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ATA DA 59ª SESSÃO ORDINÁRIA, DO 2º PERÍODO LEGISLATIVO, DA 

2ª SESSÃO LEGISLATIVA, DA 6ª LEGISLATURA, DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE MARITUBA REALIZADA NO DIA 30 DE AGOSTO DE 

2018. 

 

Aos trinta dias do mês de agosto 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 e na Terceira Secretaria, o Vereador Raí. Composta a Mesa Diretora, o 

Senhor Presidente solicitou ao Primeiro Secretário que fizesse a verificação de 

quórum. Constatando-se a presença dos Vereadores: Allan Besteiro, Manelzinho 

Rocha, João Pereira, Chica, Pastor Ademir, Gilberto Souto, Everaldo Aleixo, Raí e 

Boni. Havendo quórum, 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. 

Continuando, oportunamente, o Senhor Presidente registrou a presença dos 

Vereadores Neneco e Pastor Rodvaldo, em seguida, solicitou ao Primeiro Secretário 

que fizesse a leitura da Ata da Sessão anterior, o qual informou que a Ata se 

encontra nos cadernos dos Senhores Vereadores e na Secretaria desta Casa. 

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

leitura do Expediente: Ofício nº 063/2018 – SEC, do Tribunal de Justiça do 

Estado, Vara Criminal da Comarca de Marituba, solicitando a disponibilização do 

Plenário para realização das Sessões do Tribunal do Júri nos dias 19 e 26/09/2018 

(quartas-feiras) às 09h, bem como a disponibilização de 03(três) salas para 
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acomodar as testemunhas de acusação, defesa e o réu, Resposta do Ofício nº 

046/2018, do Ministério Público do Estado do Para, 5ª Promotoria de Justiça de 

Marituba, em resposta ao ofício epigrafado, informa que o Ministério Público, 

acompanhou as Investigações levadas a efeito pela Delegacia de Repressão às 

Defraudações Públicas (DRDP), com as Operações Presépio, e ajuizou denúncia 

(cópia em anexo) em desfavor dos acusados. Lido o Expediente, o Senhor 

Presidente franqueou a palavra aos Senhores Vereadores nos Pronunciamentos 

Iniciais com a palavra a Vereadora Chica na tribuna após saudar a Mesa Diretora, 

demais vereadores e todos os presentes solicitou um minuto de silêncio pelo 

falecimento do companheiro Sr. André Costa Nunes, proprietário do Restaurante 

Rural Terra do Meio, um homem batalhador sempre presente na luta pela retirada 

do lixão. O Senhor Presidente solicitou que todos ficassem de pé para prestar a 

homenagem. Decorrido um minuto. Deu continuidade aos pronunciamentos 

iniciais. Onde a Vereadora Chica retomando falou da sua indignação para com o 

descaso da saúde no município. Disse que vai continuar criticando a atual gestão, 

pois, ao tentar conseguir um leito de UTI para uma parenta sua que ao passar mal, 

não teve atendimento adequado na UPA de Marituba, simplesmente pela falta de 

medicamento, falta de administração na saúde e de falta de consciência da gestão 

para com a saúde no município; perdeu uma prima aos 37 anos, moradora da 

comunidade, que veio a falecer devido à diabete e infecção urinária. Marituba sofre 

com o descaso e com a humilhação. Vai ser preciso quantos morrerem para que o 

Prefeito se sensibilize com a falta de exames, medicamentos e condições adequadas 

para consultas à população. Uma tristeza muito grande levar os entes queridos para 

outro município, sendo constrangedor, como vereadora de Marituba sofrer na pele, 

o descaso. Pediu que os demais vereadores pudessem colaborar e evitar que o caos 

tome conta da saúde no município que sofre com o descaso. Não havendo mais 

oradores a palavra foi franqueada às Lideranças Partidárias com a palavra o 

Vereador Raí pela Liderança do Partido Verde na tribuna após as saudações de 



 

ESTADO DO PARÁ 

PODER LEGISLATIVO 

CÂMARA MUNICIPAL DE MARITUBA 

CNPJ/MF Nº 01.615.610/0001-62 

3 

 

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   

praxe se solidarizou à família do falecido André Costa Nunes proprietário do 

Restaurante Rural Terra do Meio que apesar das diferenças ideológicas do passado, 

foi um grande defensor ambientalista de Marituba, um guerreiro comunista 

convicto, que defendia o meio ambiente do município. Pela sua luta em beneficio 

ao parque ecológico municipal, todos possam homenageá-lo. Outro assunto 

comunicou que o atual presidente regional do PV, Senhor Zé Carlos, será o 

candidato oficial ao cargo de Deputado Federal o qual continuará a buscar a 

melhoria de Marituba. Não havendo mais lideranças inscritas, o Senhor Presidente 

solicitou ao Primeiro Secretário que fizesse a leitura da Matéria em Pauta: 

Projeto de Lei nº 035/2017, de autoria do Ver. Allan Besteiro, que Institui o 

Programa de Coleta Seletiva de Lixo nas escolas públicas municipais e particulares 

do Município de Marituba/PA e dá outras providências, para 2ª discussão e 2ª 

votação. Parecer da Comissão de Justiça nº 87/2018, sobre Projeto de Lei nº 

090/2018, de autoria do Poder Executivo, que Altera a Lei 412, de 13 de dezembro 

de 2017, que alterou a Lei Municipal 372/2016, que criou a Companhia de 

Desenvolvimento Industrial de Marituba – CODIM, adequando-a à Lei Nacional nº 

13.303/2016, marco regulatório das empresas estatais brasileiras, para discussão e 

votação, Projeto de Lei nº 090/2018, de autoria do Poder Executivo, que Altera a 

Lei 412, de 13 de dezembro de 2017, que alterou a Lei Municipal 372/2016, que 

criou a Companhia de Desenvolvimento Industrial de Marituba – CODIM, 

adequando-a à Lei Nacional nº 13.303/2016, marco regulatório das empresas 

estatais brasileiras, para 1ª discussão e 1ª votação. Parecer da Comissão de 

Justiça nº 077/2018, sobre Projeto de Decreto Legislativo nº 022/2017, de autoria 

do Ver. Allan Besteiro, que Concede o Título Honorífico de Cidadão de Marituba 

ao Sr. Geraldo Moraes Cascaes e dá outras providências, para discussão e votação. 

Projeto de Decreto Legislativo nº 022/2017, de autoria do Ver. Allan Besteiro, 

que Concede o Título Honorífico de Cidadão de Marituba ao Sr. Geraldo Moraes 

Cascaes e dá outras providências, para discussão e votação. Parecer da Comissão 
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de Justiça nº 079/2018, sobre Projeto de Decreto Legislativo nº 004/2018, de 

autoria do Ver. Helder Brito, que Denomina de “Centro de Reabilitação Vereador 

Antônio Cunha”, no Ginásio Municipal e dá outras providências, para discussão e 

votação. Projeto de Decreto Legislativo nº 004/2018, de autoria do Ver. Helder 

Brito, que Denomina de “Centro de Reabilitação Vereador Antônio Cunha”, no 

Ginásio Municipal e dá outras providências, para discussão e votação. Parecer da 

Comissão de Justiça nº 080/2018, sobre Projeto de Decreto Legislativo nº 

005/2018, de autoria do Ver. Raimundo Carneiro, que Denomina de “Manoel 

Machado Paiva” o Posto de Saúde localizado no Bairro Agrovila São Pedro, e dá 

outras providências, para discussão e votação. Projeto de Decreto Legislativo nº 

005/2018, de autoria do Ver. Raimundo Carneiro, que Denomina de “Manoel 

Machado Paiva” o Posto de Saúde localizado no Bairro Agrovila São Pedro, e dá 

outras providências, para discussão e votação. Parecer da Comissão de Justiça nº 

081/2018, sobre Projeto de Decreto Legislativo nº 007/2018, de autoria do Ver. Raí, 

que Concede o Título Honorífico de Cidadã de Marituba à Senhora Maria Leonor 

Vieira Melo e dá outras providências, para discussão e votação. Projeto de Decreto 

Legislativo nº 007/2018, de autoria do Ver. Raí, que Concede o Título Honorífico 

de Cidadã de Marituba à Senhora Maria Leonor Vieira Melo, e dá outras 

providências, para discussão e votação. Projeto de Lei nº 095/2018, de autoria do 

Ver. Neneco, que “Dispõe sobre notificar o despejo de lixos em locais inadequados 

no Município e dá outras providências”, para ser encaminhado à Comissão de 

Justiça para análise e parecer. Projeto de Lei nº 096/2018, de autoria do Ver. 

Neneco, que “Dispõe sobre punir o desperdício de água no Município e dá outras 

providências”, para ser encaminhado à Comissão de Justiça para análise e parecer. 

Projeto de Lei nº 099/2018, de autoria do Ver. Pr. Ademir, que Institui a Semana 

do Idoso no Município de Marituba e dá outras providências,” para ser 

encaminhado à Comissão de Justiça para análise e parecer. Requerimento nº 

129/2017, de autoria do Ver. Raimundo Carneiro, requerendo que o Prefeito 
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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 Santa Clara, Bairro Santa Clara, para discussão e 

votação. Requerimento nº 130/2017, de autoria do Ver. Raimundo Carneiro, 

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 Nelson Gonçalves, 

Bairro Santa Clara, para discussão e votação. Requerimento nº 131/2017, de 

autoria do Ver. Raimundo Carneiro, 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 Ceará, Bairro Santa Clara, para discussão e votação. Requerimento nº 

132/2017, de autoria do Ver. Raimundo Carneiro, 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 Rua da Bacabeira, Bairro Santa Clara, para discussão e votação. 

Requerimento nº 133/2017, de autoria do Ver. Raimundo Carneiro, 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 Vera Cruz, Bairro Santa Clara, 

para discussão e votação. Requerimento nº 390/2017, de autoria do Ver. Allan 

Besteiro, requerendo que o Prefeito Municipal providencie a implantação na 

Prefeitura Municipal do Programa Menor Aprendiz, de acordo com a Lei nº 10.097 

de 19 de dezembro de 2000, para discussão e votação. Requerimento nº 487/2017, 

de autoria do Ver. Allan Besteiro, requerendo que o Prefeito Municipal providencie 

a execução de serviços de limpeza, desobstrução de valas, saneamento básico, 

drenagem, terraplenagem e pavimentação asfáltica na Primeira e Segunda 

Alamedas no Bairro Boa Vista, para discussão e votação. Requerimento nº 



 

ESTADO DO PARÁ 

PODER LEGISLATIVO 

CÂMARA MUNICIPAL DE MARITUBA 

CNPJ/MF Nº 01.615.610/0001-62 

6 

 

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   

1.928/2017, de autoria do Ver. Allan Besteiro, requerendo que o Prefeito Municipal 

providencie a criação da 2ª Unidade de Acolhimento Institucional no Município de 

Marituba para crianças e adolescentes, para discussão e votação. Requerimento nº 

1.930/2017, de autoria do Ver. Allan Besteiro, requerendo que o Prefeito Municipal 

providencie a climatização de todas as salas de aulas da Escola Municipal Nadéia 

Guimarães, para discussão e votação. Requerimento nº 1.931/2017, de autoria do 

Ver. Allan Besteiro, requerendo que o Prefeito Municipal providencie expansão das 

equipes NASF’s nas Unidades de Saúde, para discussão e votação.  Requerimento 

nº 735/2017, de autoria do Ver. Helder Brito, requerendo que o Prefeito Municipal 

providencie os serviços de drenagem, asfaltamento e/ou manutenção, saneamento 

básico, conserto e/ou manutenção de luminárias, construção de meio fio, calçadas e 

sinalização da via, sempre respeitando acessibilidade para deficientes físicos, na 

Nona Rua do Conjunto Imperial, para discussão e votação. Requerimento nº 

737/2017, de autoria do Ver. Helder Brito, requerendo que o Prefeito Municipal 

providencie os serviços de drenagem, asfaltamento e/ou manutenção, saneamento 

básico, conserto e/ou manutenção de luminárias, construção de meio fio, calçadas e 

sinalização da via, sempre respeitando acessibilidade para deficientes físicos, na 

Rua Doze Bairro Novo, para discussão e votação. Requerimento nº 738/2017, de 

autoria do Ver. Helder Brito, requerendo que o Prefeito Municipal providencie os 

serviços de drenagem, asfaltamento e/ou manutenção, saneamento básico, conserto 

e/ou manutenção de luminárias, construção de meio fio, calçadas e sinalização da 

via, sempre respeitando acessibilidade para deficientes físicos, na Rua Onze do 

Bairro Novo, para discussão e votação. Requerimento nº 739/2017, de autoria do 

Ver. Helder Brito, requerendo que o Prefeito Municipal providencie os serviços de 

drenagem, asfaltamento e/ou manutenção, saneamento básico, conserto e/ou 

manutenção de luminárias, construção de meio fio, calçadas e sinalização da via, 

sempre respeitando acessibilidade para deficientes físicos, na Décima Rua do 

Bairro Novo, para discussão e votação. Requerimento nº 742/2017, de autoria do 
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Ver. Helder Brito, requerendo que o Prefeito Municipal providencie os serviços de 

drenagem, asfaltamento e/ou manutenção, saneamento básico, conserto e/ou 

manutenção de luminárias, construção de meio fio, calçadas e sinalização da via, 

sempre respeitando acessibilidade para deficientes físicos, na Oitava Rua do Bairro 

Novo, para discussão e votação.  Requerimento nº 2.240/2017, de autoria do Ver. 

Gilberto Souto, requerendo que o Prefeito Municipal determine ao setor competente 

a expedição dos Títulos Definitivos de Propriedade aos moradores da Comunidade 

Recomeçar ao lado do Centro Comunitário do Albatroz, para discussão e votação. 

Requerimento nº 2.241/2017, de autoria do Ver. Gilberto Souto, requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie posteamento e expansão da energia elétrica na 

Comunidade Recomeçar ao lado do Centro Comunitário do Albatroz, para 

discussão e votação. Requerimento nº 2.243/2017, de autoria do Ver. Gilberto 

Souto, requerendo que o Prefeito Municipal providencie os serviços de iluminação 

pública, limpeza, drenagem, terraplenagem e pavimentação asfáltica na Quadra 10, 

Comunidade Recomeçar ao lado do Centro Comunitário do Albatroz, para 

discussão e votação. Requerimento nº 2.244/2017, de autoria do Ver. Gilberto 

Souto, requerendo que o Prefeito Municipal providencie os serviços de iluminação 

pública, limpeza, drenagem, terraplenagem e pavimentação asfáltica na Quadra 07, 

Comunidade Recomeçar ao lado do Centro Comunitário do Albatroz, para 

discussão e votação. Requerimento nº 2.245/2017, de autoria do Ver. Gilberto 

Souto, requerendo que o Prefeito Municipal providencie os serviços de iluminação 

pública, limpeza, drenagem, terraplenagem e pavimentação asfáltica na Quadra 08, 

Comunidade Recomeçar ao lado do Centro Comunitário do Albatroz, para 

discussão e votação. Requerimento nº 2.714/2018, de autoria do Ver. Neneco, 

requerendo que o Prefeito Municipal providencie junto ao setor competente, 

solicitando em caráter de urgência a instalação elétrica para as centrais de ar 

condicionado da Escola Municipal de Ensino Fundamental Cora Tereza S. Rocha 

no Residencial Viver Melhor Marituba, para discussão e votação. Requerimento nº 
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2.722/2018, de autoria do Ver. Pr. Rodvaldo, requerendo que o Prefeito Municipal 

providencie manutenção da Rua do Contorno, no Conjunto Imperial, retirando 

entulhos e lixos do meio da rua, para discussão e votação. Requerimento nº 

2.723/2018, de autoria do Ver. Pr. Rodvaldo, requerendo que o Prefeito Municipal 

providencie o reparo em caráter de urgência do duto de água da Rua 21 de Abril, 

entre as Travessas Cláudio Barbosa e Travessa Bezerra Falcão, que encontra-se 

com vazamento de água potável, para discussão e votação. Requerimento nº 

2.724/2018, de autoria do Ver. Pr. Rodvaldo, requerendo que o Prefeito Municipal 

providencie medidas administrativas que apure e sanem de forma mais rápida a 

falta de atendimento pelo Posto de Saúde do Bairro Santa Clara, para discussão e 

votação. Requerimento nº 2.725/2018, de autoria do Ver. Pr. Rodvaldo, 

requerendo que o Prefeito Municipal providencie que seja deslocado um 

engenheiro, para que o mesmo identifique caso já tenha sido colocado os dutos de 

agua na Rua 5 de Agosto, Bairro Santa Clara, para discussão e votação. 

Requerimento nº 2.731/2018, de autoria do Ver. Pr. Rodvaldo, requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie através da Secretaria de Limpeza Pública apresente 

a esta casa explicações sobre o motivo que levou ao caos no serviço de limpeza 

pública, e qual providência está sendo tomada para sanar o problema, para 

discussão e votação. 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: Pastor Rodvaldo, Allan Besteiro, 

Manelzinho Rocha, Neneco, João Pereira, Chica, Pastor Ademir, Helder Brito, 

Gilberto Souto, Everaldo Aleixo e Raí.  Havendo quórum, oportunamente, 

justificou a ausência do Vereador Raimundo Carneiro que se encontra doente. E em 

seguida o Presidente submeteu à votação a Ata da Sessão Ordinária realizada no dia 

23 de agosto de 2018, a qual foi aprovada por unanimidade. Em seguida, passou à 

deliberação da Matéria em Pauta: Projeto de Lei nº 035/2017, de autoria do 

Ver. Allan Besteiro. Não havendo discussão, submetido à votação, foi aprovado por 
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unanimidade em 2ª discussão e 2ª votação. Parecer da Comissão de Justiça nº 

87/2018, sobre Projeto de Lei nº 090/2018, de autoria do Poder Executivo. Não 

havendo discussão, submetido à votação, foi aprovado por unanimidade, Projeto 

de Lei nº 090/2018, de autoria do Poder Executivo. Não havendo discussão, 

submetido à votação, foi aprovado por unanimidade em 1ª discussão e 1ª votação. 

Parecer da Comissão de Justiça nº 077/2018, sobre Projeto de Decreto 

Legislativo nº 022/2017, de autoria do Ver. Allan Besteiro. Não havendo discussão, 

submetido à votação, foi aprovado por unanimidade. Projeto de Decreto 

Legislativo nº 022/2017, de autoria do Ver. Allan Besteiro. Não havendo 

discussão, submetido à votação, foi aprovado por unanimidade. Parecer da 

Comissão de Justiça nº 079/2018, sobre Projeto de Decreto Legislativo nº 

004/2018, de autoria do Ver. Helder Brito. Não havendo discussão, submetido à 

votação, foi aprovado por unanimidade. Projeto de Decreto Legislativo nº 

004/2018, de autoria do Ver. Helder Brito. Não havendo discussão, submetido à 

votação, foi aprovado por unanimidade. Parecer da Comissão de Justiça nº 

080/2018, sobre Projeto de Decreto Legislativo nº 005/2018, de autoria do Ver. 

Raimundo Carneiro. Não havendo discussão, submetido à votação, foi aprovado 

por unanimidade. Projeto de Decreto Legislativo nº 005/2018, de autoria do Ver. 

Raimundo Carneiro. Não havendo discussão, submetido à votação, foi aprovado 

por unanimidade. Parecer da Comissão de Justiça nº 081/2018, sobre Projeto de 

Decreto Legislativo nº 007/2018, de autoria do Ver. Raí. Não havendo discussão, 

submetido à votação, foi aprovado por unanimidade. Projeto de Decreto 

Legislativo nº 007/2018, de autoria do Ver. Raí. Não havendo discussão, 

submetido à votação, foi aprovado por unanimidade. Projeto de Lei nº 095/2018, 

de autoria do Ver. Neneco. Foi encaminhado à Comissão de Justiça para análise e 

parecer. Projeto de Lei nº 096/2018, de autoria do Ver. Neneco, foi encaminhado à 

Comissão de Justiça para análise e parecer. Projeto de Lei nº 099/2018, de autoria 

do Ver. Pr. Ademir, foi encaminhado à Comissão de Justiça para análise e parecer. 



 

ESTADO DO PARÁ 

PODER LEGISLATIVO 

CÂMARA MUNICIPAL DE MARITUBA 

CNPJ/MF Nº 01.615.610/0001-62 

10 

 

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   

Requerimentos de autoria do Ver. Raimundo Carneiro nº 129, 130, 131, 132 e 

133/2017, foram retirados de pauta por ausência do autor das matérias. 

Requerimentos de autoria do Ver. Allan Besteiro, nº 390, 487, 1.928 e 1.931/2017, 

Por questão de ordem, o autor das matérias solicitou que as mesmas fossem 

discutidas e votadas em bloco. Não havendo discussão, submetidos à votação, 

foram aprovados por unanimidade.  Requerimentos de autoria do Ver. Helder 

Brito nº 735, 737, 738, 739 e 742/2017. Por questão de ordem, o autor das matérias 

solicitou que as mesmas fossem discutidas e votadas em bloco. Não havendo 

discussão, submetidos à votação, foram aprovados por unanimidade.  

Requerimentos de autoria do Ver. Gilberto Souto nº 2.240, 2.241, 2.243, 2.244 e 

2.245/2017. Por questão de ordem, o autor das matérias solicitou que as mesmas 

fossem discutidas e votadas em bloco. Não havendo discussão, submetidos à 

votação, foram aprovados por unanimidade. Requerimento de autoria do Ver. 

Neneco,  nº 2.714/2018. Não havendo discussão, submetido à votação, foi aprovado 

por unanimidade. Requerimentos de autoria do Ver. Pr. Rodvaldo, nº 2.723,  

2.724, 2.725 e 2.731/2018. Por questão de ordem, o autor das matérias solicitou que 

as mesmas fossem discutidas e votadas em bloco. 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. Não havendo oradores inscritos e nem mais nada a ser 

tratado na ordem do dia, quando eram, precisamente, nove horas e cinquenta 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, 30 de 

agosto 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-x-x-x 

 

Ver. Everaldo Nascimento de Sousa 
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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 
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