 

Alcançando o quórum regimental, o Senhor Presidente solicitou ao Vereador Pastor 

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

horas e vinte minutos, em nome de Deus, deu por aberta a presente sessão ordinária. 

Em seguida, solicitou ao Primeiro Secretário que fizesse a leitura da Ata da Sessão 

anterior, o qual informou que a Ata consta no caderno dos Vereadores e na Secretaria 

da Casa. Prosseguindo, o Senhor Presidente solicitou ao Primeiro Secretário que fizesse 

a leitura do Expediente: Comunicados Nº CM 030528/2018, do Ministério da 

Educação, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), informando 

sobre a liberação de recursos financeiros para programas ligados ao referido fundo no 

Município. Lido o Expediente, o Senhor Presidente franqueou a palavra aos Senhores 

Vereadores nos Pronunciamentos Iniciais. Não havendo oradores 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 069/2018, de autoria do Ver. Gilberto Souto; Projeto de Lei nº 

074/2018, de autoria do Ver. Pr. Ademir; Projeto de Lei nº 075/2018, de autoria do 
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Ver. Pr. Ademir; Requerimento nº 076/2017, de autoria do Ver. Raimundo Carneiro; 

Requerimento nº 077/2017, de autoria do Ver. Raimundo Carneiro; Requerimento nº 

080/2017, de autoria do Ver. Raimundo Carneiro; Requerimento nº 100/2017, de 

autoria do Ver. Raimundo Carneiro; Requerimento nº 101/2017, de autoria do Ver. 

Raimundo Carneiro; Requerimento nº 1.470/2017, de autoria do Ver. Gilberto Souto; 

Requerimento nº 1.471/2017, de autoria do Ver. Gilberto Souto; Requerimento nº 

1.472/2017, de autoria do Ver. Gilberto Souto; Requerimento nº 1.474/2017, de 

autoria do Ver. Gilberto Souto; Requerimento nº 2.449/2018, de autoria do Ver. 

Neneco; Requerimento nº 2.450/2018, de autoria do Ver. Neneco; Requerimento nº 

2.451/2018, de autoria do Ver. Neneco; Requerimento nº 2.452/2018, de autoria do 

Ver. Neneco; Requerimento nº 2.453/2018, de autoria do Ver. Neneco; Indicação nº 

090/2018, de autoria do Ver. Manelzinho Rocha; e Indicação nº 091/2018, de autoria 

do Ver. Manelzinho Rocha. Lida a matéria, o Senhor Presidente solicitou ao Primeiro 

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

constatando-se as presenças dos Vereadores: Manelzinho Rocha, Neneco, Chica, Pastor 

Ademir, Manoel Salin, Raimundo Carneiro, Gilberto Souto, Everaldo Aleixo, Boni, 

Mello e João Pereira. Havendo quórum, o Senhor Presidente submeteu à votação a Ata 

da Sessão Ordinária realizada no dia 19 de abril de 2018, a qual foi aprovada por 

unanimidade. Continuando, o Senhor Presidente passou à deliberação da Matéria em 

Pauta: Projeto de Lei nº 069/2018, de autoria do Ver. Gilberto Souto, que dispõe sobre 

a criação do Programa “Medicamento em Casa” de distribuição gratuita de 

medicamentos de uso contínuo e dá outras providências. A matéria foi encaminhada à 

Comissão de Justiça para análise e parecer. Projeto de Lei nº 074/2018, de autoria do 

Ver. Pr. Ademir, que institui a Semana da Orientação Profissional para o Primeiro 

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

para análise e parecer. Projeto de Lei nº 075/2018, de autoria do Ver. Pr. Ademir, que 

dispõe sobre a obrigatoriedade de avaliação oftalmológica para os alunos da rede 

Municipal de Ensino. A matéria foi encaminhada à Comissão de Justiça para análise e 

parecer. Requerimentos de autoria do Ver. Raimundo Carneiro nº 076/2017, 

requerendo que o Prefeito Municipal providencie a construção de uma Escola Municipal 
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de Educação Infantil no Bairro Beija Flor; nº 077/2017, requerendo que o Prefeito 

Municipal providencie a construção de uma Escola Municipal de Educação Infantil no 

Bairro Agrovila São Pedro; nº 080/2017, requerendo que o Prefeito Municipal 

providencie a construção de uma Escola Municipal de Educação Infantil no Conjunto 

Marituba I; nº 100/2017, requerendo que o Prefeito Municipal determine ao setor 

competente a execução de serviços de iluminação pública, limpeza de valas, 

saneamento básico, terraplenagem, asfaltamento, meio fio e calçamento da Alameda 

Carivaldo, Bairro Santa Clara; e nº 101/2017, requerendo que o Prefeito Municipal 

determine ao setor competente a execução de serviços de iluminação pública, limpeza 

de valas, saneamento básico, terraplenagem, asfaltamento, meio fio e calçamento da 

Passagem José Miranda, Bairro Santa Clara. Em discussão, o Vereador Salin 

parabenizou o autor das matérias, porém chamou a atenção para o Requerimento nº 

076/2017, que solicita a construção de uma Escola Municipal de Educação Infantil no 

Bairro Beija Flor. Lembrou que em 2012, matéria de igual teor, e de sua autoria foi 

aprovada nesta Casa de Leis, inclusive, que a escola já esta sendo inaugurada. Solicitou 

que a matéria seja retirada de pauta por se tratar de matéria vencida. Ressaltou que 

entende a preocupação de cada Vereador, buscando realizar o seu papel junto às 

comunidades. Disse não entender o que acontece, pois vez ou outra vem para a pauta 

matérias vencida. Em aparte, o Vereador Raimundo Carneiro esclareceu que na 

semana anterior já retirou as matérias de pauta para que fosse apreciada pela Assessoria 

Jurídica desta Casa de Leis, a qual liberou as mesmas tendo em vista não se tratar de 

matéria de igual teor. Acrescentou que existe uma diferença no Ministério da Educação 

sobre creche e escola de ensino infantil, a Resolução nº03/2005, do Conselho Nacional 

de Educação, Câmara de Educação Básica, que definiu as normas nacionais para a 

ampliação do Ensino Fundamental para nove anos de duração, sendo que a organização 

do ensino fundamental e da educação infantil adotará a seguinte nomenclatura: 

Educação Infantil, faixa etária até cinco anos de idade; Creche, faixa etária até três anos 

de idade; Pré- Escola, faixa etária de quatro a cinco anos de idade. Destacou que a 

matéria aprovada anteriormente, em 2012, foi sobre a solicitação de creche, e sua 

solicitação seja sobre escola de ensino infantil. Ressaltou que estas discussões mostram 
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que os Vereadores estejam empenhados em buscar melhorias para a população deste 

Município, principalmente, as crianças. Retomando sua discussão, o Vereador Salin 

agradeceu os esclarecimentos dizendo que, a partir desta data, esta questão prevaleça 

para todos, acrescentando que não seja contrário à Resolução do Ministério da 

Educação, porém está se tornando rotineiras, matérias vencidas virem novamente à 

pauta. Disse que seja necessário chamar os Vereadores quando houver matérias 

conflitantes para que se evitem desgastes desnecessários nas sessões. Deixou claro que 

irá votar favoravelmente pela aprovação das matérias. Em aparte, o Vereador João 

Pereira parabenizou o autor das matérias, bem como, a discussão defendida pelo 

Vereador Salin concordando com a questão de se evitar o desgaste com este tipo de 

discussão sobre matérias conflitantes, salientando que, as matérias daqui em diante, 

sejam mais específicas. Disse que o mais importante seja a questão de que os 

Vereadores estejam trabalhando em prol da população. Em aparte, o Vereador Pastor 

Ademir parabenizou a discussão destacando que, desta forma, as coisas sejam mais 

esclarecidas, pois cada Vereador está buscando melhorias para a população e para este 

Município. Retomando novamente sua discussão, o Vereador Salin fez referência a 

Resolução do Conselho Nacional de Educação quanto que define a diferenciação das 

idades Educação Infantil, faixa etária até cinco anos de idade; Creche, faixa etária até 

três anos de idade; Pré- Escola, faixa etária de quatro a cinco anos de idade. 

Acrescentou que existem crianças estudando em creches com até seis anos de idade, 

logo, não há diferenciação de idade. Considerou que o ensino seja importante e 

prioridade em qualquer faixa etária, e que o debate se faz necessário para que se entenda 

melhor esta separação por idade de creche e ensino infantil. Finalizou dizendo que irá 

solicitar mais esclarecimentos junto à Secretaria Municipal de Educação. 

Oportunamente, o Senhor Presidente suspendeu a sessão por alguns minutos para que a 

Assessoria Jurídica pudesse fazer alguns esclarecimentos aos Vereadores sobre a 

referida discussão. Reiniciando os trabalhos, o Senhor Presidente solicitou ao Primeiro 

Secretário que fizesse nova verificação de quórum, constatando a presença dos 

Vereadores Raimundo Carneiro, Gilberto Souto, Everaldo Aleixo, Manelzinho Rocha, 

Boni, Chica, Salin, Mello, João Pereira e Neneco. Havendo quórum, o Senhor 



 

ESTADO DO PARÁ 

PODER LEGISLATIVO 

CÂMARA MUNICIPAL DE MARITUBA 

CNPJ/MF Nº 01.615.610/0001-62 

5 

 

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   

Presidente submeteu à votação as matérias de autoria do Vereador Raimundo Carneiro, 

sendo aprovadas por unanimidade. Requerimentos de autoria do Ver. Gilberto Souto nº 

1.470/2017, requerendo que o Prefeito Municipal providencie a implantação e 

efetivação do Conselho de Pesca e Agricultura de Marituba; nº 1.471/2017, requerendo 

que o Prefeito Municipal providencie a implantação e efetivação do Conselho de 

Mobilidade Urbana de Marituba; nº 1.472/2017, requerendo que o Prefeito Municipal 

providencie a implantação e efetivação do Conselho de Meio Ambiente de Marituba; e 

nº 1.474/2017, requerendo que o Prefeito Municipal providencie a implantação e 

efetivação do Conselho de Desenvolvimento Rural de Marituba, Lei Municipal nº 

081/2001. Não havendo discussão, submetidos à votação, foram aprovados por 

unanimidade.  Requerimentos de autoria do Ver. Neneco nº 2.449/2018, requerendo 

que o Prefeito Municipal providencie, junto ao setor competente, a borrifação de 

inseticidas através de “carro fumacê” para combater os mosquitos transmissores de 

doenças no Bairro Beira Rio; nº 2.450/2018, requerendo que o Prefeito Municipal 

providencie, junto ao setor competente, a borrifação de inseticidas através de “carro 

fumacê” para combater os mosquitos transmissores de doenças no Bairro Decouville; nº 

2.451/2018, de autoria do Ver. Neneco, requerendo que o Prefeito Municipal 

providencie, junto ao setor competente, a borrifação de inseticidas através de “carro 

fumacê” para combater os mosquitos transmissores de doenças no Bairro Mário Couto; 

nº 2.452/2018, requerendo que o Prefeito Municipal providencie, junto ao setor 

competente, a borrifação de inseticidas através de “carro fumacê” para combater os 

mosquitos transmissores de doenças no Bairro Santa Clara. e nº 2.453/2018, requerendo 

que o Prefeito Municipal providencie, junto ao setor competente, a borrifação de 

inseticidas através de “carro fumacê” para combater os mosquitos transmissores de 

doenças no Bairro Mirizal. Não havendo discussão, submetidos à votação, foram 

aprovados por unanimidade.  Indicação nº 090/2018, de autoria do Ver. Manelzinho 

Rocha, indicando que o Prefeito Municipal providencie limpeza das Ruas nas Quadras 

13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 do Conjunto “Viver Melhor Marituba”; e Indicação nº 

091/2018, indicando que o Prefeito Municipal providencie o serviço de recuperação da 

iluminação pública na Travessa Pedro Mesquita, entre Antônio Falcão e Padre Romeu, 
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Bairro Centro. Não havendo discussão, submetidos à votação, foram aprovados por 

unanimidade. Analisadas as matérias, o Senhor Presidente franqueou a palavra aos 

Senhores Vereadores nos Pronunciamentos Finais. Com a palavra, o Vereador 

Everaldo Aleixo após saudar a todos os presentes, solicitou que a Secretaria de Saúde 

do Município Sra. Helen Begot venha à Câmara para se manifestar e explicar o porquê 

às ambulâncias do SAMU estarem paradas há seis meses, bem como o aparelho de 

tomografia que ainda está novo e há dois anos está parado. O CEO – Centro 

Especializado de Odontologia está parado sem atender os munícipes, pois não tem 

medicamento, curativos e anestesia, sendo que os profissionais ficam parados sem poder 

atender praticamente ninguém. Motivo pelo qual pede que a Câmara oficialize uma 

convocação à Secretária para que venha a esta Casa justificar o motivo das paralizações, 

pois a população merece uma explicação. Por sua vez, a Vereadora Chica após as 

saudações de praxe, solicitou que fosse realizado um minuto de silêncio em virtude das 

mortes do ex-policial e ex-guarda municipal que residiam neste Município, mortos com 

requintes de perversidade. O que foi acatado pela Mesa Diretora. Continuando seu 

pronunciamento, a Vereador Chica destacou ao cumprimentar os familiares de ambos 

pode constatar o sofrimento de uma viúva de policial clamando por providências contra 

esta onda de violência instalada neste Município. Disse que não consegue entender e, 

muito menos visualizar, o lugar que o Secretário Estadual de Segurança Pública diz que 

as coisas estejam tudo bem. Solicitou que seja encaminhado um documento ao 

Secretário de Segurança e ao Governo do Estado comunicando sobre a situação que se 

encontra este Município, que não está nada bem. Registrou que concorda com o que foi 

dito anteriormente, nesta tribuna, pelo Vereador Everaldo Aleixo no que diz respeito ao 

sucateamento da saúde neste Município, pois está sempre presente nos postos de saúde 

ou hospitais de Marituba, observando o clamor de diversas mães, solicitando que o 

Prefeito Municipal providencie medicamentos para atender a demanda, pois alguns 

pacientes tomam a primeira dose da medicação, e depois não conseguem tomar as 

demais doses pela falta do medicamento. Ressaltou que muitas famílias dependem do 

Sistema Único de Saúde por não ter condições de pagar plano de saúde. Destacou que a 

luta continuará contra o Governo do Estado, que ficou de encaminhar para o Município 
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de Marituba os medicamentos pra serem usados no tratamento das doenças causadas 

pelo lixão. Informou que conversou com o Senhor Vitor Mateus, Secretário de Estado 

de Saúde, o qual disse que iria reunir as secretarias municipais e estaduais de saúde, 

porém até o momento nada foi resolvido. Informou que esteve no Ministério Público 

tentando agendar mais uma audiência com a SEMMA Estadual. Salientou que as 

dificuldades sejam muitas, inclusive, quanto às ambulâncias, tendo em vista que 

somente duas estejam funcionando neste Município, e quando uma sai para atendimento 

ou transferência de paciente, apenas uma fica disponível para atender toda a população 

de Marituba. Registrou que não possui plano de saúde, dependendo do atendimento no 

sistema de saúde público. Disse que possui uma gravação, onde o Prefeito esclareceu 

que os medicamentos estejam à disposição, porém ainda não foram distribuídos para as 

unidades de saúde. Quando à questão do CEO – Centro de Especialidades 

Odontológicas, os dentistas estão sendo pagos para ficarem sem fazer nada, tendo em 

vista a falta de material para trabalhar. Disse que a Cidade de Marituba esta ficando 

abandonada e não tem condições de oferecer suporte na saúde de seus familiares. 

Informou que esteve recentemente no Hospital Divina Providência, e lá também ouviu 

do corpo médico que os problemas de saúde na maioria das pessoas, são pulmonares 

causados por poluição do ar. A situação está cada vez mais grave, e pergunta o porquê 

da Secretaria de Saúde do Estado e do Município não darem assistência aos postos nos 

Bairros, tendo em vista ter recebido várias reclamações. Parabenizou o Vereador 

Neneco por solicitar o carro fumacê, mas que seja estendido a todos os bairros para 

prevenir o alastramento de Chikungunya, Dengue e Zica vírus, mas não será o 

suficiente, pois está se tornando uma pirâmide de problemas de saúde. Então deixou 

registrada sua solicitação a todos os Vereadores que assinem um oficio conjunto a ser 

encaminhado ao Secretário de Saúde do Estado Vitor Mateus para que o mesmo possa 

dar atenção a Marituba e encaminhar mais pneumologistas do SUS para o município, 

bem como pediu outro ofício ao Secretário de Segurança Pública, Luiz Fernandes para 

dar também um suporte e socorro a falta de segurança no município. Em aparte, o 

Vereador João Pereira parabenizou a Vereadora Chica e aproveitou para registrar dois 

pedidos de pesar, citando como exemplo o falecimento do Sr. Orlando Mescouto, ex-
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presidente do Conselho do Idoso e do Gredson Santiago que era portador de Esclerose 

Lateral Amiotrófica, mas que faleceu em decorrência de problemas pulmonares, apesar 

de buscar recursos fora do município. Quanto à questão da saúde, em que várias 

lideranças estão indo até ao Ministério Público fazer solicitações à cerca da falta de 

atendimento médico e social. Pediu para registrar um pedido de repúdio quanto a atual 

situação da saúde no município, pois fica preocupado com as perdas de pessoas que 

eram importantes para Marituba e o Estado precisa tomar uma providência também 

quanto à falta de segurança, pois pessoas inocentes estão sendo vítimas da insegurança. 

Em aparte, o Vereador Mello se solidarizou a Vereadora Chica quando se refere ao 

Secretário de Segurança, pois é fácil o Governador falar que a segurança está disponível 

a população através da ronda da CIOP, porém isso não vem acontecendo. Motivo pelo 

qual se associa ao oficio a ser enviado ao Secretário de Segurança do Estado. 

Retomando seus pronunciamentos, a Vereadora Chica solicitou a aprovação de sua 

matéria já encaminhada a essa Casa onde pede que o posto de saúde do conjunto da 

Direcional seja em homenagem ao Sr. Cristiano Torres, bem como os dois ofícios, 

sejam de repúdio, a serem encaminhadas as Secretarias de Saúde e Segurança do 

Estado. Fazendo uso da palavra, Vereador Salin na tribuna falou que a Vereadora 

Chica está com a razão quanto à insegurança, onde a polícia está ausente das ruas. O 

prefeito tem solicitado incansavelmente reforços ao Governador. Quanto à saúde, de 

fato as crianças não tinham atendimento, mas o Governo atual já colocou uma área para 

atendimento não só na UPA, mas no Hospital Urgência e Emergência, mas que 

infelizmente atende pessoas de municípios vizinhos como Benevides, Santa Isabel e até 

Ananindeua, sendo impossível o Prefeito controlar e como não pode impedir o 

atendimento, infelizmente fica impossível atender a todos, porém fica feliz em saber que 

a vereadora está fiscalizando e confirmou que há uma ala destinada ao atendimento de 

crianças. Quanto ao SAMU está em aguardo de aprovação de licitação para compra de 

novas ambulâncias, e como houve um acréscimo populacional de cerca de 20%, precisa 

ser feito um ajuste no pedido de verbas no orçamento. Quanto ao equipamento de 

tomografia, o Centro de Diagnóstico precisa ampliar uma sala para poder instalar o 

aparelho, devido ser muito grande não há um local adequado e o Executivo já está 
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disponibilizando verba para ampliação da sala e poderá, em breve, atender a população 

local. Não é justo crucificar o Prefeito que está em contato com o Governador através 

dos Secretários de Saúde e Segurança, e a Vereadora poderá continuar a fiscalizar e ter 

certeza de que o Prefeito Mário Filho irá cumprir o que prometeu. Na tribuna, o 

Vereador Raimundo Carneiro após saudar a todos, informou que, segundo o 

quantitativo de pessoas mortas no Estado do Pará, apenas nestes três primeiros meses de 

2018, morreram mais pessoas do que na guerra da Síria. Destacou que Marituba possui 

mais de cento e cinquenta mil habitantes, e a Polícia Militar toda sucateada, viaturas 

deterioradas, infelizmente esta condição seja de norte a sul do Estado, não vislumbrando 

perspectiva de melhorias. Concordou com a precariedade da saúde neste Município, 

destacando que seja pior em outros municípios. Informou que esteve visitando a UPA 

24 horas, pacientes com cerca de três dias aguardando transferência para hospitais de 

referência, e a propaganda na TV seja de que os o atendimento está sendo feitos nos 

Hospitais Regionais, Metropolitano, Galileu, Nova Santa Casa. Mas quando a 

população procura um destes hospitais não consegue atendimento. Lembrou que 

existem cento e cinquenta e quatro UPAS paradas em todo o País. Marituba só 

conseguiu concluir a UPA 24 horas com recursos próprios e com a contrapartida do 

Governo Estadual, porém os recursos do Estado não estão sendo repassados para o 

Município de Marituba, dificultando, assim, a manutenção da UPA, em virtude da 

questão de responsabilidade fiscal. Disse que será construído uma Unidade de Saúde no 

empreendimento da Direcional, cerca de cinco mil famílias para serem atendidas. 

Ressaltou que o Censo seja realizado daqui há dez anos, e ano que vem haverá o censo 

escolar. Exemplificou que de cada cem mil reais de impostos, sessenta e cinco por cento 

fica com a União; vinte e cinco por cento fica com os Estados; e apenas quinze por 

cento fica com os Municípios. Considerou que seja necessário encontrar soluções para 

esta divisão, sendo mais igualitária. O Poder Público tem o dever de realizar os serviços 

e ações voltados para a população. Registrou que ao se construir uma UPA 24 horas nas 

proximidades da BR 316, a tendência seja que todas as ambulâncias que vierem do 

interior irão preferir deixar os pacientes nesta UPA, por sua localização. Finalizou 

dizendo que entende as dificuldades enfrentadas pelo Prefeito Mário Filho, 
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principalmente, na manutenção da saúde neste Município. Não havendo mais oradores 

inscritos e nem mais nada a ser tratado na ordem do dia, quando eram, precisamente, 

dez horas e trinta 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, 26 de abril de 2018 - 25º ano do Plebiscito e da Lei que criou o Município 

e 22º 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 

 

 

 

 

Ver. Everaldo Nascimento de Sousa 

Presidente da CMM 

 

 

 

 

Ver. José Bonifácio Viana Barroso                             Ver. Gilberto Nogueira Souto 

      Vice-Presidente da CMM                                             1º Secretário da CMM 

 

 

 

 

Ver. Raimundo Rudevan Carneiro        Ver. Raimundo do Socorro Lameira da Silva 

          2º Secretário da CMM                                  3º Secretário da CMM 

 

 

 

 

Redação 

Walmir Souza & Silvia Gonçalves 

Taquígrafos Legislativos
 



 

ESTADO DO PARÁ 

PODER LEGISLATIVO 

CÂMARA MUNICIPAL DE MARITUBA 

CNPJ/MF Nº 01.615.610/0001-62 

11 

 

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   

 


