
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. Aristide, Marituba-Pará 

Fones: 091-3256-567/3256-079/329-2123, Fax: 091-3256-8318, CEP 67200-000   

ATA DA 122ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 1º PERÍODO LEGISLATIVO DA 4ª 

SESSÃO LEGISLATIVA DA 5ª LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

MARITUBA REALIZADA NO DIA 09 DE JUNHO DE 2016 

Aos nove dias do mês de junho 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, 

Anderson Lima, Nilson Serrão e José Bonifácio (Boni). Havendo quórum regimental, 

o Senhor Presidente solicitou ao Ver. Nilson Serrão 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. Prosseguindo, 

oportunamente, o Senhor Presidente registrou a presença dos Vereadores Manoel 

Salin e Junior Amaral, em seguida, solicitou ao Primeiro Secretário que fizesse a 

leitura da ata da sessão anterior: Ata da Sessão Ordinária realizada no dia 

02/06/2016, onde, não havendo discussão, submetida à votação, foi aprovada por 

unanimidade. Continuando, o Senhor Presidente solicitou ao Primeiro Secretário que 

fizesse a leitura do Expediente: Ofício nº 001/2016, do Diretório Municipal do 

Partido Verde – PV, informando sobre a formação da Comissão provisória do 

Partido no Município de Marituba, tendo como Presidente o senhor Raimundo do 

Socorro Lameira da Silva. Informa, também, que o Ver. Raimundo do Socorro 

Lameira da Silva – Ver. Raí passa a ser o líder do Partido nesta Casa de Leis. 

Ofício nº 002/2016, do Diretório Municipal do Partido Verde – PV, solicitando a 

disponibilização da Sala das Comissões para a realização de Seminário de 

formação Política da Fundação Verde Hebert Daniel – “Construindo Cidades Verdes 

e Sustentáveis”, que acontecerá no dia 11 de junho de 2016, das 15h às 19h. Lido o 
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Expediente, oportunamente, o Senhor Presidente justificou a ausência do Ver. 

Raimundo Carneiro, que está à serviço externo desta Casa Legislativa. Em seguida, 

franqueou a palavra aos Senhores Vereadores nos Pronunciamentos Iniciais, 

onde, no uso da tribuna, o Ver. Junior Amaral após saudar a todos destacou que 

poderia se manifestar sobre qualquer um dos problemas que afligem a população 

deste Município, considerando que há poucos dias a Polícia Federal invadiu a 

Prefeitura Municipal de Marituba, inclusive, diversas mentiras foram apresentadas 

oficialmente pela Prefeitura, destacando que as mesmas necessitam ser 

esclarecidas. Outro tema seja a questão do lixo que já foi amplamente discutida, 

usada como válvula de escape pela Prefeitura de Marituba para tentar fugir da mídia 

após algumas derrotas. Ressaltou que um dos problemas que assustou este 

Vereador e a população de Marituba seja a perda do convênio da Prefeitura com o 

Hospital Divina Providência por falta de pagamento por parte da Prefeitura de 

Marituba, transferindo o convênio para o Governo do Estado, causando dificuldades 

de atendimento na saúde pública deste Município por omissão do Poder Público 

Municipal. Salientou que, em nota, a Prefeitura de Marituba disse que não tinha 

recursos para pagar o Hospital Divina Providência. Informou que a direção do 

referido Hospital denunciou o fato ao Ministério Público Federal e a Controladoria 

Geral da União – CGU, estando, inclusive, presente em uma das denúncias à CGU. 

Disse que a CGU já chegou a uma conclusão, detalhando num relatório para onde 

foram parar os recursos destinados ao Hospital Divina Providência, anexados no 

Parecer do Ministério Público Federal. Concluindo que: “É importante ressaltar, 

também, que o levantamento realizado pela CGU constatou movimentações 

aparentemente ilícitas realizadas pela Prefeitura Municipal de Marituba utilizando os 

recursos financeiros destinados aos programas de atenção de média e alta 

complexidade, com pagamento de contas de luz e telefone; empresas de turismo; 

postos de combustíveis; folha de pagamento; transferência para outras contas do 

Município”. A CGU destaca ainda que todas as transferências de contas para o 

Município todas em completa afronta ao que dispõe os art. 5º, 13º e 17º da Portaria 

204/2007, do Ministério da Saúde. Considerando que isto seja ato de improbidade 

administrativa, conforme levantamento da CGU, tendo em vista de que o Prefeito 
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Municipal utilizou os recursos destinados as operações de média e alta 

complexidade, ou seja, há pessoas morrendo em Marituba, por desvios de verbas 

da saúde para outros fins. Considerou ainda que seja o momento desta Casa de 

Leis iniciar as discussões e convidar os responsáveis para prestar esclarecimentos 

sobre os fatos, dando uma resposta à população, que está morrendo nas filas do 

Hospital de Urgência e Emergência de Marituba “Dr. Augusto Chaves”, 

completamente abandonado pelo Poder Público Municipal. Não havendo mais 

oradores inscritos nos pronunciamentos iniciais, o Senhor Presidente franqueou a 

palavra às Lideranças Partidárias, no que, o Ver. Junior Amaral, líder do PMDB, 

após saudar a Mesa Diretora, demais Vereadores e pessoas presentes na galeria 

informando que esteve presente numa audiência pública realizada no Hospital 

Divina Providência juntamente com o gestor do referido hospital, Padre Gustavo, 

sendo informado que o Hospital Divina Providência firmou contrato com o Governo 

do Estado do Pará para realizar atendimentos médico-cirúrgicos, porém a maioria da 

população não estava ciente desta disponibilidade, estando disponíveis exames de 

tomografia computadorizada, consulta pediátrica, neurologista, otorrinolaringologista, 

proctologista, ortopedista, ginecologista, desde o mês de fevereiro do corrente, 

todos disponíveis à população, bastando simplesmente que a Prefeitura 

encaminhasse o pedido de atendimento ao Hospital, mas os encaminhamentos não 

estão sendo feitos e pacientes estão morrendo sem atendimento, mesmo sendo 

grátis e à disposição da população com leitos para cirurgias pediátricas, porém não 

há nenhuma criança internada ou agendada para os próximos meses. Não 

consegue entender o comportamento da Prefeitura Municipal de Marituba com os 

seus munícipes. O município possui cerca de cento e vinte e cinco mil pessoas e 

não há nenhuma criança sendo atendida. Esclareceu que os Vereadores, membros 

da Comissão de Saúde, necessitam averiguar, fiscalizar e conhecer o porquê de a 

população não estar sendo encaminhada e quais os critérios que a Prefeitura está 

utilizando para não realizar o encaminhamento de pacientes para o devido 

atendimento. Finalizou dizendo que o povo está pedindo socorro, a saúde de 

Marituba pede socorro urgente. Solicitou o apoio dos pares, principalmente da 

Comissão de Saúde para juntos verificarem o que realmente está acontecendo na 
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saúde deste Município. Não havendo mais lideranças inscritas, o Senhor Presidente 

solicitou ao Primeiro Secretário que fizesse a leitura da matéria em pauta: Projeto 

de Lei nº 122/2016, de autoria do Ver. Pastor Ademir; Requerimento nº 2061/2016, 

de autoria do Ver. Nilson Serrão; Requerimentos nº 2126/2016 e nº 2127/2016, de 

autoria do Ver. Raimundo Carneiro; Requerimentos nº 2128/2016; nº 2129/2016, 

nº 2130/2016; e nº 2131/2016 de autoria do Ver. Raimundo Lameira (Raí). Lida a 

matéria, o Senhor Presidente, solicitou ao Primeiro Secretário que fizesse nova 

verificação de quórum, para início da ordem do dia, constatando-se a presença 

dos Vereadores: João Batista, Raimundo Lameira (Raí), Gilberto Souto, Junior 

Amaral, Pastor Ademir, José Bonifácio (Boni), Nilson Serrão, Helder Brito e Manoel 

Salin. Havendo quórum, o Senhor Presidente passou à deliberação das matérias 

em pauta: Projeto de Lei nº 122/2016, de autoria do Ver. Pastor Ademir, que institui 

o Projeto Marcha para Jesus e dá outras providências. A matéria foi encaminhada à 

Comissão de Justiça para análise e emissão de parecer. Requerimento nº 

2061/2016, de autoria do Ver. Nilson Serrão, requerendo que o Prefeito Municipal 

providencie a implantação de uma quadra de vôlei de areia e uma arena de Beach 

Soccer em frente à Secretaria Municipal de Saúde, no Bairro Dom Aristides. Não 

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

Requerimentos nº 2126/2016 e nº 2127/2016, de autoria do Ver. Raimundo 

Carneiro, foram retirados de pauta pela ausência justificada do autor da matéria. 

Oportunamente, em obediência ao art. 80, § Único, do Regimento Interno da CMM, 

o Ver. João Batista assumiu a direção dos trabalhos da Mesa Diretora, colocando 

em discussão e votação as matérias de autoria do Ver. Raimundo Lameira (Raí), 

que, por questão de ordem, o autor solicitou que as suas matérias fossem lidas, 

discutidas e votadas em bloco. Requerimentos de autoria do Ver. Raimundo 

Lameira (Raí) nº 2128/2016 - requerendo que o Prefeito Municipal providencie 

serviços de limpeza, terraplenagem, pavimentação asfáltica e manutenção de via, 

assim como serviços de iluminação pública na Travessa Esperança, no Bairro 

Campina Verde; nº 2129/2016 - requerendo que o Prefeito Municipal providencie 

serviços de limpeza, terraplenagem, pavimentação asfáltica e manutenção de via, 

assim como serviços de iluminação pública na Rua São Raimundo, no Bairro 
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Campina Verde; nº 2130/2016 - requerendo que o Prefeito Municipal providencie 

serviços de limpeza, terraplenagem, pavimentação asfáltica e manutenção de via, 

assim como serviços de iluminação pública na Travessa Três Irmãs, no Bairro 

Campina Verde; e nº 2131/2016 - requerendo que o Prefeito Municipal providencie 

serviços de limpeza, terraplenagem, pavimentação asfáltica e manutenção de via, 

assim como serviços de iluminação pública na Travessa São Paulo, no Bairro 

Campina Verde. Não havendo discussão, submetidos à votação, foram aprovados 

por unanimidade. Analisadas as matérias, e assumindo novamente a direção dos 

trabalhos, o Ver. Raimundo Lameira (Raí), Presidente da CMM, franqueou a palavra 

aos Senhores Vereadores nos pronunciamentos finais, no que, o Ver. Junior 

Amaral após as saudações de praxe disse que o caminho para o crescimento deste 

Município seja fiscalizar, fazer a análise dos processos, fiscalizando de forma 

coerente, chamando as Comissões desta Casa de Leis para discussão, e 

posteriormente, solicitar o afastamento do Prefeito Municipal, considerando 

insustentável, com conhecimento de que o Município possui internações de UTI 

Pediátrico e o Município não faz os encaminhamentos por birra, por maus cuidados 

e maus tratos com a sua população. Registrou que irá fazer as cobranças 

necessárias junto à Comissão de Saúde desta Casa de Leis para as investigações e 

apurações sejam feitas, a população deseja ser bem cuidada e respeitada, que o 

dinheiro público seja utilizado de forma coerente, pois dias atrás a Polícia Federal 

invadiu a Prefeitura de Marituba, e na mesma semana, o Prefeito fechou diversas 

vias com a finalidade de oferecer uma desculpa à população protestando na frente 

da empresa que administra o aterro sanitário para dizer que seja contrário à sua 

instalação em Marituba. Esclareceu que somente a Prefeitura Municipal de Marituba 

e o Governo do Estado, através da SEMA, podem solicitar o fechamento do aterro 

sanitário. Lembrou que o Prefeito obrigou todos os funcionários municipais a 

participarem do protesto, esquecendo-se de facultar o ponto do dia, citando que há 

registro de imagens dos funcionários assinando o ponto. Disse que professor deve 

estar na sala de aula, a Câmara de Marituba recebeu portaria de ponto facultativo 

para a sexta-feira após o feriado e não para o dia do protesto. Lembrou que cabe 

aos Vereadores fiscalizar os atos do Prefeito e que seja convocada a Secretária 
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Municipal de Saúde para prestar os devidos esclarecimentos, bem como, da 

Secretária Municipal de Educação por paralisar as aulas para protestos em via 

pública. Registrou que deveriam participar dos protestos parentes de dos 

secretários, do Prefeito Municipal que estão na folha de pagamento e não obrigar o 

funcionalismo a participar deste tipo de ato, uma política covarde, política do medo e 

do desespero. Finalizou dizendo que irá fazer as discussões nas Comissões e 

juntamente com a sociedade civil organizada que necessita da consciência de que 

devem lutar por dias melhores. Não havendo mais oradores inscritos nos 

pronunciamentos finais, e mais nada a ser tratado na ordem do dia, quando eram, 

precisamente, nove horas e quarenta e cinco minutos, o Senhor Presidente 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, 09 de junho 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-x-x-x-x-x-x-x 
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