
                            ESTADO DO PARÁ   

PODER LEGISLATIVO 

CÂMARA MUNICIPAL DE MARITUBA 

CNPJ/MF Nº 01.615.610/0001-62 

1 

 

Av. João Paulo II, s/n, Bairro D. Aristides, CEP 67200-000, Marituba-Pará 

Fones: (91) 3256-5667/0679/8318 / 3292-2123, www.camaramarituba.pa.gov.br 

ATA DA 4ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 1º PERÍODO LEGISLATIVO, DA 1ª 

SESSÃO LEGISLATIVA, DA 7ª LEGISLATURA, DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

MARITUBA REALIZADA NO DIA 08 DE ABRIL DE 2021. 

 

Aos oito dias do mês de abril de dois mil e vinte e um, 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 Allan Besteiro; na Vice Presidência, 

o Vereador Júnior Amaral, na Primeira Secretaria, o Vereador Anderson Rocha; na 

Segunda Secretaria, o Vereador Gilberto Souto e na Terceira Secretaria, o 

Vereador Raimundo Carneiro. Composta a Mesa Diretora, o Senhor Presidente 

solicitou ao Vereador Anderson Rocha que fizesse a verificação de quórum. 

Constatando-se a presença dos Vereadores: Boni, Devaldo Valente, Sóriclis Silva, 

Serra, Manelzinho Rocha, Gilberto Souto, Raimundo Carneiro, Anderson Rocha, 

Júnior Amaral e Allan Besteiro. Havendo quórum, o Senhor Presidente solicitou ao 

Vereador Sóriclis Silva que fizesse a leitura de um texto bíblico (Ro 1, 16-17). E 

quando eram pontualmente, nove horas e treze minutos, deu por aberta a presente 

Sessão Ordinária. Continuando, o Senhor Presidente solicitou ao Vereador Anderson 

Rocha que fizesse a leitura das Atas das Sessões anteriores, o qual informou que as 

Atas da Sessão Ordinária e Extraordinárias encontram-se nos cadernos dos Senhores 

Vereadores e na Secretaria desta Casa. Continuando, o Senhor Presidente solicitou ao 

Vereador Anderson Rocha que fizesse a leitura do Expediente: Mensagem nº 

04/2021, da Procuradoria Geral do Município de Marituba, informando que foi 

sancionado o Projeto de Lei nº 008/2021, de autoria do Poder Executivo Municipal, 

previamente aprovado por esta Augusta Câmara, cuja Lei Municipal nº 490, de 19 de 

março de 2021, Institui programa de benefício suplementar para famílias de Marituba 

(Renda Marituba) e dá outras providências; Mensagem nº 05/2021, da Procuradoria 

Geral do Município de Marituba, informando que foi sancionado o Projeto de Lei nº 

016/2021, de autoria do Poder Executivo Municipal, previamente aprovado por esta 

Augusta Câmara, cuja Lei Municipal nº 491, de 19 de março de 2021, Ratifica 

protocolo de intenções firmado entre municípios brasileiros, com a finalidade de 

adquirir vacinas para combate à pandemia do corona vírus; medicamentos, insumos e 

equipamentos na área da saúde e Mensagem nº 07/2021, da Procuradoria Geral do 

Município de Marituba, informando que foi sancionado o Projeto de Lei nº 023/2021, 



                            ESTADO DO PARÁ   

PODER LEGISLATIVO 

CÂMARA MUNICIPAL DE MARITUBA 

CNPJ/MF Nº 01.615.610/0001-62 

2 

 

Av. João Paulo II, s/n, Bairro D. Aristides, CEP 67200-000, Marituba-Pará 

Fones: (91) 3256-5667/0679/8318 / 3292-2123, www.camaramarituba.pa.gov.br 

de autoria do Poder Executivo Municipal, previamente aprovado por esta Augusta 

Câmara, cuja Lei Municipal nº 492, de 29 de março de 2021, Dispõe sobre a criação 

do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de 

Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 

Profissionais da Educação. Lido o Expediente, oportunamente, o Senhor Presidente 

justificou a ausência do vereador Pastor Rodvaldo que se encontra enfermo e 

registrou a presença dos vereadores Felipe Brito, Flávio Farias e Alexandra Moura. 

Em seguida, 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 

Vereador Anderson Rocha que fizesse a Leitura da Matéria em Pauta: Projeto de 

Lei nº 012/2021, de autoria do Vereador Gilberto Souto, Projeto de Lei nº 013/2021, 

de autoria do vereador Gilberto Souto, Projeto de Lei nº 024/2021, de autoria do 

vereador Sóriclis Silva, Projeto de Lei nº 025/2021, de autoria do vereador Gilberto 

Souto, Projeto de Decreto Legislativo nº 01/2021, de autoria do vereador Antonio 

Armando Júnior, Projeto de Decreto Legislativo nº 02/2021, de autoria do vereador 

Antonio Armando Júnior, Indicação nº 07/2021, de autoria do vereador Flávio Farias, 

Indicação nº 08/2021, de autoria do vereador Flávio Farias, Indicação nº 09/2021, de 

autoria do vereador Flávio Farias, Indicação nº 208/2021, de autoria do vereador 

Manelzinho Rocha, Indicação nº 209/2021, de autoria do vereador Manelzinho Rocha, 

Indicação nº 210/2021, de autoria do vereador Manelzinho Rocha, Indicação nº 

418/2021, de autoria da vereadora Alexandra Moura, Indicação nº 419/2021, de 

autoria da vereadora Alexandra Moura, Indicação nº 421/2021, de autoria da 

vereadora Alexandra Moura, Indicação nº 551/2021, de autoria do vereador Sóriclis 

Silva, Indicação nº 553/2021, de autoria do vereador Sóriclis Silva, Indicação nº 

550/2021, de autoria do vereador Felipe Brito, Indicação nº 604/2021, de autoria do 

vereador Felipe Brito, Indicação nº 644/2021, de autoria do vereador Felipe Brito, 

Indicação nº 614/2021, de autoria do vereador Anderson Rocha, Indicação nº 

615/2021, de autoria do vereador Anderson Rocha, Indicação nº 619/2021, de autoria 

do vereador Anderson Rocha, Indicação nº 651/2021, de autoria do vereador Devaldo 

Valente, Indicação nº 626/2021, de autoria do vereador Serra, Requerimento nº 

1.215/2021, de autoria do vereador Serra, Requerimento nº 1.216/2021, de autoria do 

vereador Serra, Requerimento nº 297/2021, de autoria do vereador Raimundo 

Carneiro, Requerimento nº 298/2021, de autoria do vereador Raimundo Carneiro, 

Requerimento nº 300/2021, de autoria do vereador Raimundo Carneiro, 

Requerimento nº 1.183/2021, de autoria do vereador Pastor Rodvaldo Chaves, 
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Requerimento nº 1.184/2021, de autoria do vereador Pastor Rodvaldo Chaves, 

Requerimento nº 1.185/2021, de autoria do vereador Pastor Rodvaldo Chaves, 

Requerimento nº 05/2021, de autoria do vereador Allan Besteiro, Requerimento nº 

06/2021, de autoria do vereador Allan Besteiro, Requerimento nº 07/2021, de autoria 

do vereador Allan Besteiro. Lida a matéria em pauta, o Senhor Presidente solicitou 

ao Vereador Anderson Rocha que fizesse nova verificação de quórum para dar início à 

Ordem do Dia, constatando-se as presenças dos Vereadores: Alexandra Moura; Boni; 

Devaldo Valente; Felipe Brito; Sóriclis Silva; Serra; Flávio Farias; Manelzinho Rocha; 

Gilberto Souto; Raimundo Carneiro; Anderson Rocha; Junior Amaral e Allan Besteiro. 

Havendo quórum, o Senhor Presidente suspendeu temporariamente a sessão, 

convocando os senhores vereadores a participarem de reunião com a Prefeita Patrícia 

Mendes na presidência desta Casa. Decorrido um tempo, o Senhor Presidente reabriu 

os trabalhos, solicitando ao Vereador Anderson Rocha que fizesse novamente 

verificação de quórum para dar início à Ordem do Dia, constatando-se as presenças 

dos Vereadores: Alexandra Moura; Boni; Devaldo Valente; Felipe Brito; Sóriclis Silva; 

Serra; Flávio Farias; Manelzinho Rocha; Gilberto Souto; Raimundo Carneiro; 

Anderson Rocha; Junior Amaral e Allan Besteiro. Havendo quórum, o Senhor 

Presidente submeteu à aprovação Plenária a Ata da Sessão Ordinária realizada no 

dia 11 de março de 2021 e as Atas das Sessões Extraordinárias realizadas nos dias 

11, 18 e 29 de março de 2021, as quais foram aprovadas por unanimidade. 

Prosseguindo, registrou a presença do Vereador Antonio Armando Júnior e passou a 

deliberação da matéria em pauta: Projeto de Lei nº 012/2021, de autoria do Vereador 

Gilberto Souto, que Dispõe sobre a instalação de semáforos sonoros para auxiliar a 

travessia de pessoa com deficiência visual e mobilidade reduzida em vias do Município 

de Marituba, foi encaminhado à Comissão de Justiça para análise e parecer; Projeto de 

Lei nº 013/2021, de autoria do vereador Gilberto Souto, que Dispõe sobre a 

obrigatoriedade das empresas de transporte coletivo público que realizem desembarque 

em horário especial para idosos, PCD e mulheres gestantes fora das paradas pré-

determinadas, e dá outras providências, foi encaminhado à Comissão de Justiça para 

análise e parecer; Projeto de Lei nº 024/2021, de autoria do vereador Sóriclis Silva, 

que Institui o dia municipal em homenagem a primeira vacinação contra Covid-19, no 

âmbito do Município de Marituba, foi encaminhado à Comissão de Justiça para análise 

e parecer; Projeto de Lei nº 025/2021, de autoria do vereador Gilberto Souto, que 

Torna obrigatório a potabilidade da água para consumo humano nas escolas de rede 

pública municipal e dá outras providências, foi encaminhado à Comissão de Justiça 

para análise e parecer; Projeto de Decreto Legislativo nº 01/2021, de autoria do 
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vereador Antonio Armando Júnior, que concede o título honorífico de cidadão 

Maritubense ao Senhor Pastor Donis Santa Rosa e dá outras providências, foi 

encaminhado à Comissão de Justiça para análise e parecer; Projeto de Decreto 

Legislativo nº 02/2021, de autoria do vereador Antonio Armando Júnior, que concede 

o título honorífico de cidadã Maritubense à Senhora Pastora Rafaela Santa Rosa e dá 

outras providências, foi encaminhado à Comissão de Justiça para análise e parecer.; 

Indicação de autoria do vereador Flávio Farias nº 07/2021 , indicando que a Prefeita 

Municipal providencie junto ao setor competente os serviços de drenagem, 

asfaltamento, saneamento básico, conserto e/ou instalação de luminárias, construção de 

meio fio, calçadas e sinalização da via, respeitando acessibilidade para deficientes 

físicos, na Rua Bom Sossego, Passagem Paulista, Bairro União. Não havendo 

discussão, submetida à votação, a matéria foi aprovada por unanimidade; Indicação 

nº 08/2021, de autoria do vereador Flávio Farias, indicando que a Prefeita Municipal 

providencie, junto ao setor competente, os serviços de drenagem, asfaltamento, 

saneamento básico, conserto e/ou instalação de luminárias, construção de meio fio, 

calçadas e sinalização da via, respeitando acessibilidade para deficientes físicos na Rua 

da Azpa, Bairro União. Não havendo discussão, submetida à votação, a matéria foi 

aprovada por unanimidade. Indicação nº 09/2021, de autoria do vereador Flávio 

Farias, indicando que a Prefeita Municipal providencie, junto ao setor competente, os 

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

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

acessibilidade para deficientes físicos na Rua da Azpa, Passagem Ceará, no Bairro 

União, Não havendo discussão, submetida à votação, a matéria foi aprovada por 

unanimidade. Indicações de autoria do vereador Manelzinho Rocha nº 208/2021, 

indicando que a Prefeita Municipal providencie, a construção de um Hospital Materno-

Infantil, nº 209/2021, indicando que a Prefeita Municipal solicite junto ao Governo do 

Estado do Pará, a instalação do Polo da Universidade Estadual do Pará – UEPA, no 

Bairro Almir Gabriel e nº 210/2021, de autoria do vereador Manelzinho Rocha, 

indicando que a Prefeita Municipal providencie a construção de creche infantil, no 

Conjunto Albatroz, no Bairro Mirizal, para discussão e votação. Foi discutido pelo 

Vereador Anderson Rocha na tribuna após saudar a todos no plenário, saudou 

também o professor Sr. Wilson, coordenador do curso de direito da FAAM. 

Parabenizou o autor pela indicação, pois educação é o norte para tudo, mostrando  a sua 

sensibilidade para com o povo do Bairro Almir Gabriel, que é sofrido nesta situação de 

acesso a educação. Em aparte o Vereador Manelzinho Rocha agradeceu o interesse 

do amigo vereador que também tem apoiado a busca de melhoria na educação deste 
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município e sua preocupação com o futuro. Agradeceu pela sua visão construtiva. 

Concluiu o Vereador Anderson Rocha parabenizando mais uma vez o autor, pois é 

sabedor que o vereador é atuante e preocupado com a educação em Marituba. Não 

havendo mais discussão, submetidas à votação em bloco, as matérias foram aprovadas 

por unanimidade. Indicações de autoria da vereadora Alexandra Moura, nº 418/2021, 

indicando que a Prefeita Municipal providencie a reforma e ampliação do sistema de 

fornecimento de água do Bairro Mário Couto, nº 419/2021, indicando que a Prefeita 

Municipal providencie a reforma e ampliação do sistema de fornecimento de água na 

Comunidade Campina Verde, Bairro Uriboca e nº 421/2021 - indicando que a Prefeita 

Municipal providencie a reforma e ampliação do sistema de água da Comunidade Terra 

Prometida, Bairro Uriboca, Não havendo discussão, submetidas à votação em bloco, as 

matérias foram aprovadas por unanimidade. Indicações de autoria do vereador 

Sóriclis Silva nº 551/2021, indicando que a Prefeita Municipal providencie juntamente 

com a Secretaria responsável a manutenção, revitalização e compra de novos 

equipamentos para a Unidade de Saúde da Família Haifa Gabriel, localizado no bairro 

Almir Gabriel e nº 553/2021, indicando que a Prefeita Municipal determine ao setor 

competente a operação tapa buraco na Passagem Francisco Xavier, no Bairro da 

Pedreirinha, para discussão e votação. Não havendo discussão, submetidas à votação 

em bloco, as matérias foram aprovadas por unanimidade. Indicações de autoria do 

vereador Felipe Brito, nº 550/2021, indicando que a Prefeita Municipal providencie, 

junto ao setor competente, os serviços de drenagem, asfaltamento, saneamento básico, 

conserto e/ou instalação de luminárias, meio fio com canaletas ou linha da água e 

regularização no abastecimento de água na Rua Santa Bárbara, Comunidade Santa Fé, 

Bairro Decouville, nº 604/2021, indicando que a Prefeita Municipal providencie, junto 

ao setor competente, os serviços de limpeza, drenagem, asfaltamento, saneamento 

básico, conserto e/ou instalação de luminárias na Alameda Soares Pinheiro, atrás da 

escola Gracinda Perez, Bairro Decouville, nº 644/2021, de autoria do vereador Felipe 

Brito, indicando que a Prefeita Municipal providencie, junto ao setor competente, os 

serviços de reforma do prédio da Vigilância Sanitária de Marituba, tais como reforma 

do telhado, pintura, instalação elétrica e troca dos móveis. Não havendo discussão, 

submetidas à votação em bloco, as matérias foram aprovadas por unanimidade. 

Indicação de autoria do vereador Anderson Rocha nº 614/2021, indicando que a 

Prefeita Municipal providencie, junto ao setor competente, a instalação de Centrais de 

Ar nas salas da Escola Suely Falcão, para discussão e votação, nº 615/2021, indicando 

que a Prefeita Municipal providencie, junto ao setor competente, a instalação de 

Centrais de Ar nas salas da Escola José Felipe Santiago, para discussão e votação e nº 
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619/2021, indicando que a Prefeita Municipal providencie, junto ao setor competente, a 

criação de um Mercado Municipal no bairro Santa Clara. Não havendo discussão, 

submetidas à votação em bloco, as matérias foram aprovadas por unanimidade. 

Indicação nº 651/2021, de autoria do vereador Devaldo Valente, indicando que a 

Prefeita Municipal providencie, junto ao setor competente, serviços de limpeza, 

pavimentação asfáltica e iluminação pública na passagem 21 de abril, no Bairro Novo, 

para discussão e votação. Não havendo discussão, submetida à votação, a matéria foi 

aprovada por unanimidade. Indicações de autoria do vereador Serra nº 626/2021, 

indicando que a Prefeita Municipal providencie a construção de uma Creche na 

Passagem Bom Jardim, no bairro Novo Horizonte e nº 1.215/2021 - requerendo que a 

Prefeita Municipal providencie, junto ao setor competente, a execução de serviços de 

limpeza, pavimentação asfáltica e iluminação pública na Alameda da Paz, bairro 

Agrovila São Pedro. Não havendo discussão, submetidas à votação em bloco, as 

matérias foram aprovadas por unanimidade. Requerimento nº 1.216/2021, de autoria 

do vereador Serra, requerendo que a Prefeita Municipal providencie, junto ao setor 

competente, a execução de serviços de limpeza, pavimentação asfáltica e iluminação 

pública na Passagem Nova Aliança, no bairro Agrovila São Pedro. Não havendo 

discussão, submetida à votação, a matéria foi aprovada por unanimidade. 

Requerimentos de autoria do vereador Raimundo Carneiro nº 297/2021, requerendo 

que a Prefeita Municipal determine ao setor competente a execução de serviços de 

iluminação pública, limpeza de valas, saneamento básico, terraplanagem, asfaltamento, 

meio fio e calçamento da Travessa Camilo Salgado, residencial Jardim Visão, bairro 

Decouville, nº 298/2021 - requerendo que a Prefeita Municipal determine ao setor 

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

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

Visão, residencial Jardim Visão, bairro Decouville, nº 300/2021 - requerendo que a 

Prefeita Municipal determine ao setor competente a execução de serviços de 

iluminação pública, limpeza de valas, saneamento básico, terraplanagem, asfaltamento, 

meio fio e calçamento da Travessa Nova Vida, bairro Uriboca, para discussão e 

votação. Não havendo discussão, submetida à votação, a matéria foi aprovada por 

unanimidade. Requerimento nº 1.183/2021, de autoria do vereador Pastor Rodvaldo 

Chaves, foi retirado de pauta por ausência do autor da matéria. Requerimento nº 

1.184/2021, de autoria do vereador Pastor Rodvaldo Chaves, foi retirado de pauta por 

ausência do autor da matéria. Requerimento nº 1.185/2021, de autoria do vereador 

Pastor Rodvaldo Chaves, foi retirado de pauta por ausência do autor da matéria. 

Oportunamente, em conformidade com o art. 82, § único, do Regimento Interno da 
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Câmara Municipal de Marituba, o Senhor Presidente passou a direção dos trabalhos ao 

Vice-Presidente, o vereador Junior Amaral, para a deliberação das matérias de sua 

autoria; Requerimentos de autoria do vereador Allan Besteiro nº 05/2021- requerendo 

que a Prefeita Municipal providencie a criação de Sistema Municipal de Marcação de 

Consultas, por meio da criação do Cartão Saúde Inteligente, facilitando a marcação de 

consultas e exames, e instituir o prontuário eletrônico que disponibilize todos os dados 

cadastrais e clínicos do paciente, para discussão e votação. Requerimento nº 06/2021 - 

requerendo que a Prefeita Municipal providencie a expansão das equipes NASF’s nas 

unidades de saúde nos bairros do nosso município, para discussão e votação e 

Requerimento nº 07/2021 - requerendo que a Prefeita Municipal providencie a 

construção de um Centro Especializado em Saúde da Mulher. Foi discutido pelo 

Vereador Anderson Rocha na tribuna após saudações de praxe registrou a presença 

do Empresário desta cidade Sr. Fagner. Parabenizou o autor pela criação do Sistema 

Municipal de Marcação de Consultas, o qual irá a muito facilitar o atendimento e 

acompanhamento do povo tão sofrido de Marituba, onde muitas das vezes precisa tirar 

várias copias de documentos para marcar exames e consultas, enfrentando a burocracia 

do sistema SUS. Assim, vão fazer uma Marituba melhor. Agradeceu aos vereadores 

Manelzinho Rocha e Allan Besteiro por verem com carinho este município. Em aparte 

o Vereador Júnior Amaral parabenizou o autor, por achar de suma importância este 

Cartão de Saúde Municipal, o qual fará um controle dos pacientes que enfrentam a 

dificuldade e lentidão da burocracia, ocasionando o excesso de zelo e falta de eficácia 

na prestação de serviço. Falou da grande importância da criação de outros projetos, 

como também do Conselho de Referencia Especializada da Mulher que desde 2016 

vem propondo nas gestões anteriores à aprovação deste projeto e tantos outros. 

Agradeceu pelo aparte. Em aparte o Vereador Serra falou da questão da burocracia 

que é uma problemática não só em Marituba, mas também Nacional citando como 

exemplo a dificuldade de liberação de uma licença de funcionamento de 

estabelecimentos comercias. Pediu que juntos pudessem desburocratizar os serviços no 

município. Em aparte o vereador Manelzinho Rocha parabenizou o Vereador 

Anderson Rocha em discutir a questão , assim como ao Vereador Allan Besteiro pelo 

requerimento que facilitará a marcação de exames e consultas, bem como, o retorno às 

consultas. Há muito discutem este assunto, falando que nos planos de saúde existe uma 

portaria federal que garante até trinta dias, o retorno à consulta e muitas vezes no 

sistema SUS, devido à demora da liberação dos exames, precisam remarcar uma nova 

consulta ocasionando uma demora extrema de atendimento. Em Marituba esse serviço 

poderá ser acompanhado pelo Centro de Diagnóstico. E a nível estadual pelo DIRAC. 
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Reforçou a iniciativa do autor da matéria na questão de expansão do NASF’s nas 

unidades de saúde, pois desde o ano passado o Governo Federal vem cortando recursos 

destes núcleos. E como Câmara devem criar meios, independente do recurso federal, 

para viabilizar o funcionamento destes serviços. Concluiu o Vereador Anderson 

Rocha respondendo ao Vereador Serra que reunidos com o presidente desta Casa, a 

comissão de finanças e alguns empresários, vão tentar viabilizar melhores serviços e 

recursos aos empresários locais. Falou ainda da construção do Centro Especializado da 

Saúde da Mulher. E que olha com carinho a falta de assistência às mulheres do 

município. Agradeceu a participação de todos. Não havendo mais discussão, 

submetidos à votação em bloco, as matérias foram aprovadas por unanimidade. 

Oportunamente, o vereador Junior Amaral, Vice-Presidente da Câmara Municipal de 

Marituba, retornou à direção dos trabalhos ao vereador Allan Besteiro, Presidente 

desta Casa de Leis. 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, o Senhor Presidente deu por encerrada 

esta sessão ordinária, às dez horas e vinte minutos. E para constar, foi lavrada a 

presente Ata, que depois de aprovada será assinada pelos membros da Mesa Diretora 

para o cumprimento das formalidades legais e para que produza seus legítimos efeitos. 

Marituba/PA, 08 de abril de 2021 – 28º ano do Plebiscito e da Lei que criou o 

Município e 24º 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 

 

 

Allan Augusto Matos Besteiro  

Presidente da CMM 

 

 

 

 

Ver. Adimilson Mendes Amaral Junior                    Ver. Anderson Rocha de Araújo  

          Vice-Presidente da CMM                                       1º Secretário da CMM 
 

 

 

 

 Ver. Raimundo Rudevan Carneiro                             Ver. Gilberto Nogueira Souto 

         2º Secretário da CMM                                           3º Secretário da CMM 
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