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ATA DA 51ª SESSÃO ORDINÁRIA, DO 1º PERÍODO LEGISLATIVO, DA 2ª 

SESSÃO LEGISLATIVA, DA 6ª LEGISLATURA, DA CÂMARA MUNICIPAL 

DE MARITUBA REALIZADA NO DIA 07 DE JUNHO DE 2018. 

 

Aos sete dias do mês de junho 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; 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, Chica, Raimundo Carneiro, Gilberto Souto, Everaldo 

Aleixo, Boni e Salin. Alcançando o quórum regimental, oportunamente, o Senhor 

Presidente justificou as ausências dos Vereadores Helder Brito e Manelzinho Rocha. 

Em seguida, solicitou a Vereadora Chica 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, o Senhor Presidente 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: 

Ofício nº 228/2018-MP/NCIC – do Centro de Apoio Operacional de Defesa do 

Patrimônio Público (CAODPP), Núcleo de Combate à Improbidade Administrativa e 

Corrupção (NCIC), em atenção ao relato de irregularidades e desvios de recursos da 

educação no município de Marituba – Processo nº 201801710 do TCM/PA, que foram 

constatadas após diligência in loco, solicita, no prazo de dez dias, que sejam 

encaminhadas informações sobre eventual Lei Municipal ou Projeto de Lei autorizando 
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o Poder Executivo Municipal a firmar acordo nos autos do Processo nº 0700379-

29.2015.8.02.005. Ofício Circular nº 003/2018 – da Secretaria Municipal de 

Assistência e Desenvolvimento Social – SEMADS, comunicando que a Senhora 

Euzilene da Silva Nascimento, conforme Decreto Municipal nº 228/2018, foi nomeada 

Secretária Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social do Município de 

Marituba. 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 086/2018, de autoria do Ver. Mello, que “Torna obrigatório 

afixar em lugar visível lista de profissionais de saúde em estabelecimentos públicos que 

menciona e dá outras providências”; Requerimento nº 2.593/2018, de autoria do Ver. 

Mello, requerendo que o Prefeito Municipal providencie junto ao setor competente a 

execução de serviços de limpeza, abertura de valas, iluminação pública, terraplenagem, 

meio fio e pavimentação asfáltica da Quadra 8, no Bairro Parque das Palmeiras; 

Requerimento nº 095/2017, de autoria do Ver. Raimundo Carneiro, requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie a construção de uma Escola Municipal de Educação 

Infantil no Conjunto Jardim Imperial; Requerimento nº 096/2017, de autoria do Ver. 

Raimundo Carneiro, requerendo que o Prefeito Municipal providencie a construção de 

uma Escola Municipal de Educação Infantil no Bairro Novo Horizonte II; Requerimento 

nº 097/2017, de autoria do Ver. Raimundo Carneiro, requerendo que o Prefeito Municipal 

providencie a aquisição de espaço e construção de uma Quadra Poliesportiva no Bairro 

Bela Vista; Requerimento nº 098/2017, de autoria do Ver. Raimundo Carneiro, 

requerendo que o Prefeito Municipal providencie a aquisição de espaço e construção de 

uma Quadra Poliesportiva no Bairro Dom Aristides; Requerimento nº 099/2017, de 

autoria do Ver. Raimundo Carneiro, requerendo que o Prefeito Municipal providencie a 

aquisição de espaço e construção de uma Quadra Poliesportiva no Bairro Mário Couto; 

Requerimento nº 448/2017, de autoria do Ver. Allan Besteiro, requerendo que o Prefeito 

Municipal providencie a execução de serviços de limpeza, desobstrução de valas, 
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saneamento básico, drenagem, terraplenagem e pavimentação asfáltica da Rua do Sítio 

Rural, no Bairro Novo Horizonte; Requerimento nº 455/2017, 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 da Travessa Quatorze, no Bairro União; Requerimento nº 

459/2017, 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 da Passagem Sônia Campos, no Bairro 

União; Requerimento nº 463/2017, 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 da Alameda Nova 

Esperança, no Bairro Novo Uriboca; Requerimento nº 2.622/2018, de autoria do Ver. 

Allan Besteiro, requerendo que o Prefeito Municipal providencie limpeza de valas, 

roçagem, asfaltamento e manutenção de iluminação pública na Rua Cláudio Barbosa da 

Silva entre a Rua Alfredo Calado e Rua Benevides no Bairro Centro; Requerimento nº 

699/2017, de autoria do Ver. Helder Brito, requerendo que o Prefeito Municipal 

providencie a construção e/ou reforma da Praça no Bairro Almir Gabriel, com quadra de 

esporte, equipamentos de ginástica, quiosque, plantação de novas árvores, respeitando a 

acessibilidade aos deficientes físicos; Requerimento nº 700/2017, de autoria do Ver. 

Helder Brito, requerendo que o Prefeito Municipal providencie a construção e/ou reforma 

da Praça no Bairro São Francisco, com quadra de esporte, equipamentos de ginástica, 

quiosque, plantação de novas árvores, respeitando a acessibilidade aos deficientes físicos, 

para discussão e votação. Requerimento nº 701/2017, de autoria do Ver. Helder Brito, 

requerendo que o Prefeito Municipal providencie a construção e/ou reforma da Praça no 

Conjunto Mário Couto, com quadra de esporte, equipamentos de ginástica, quiosque, 

plantação de novas árvores, respeitando a acessibilidade aos deficientes físicos; 

Requerimento nº 702/2017, de autoria do Ver. Helder Brito, requerendo que o Prefeito 

Municipal providencie a construção e/ou reforma da Praça no Parque das Palmeiras, com 

quadra de esporte, equipamentos de ginástica, quiosque, plantação de novas árvores, 

respeitando a acessibilidade aos deficientes físicos; Requerimento nº 703/2017, de autoria 
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do Ver. Helder Brito, requerendo que o Prefeito Municipal providencie a construção e/ou 

reforma da Praça no Conjunto Nova Marituba, com quadra de esporte, equipamentos de 

ginástica, quiosque, plantação de novas árvores, respeitando a acessibilidade aos 

deficientes físicos; Requerimento nº 1.825/2017, de autoria do Ver. Gilberto Souto, 

requerendo que o Prefeito Municipal providencie implementação do Grupo de Trabalho 

Humanizado na Rede Municipal de Saúde; Requerimento nº 1.826/2017, de autoria do 

Ver. Gilberto Souto, requerendo que o Prefeito Municipal providencie ampliação da Saúde 

Bucal no PSF José Coelho Serrão no Bairro Boa Vista; Requerimento nº 1.827/2017, de 

autoria do Ver. Gilberto Souto, requerendo que o Prefeito Municipal providencie 

ampliação da Saúde Bucal no PSF do Riacho Doce; Requerimento nº 1.828/2017, de 

autoria do Ver. Gilberto Souto, requerendo que o Prefeito Municipal providencie 

ampliação da Saúde Bucal no PSF Celina Lameira; Requerimento nº 1.829/2017, de 

autoria do Ver. Gilberto Souto, requerendo que o Prefeito Municipal providencie junto aos 

órgãos competentes o estudo do impacto ambiental da Revita ao meio ambiente e à saúde 

dos cidadãos do Município de Marituba; Requerimento nº 2.610/2018, de autoria do Ver. 

Neneco, requerendo que o Prefeito Municipal providencie junto ao setor competente a 

execução de serviços de reforma e climatização do Instituto Social Cultural e Artístico 

Eládio Soares, Rua WE 04, Quadra 07, Bairro Mário Couto; Requerimento nº 

2.623/2018, de autoria do Ver. Neneco, requerendo que o Prefeito Municipal providencie 

junto ao setor competente a execução de serviços de borrifação de inseticida através de 

“carro fumacê” para combater os mosquitos transmissores de doenças, no Bairro Bela 

Vista; Requerimento nº 2.629/2018, de autoria do Ver. Neneco, requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie junto ao setor competente a execução de serviços de 

borrifação de inseticida através de “carro fumacê” para combater os mosquitos 

transmissores de doenças, no Bairro Canaã; Requerimento nº 2.615/2018, de autoria do 

Ver. João Pereira, requerendo que o Prefeito Municipal providencie a construção da 

estrutura de uma caixa d’água, bem como a aquisição de uma caixa d’água para o Posto de 

Saúde da Comunidade Riacho Doce; Requerimento nº 2.616/2018, de autoria do Ver. 

João Pereira, requerendo que o Prefeito Municipal providencie a execução da implantação 

de tubulação na frente da Escola Dom Aristides Piróvano; Requerimento nº 2.617/2018, 
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de autoria do Ver. João Pereira, requerendo que o Prefeito Municipal providencie a 

aquisição de cadeiras para o Posto de Saúde Celina Lameira, para atividades do Grupo de 

Idosos; Requerimento nº 2.618/2018, de autoria do Ver. João Pereira, requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie a urgente manutenção nas dependências e infraestruturas 

do Posto de Saúde Celina Lameira, localizado no Bairro Novo Horizonte; Requerimento 

nº 2.621/2018, de autoria do Ver. João Pereira, requerendo que o Prefeito Municipal 

providencie a execução de sinalização da Avenida João Paulo II, através da instalação de 

placas (principalmente em área onde é proibido estacionar) e pintura das lombadas já 

existentes; Requerimento nº 2.642/2018, de autoria do Ver. Pastor Ademir, requerendo 

que o Prefeito Municipal providencie junto ao setor competente a contratação de um 

médico pneumologista para atender no Centro de Diagnósticos; Indicação nº 104/2018, de 

autoria do Ver. Manelzinho Rocha, indicando que o Prefeito Municipal providencie junto 

as Secretarias Municipais a extensão do Projeto Aeróbico para todos os bairros do 

município de Marituba; Indicação nº 106/2018, de autoria do Ver. Manelzinho Rocha, 

indicando que o Prefeito Municipal providencie a criação de linha de micro-ônibus para o 

transporte coletivo na Comunidade Nova Jerusalém, no Bairro Santa Clara. Lida a 

matéria, 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, João Pereira, Neneco, Pastor Ademir, Chica, Mello, Salin, 

Gilberto Souto, Everaldo Aleixo, Raí e Raimundo Carneiro. Havendo quórum, o 

Senhor Presidente submeteu à votação a Ata da Sessão Ordinária realizada no dia 24 

de maio de 2018, a qual foi aprovada por unanimidade. Continuando, o Senhor 

Presidente passou à deliberação da Matéria em Pauta: Projeto de Lei nº 086/2018, de 

autoria do Ver. Mello. A matéria foi encaminhada à Comissão de Justiça para receber 

análise e parecer. Requerimento nº 2.593/2018, de autoria do Ver. Mello. Não havendo 

discussão, submetido à votação, foi aprovado por unanimidade. Requerimentos nº 095, nº 

096, nº 097, nº 098 e nº 099/2017, de autoria do Ver. Raimundo Carneiro. Não havendo 

discussão, submetidos à votação, foram aprovados por unanimidade. Requerimentos nº 

448, nº 455, nº 459, nº 463/2017 e nº 2.622/2018, de autoria do Ver. Allan Besteiro. Não 



 

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  

havendo discussão, submetidos à votação, foram aprovados por unanimidade. Os 

Requerimentos nº 699, nº 700, nº 701, nº 702 e nº 703/2017, de autoria do Ver. Helder 

Brito, foram retirados de pauta por ausência justificada do autor. Requerimentos nº 1.825, 

nº 1.826, nº 1.827, nº 1.828 e nº 1.829/2017, de autoria do Ver. Gilberto Souto. Não 

havendo discussão, submetidos à votação, foram aprovados por unanimidade. 

Requerimentos nº 2.610, nº 2.623, e nº 2.629/2018, de autoria do Ver. Neneco. Não 

havendo discussão, submetidos à votação, foram aprovados por unanimidade. 

Requerimentos nº 2.615, nº 2.616, nº 2.617, nº 2.618 e nº 2.621/2018, de autoria do Ver. 

João Pereira. Não havendo discussão, submetidos à votação, foram aprovados por 

unanimidade. Requerimento nº 2.642/2018, de autoria do Ver. Pastor Ademir. Não 

havendo discussão, submetido à votação, foi aprovado por unanimidade. As Indicações nº 

104 e nº 106/2018, de autoria do Ver. Manelzinho Rocha, foram retiradas de pauta por 

ausência justificada do autor. Analisadas as matérias, o Senhor Presidente franqueou a 

palavra aos Senhores Vereadores nos Pronunciamentos Finais. Usando a tribuna, o 

Vereador Mello após saudar a todos informou que a audiência agendada para a última 

terça-feira, 29 de maio, e que trata da questão dos conselheiros tutelares, foi adiada 

para o dia 12 de junho, aproveitando para reiterar o convite a todos os pares e 

população. Com a palavra, a Vereadora Chica após as saudações de praxe 

parabenizou o Vereador Salin por trazer para esta Casa de Leis a discussão sobre a 

LDO, considerando que a mesma tenha sido um sucesso, com participação de diversas 

lideranças comunitárias. Acrescentou que seja importante que a população tenha 

conhecimento de tudo que está sendo feito por esta Casa de Leis no Município de 

Marituba. Informou que na terça-feira passada houve uma diligência dos Governos 

Estadual e Federal, através do Departamento da Câmara Federal que trata dos recursos 

urbanos, sendo um dos representantes do Estado, o Deputado Carlos Bordalo, 

realizando visitas nas residências de algumas pessoas que residem nas proximidades do 

aterro sanitário e que estão sofrendo com problemas causados após a instalação deste 

aterro. Lembrou que diversas reuniões foram realizadas, porém a empresa Revita em 

nenhum momento mandou representante. Contudo, com a visita dos representantes do 
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Estado e do Governo Federal, a empresa mandou até um ônibus com algumas pessoas 

para mostrar que está participando junto à comunidade. Salientou, inclusive, que nem 

mesmo no seminário realizado na última segunda-feira tinha um representante sequer 

da empresa. Finalizou dizendo que a Comissão Fora Lixão continua lutando para que 

este lixão seja retirado do Município de Marituba. Disse que muitas vezes deixamos 

passar despercebidas algumas circunstâncias, citando o ofício encaminhado pelo 

Ministério Público do Estado do Pará, através do Tribunal de Contas dos Municípios, 

solicitando informações a esta Casa de Leis sobre autorização dada por este Poder para 

que o Executivo Municipal realizasse pagamento de recursos do FUNDEB. Registrou 

que até onde tem conhecimento nada foi autorizado por esta Casa e que as coisas sejam 

resolvidas a quem compete. Oportunamente, o Senhor Presidente passou a direção dos 

trabalhos ao Primeiro Secretário. Fazendo uso da palavra, o Vereador Everaldo 

Aleixo após saudar a todos, fez a leitura do Ofício nº 228/2018-MP/MCIC, de 30 de 

maio de 2018. Assunto: Irregularidades e Desvio de Recursos da Educação do 

Município de Marituba. Processo nº 201801710 do TCM/PA, solicitando informações 

desta Casa de Leis sobre eventual Lei Municipal ou Projeto de Lei autorizando o Poder 

Executivo Municipal a firmar acordo nos autos do Processo nº 0700379-

29.2015.8.02.0005. Esclareceu que não constam nos arquivos deste Poder Legislativo, 

Lei Municipal ou Projeto de Lei que autorize o Executivo a firmar acordo no referido 

processo. Acrescentou que o Juiz Homero Lamarão Neto não homologou os termos do 

acordo entre a Prefeitura Municipal de Marituba e o SINTEPP. Registrou que a 

Promotora de Justiça da 3ª Promotoria Cível de Marituba, Drª. Alessandra Rabelo 

Clos, encaminhou ao Tribunal de Contas dos Municípios notícia sobre desvio de 

recursos públicos na Prefeitura de Marituba/PA, de admissão irregular de servidores, e 

de pagamento de valores discrepantes entre servidores ocupantes de mesmo cargo, e, 

ao final, pede averiguação sobre os fatos apontados. O TCM/PA apurou e constatou: 

Pagamento a título de “Abono Precatório FUNDEF”, no exercício de 2017, no valor de 

sete milhões, seiscentos e nove mil, quinhentos e trinta e nove reais e oitenta e quatro 

centavos. A Ação Judicial proposta pelo Sindicato dos Trabalhadores em Educação 
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Pública do Estado do Pará – SINTEPP, requerendo a delimitação da vinculação, à área 

de educação, do valor recebido a título do referido Precatório. Ressaltou que, passado 

três dias do ingresso da referida Ação Judicial em 08/12/2016, foi firmado acordo entre 

a Prefeitura e o SINTEPP, assinado pelo Prefeito de Marittuba, Mário Henrique de 

Lima Bíscaro; pela Procuradora Geral do Município, Drª. Luciana Figueiredo Akel 

Fares; e pelos advogados do Sindicato, Dr. Fabrício Beltrão de Brito – OAB/PA 

16253B; e Dr. Walmir Moura Brelaz – OAB/PA 6971; para o pagamento de abono ao 

funcionalismo, e de honorários aos advogados do SINTEPP. Logo em seguida, em 

15//12/2016, os advogados do SINTEPP, juntamente coma a Procuradora Geral do 

Município de Marituba, requereram, nos autos da mesma Ação, a homologação dos 

termos do acordo. Na ocasião, o Juiz do feito, Dr. Homero Lamarão Neto não 

homologou o acordo.  Mesmo assim, a transferência dos recursos públicos da 

Prefeitura de Marituba ao SINTEPP, no total de sete milhões, quatrocentos e cinquenta 

e três mil, quinhentos e oitenta e sete reais e treze centavos, na seguinte repartição de 

valores: SINTEPP, com vinte e cinco por cento, através de Nota de Empenho nº 

22020012, no valor de hum milhão, oitocentos e sessenta e três mil, trezentos e 

noventa e seis reais e setenta e oito centavos; Advogado Walmir Nora Brelaz, com 

trinta por cento, através de Nota de Empenho nº 7020003,no valor de dois milhões, 

duzentos e trinta e seis mil, setenta e seis reais e dezessete centavos; Beltão e Visalli 

Advocacia e Consultoria, com quarenta e cinco por cento, através de Nota de Empenho 

nº 2020022, no valor de três milhões, trezentos e cinquenta e quatro mil, cento e 

quatorze reais e dezoito centavos. Finalizou dizendo que este Poder Legislativo 

encaminhou resposta ao Ministério Público do Estado do Pará, destacando que não há 

nos anais desta Casa, Lei Municipal ou Projeto de Lei autorizando o pagamento do 

referido valor. Assomando à tribuna, o Vereador Salin após saudar a todos agradeceu 

a Deus por mais este momento de aprovação de matérias que visam beneficiar o 

Município de Marituba e sua população. Lembrou que no último dia cinco de junho, 

foi realizada audiência pública para tratar sobre a LDO, nesta Casa de Leis, aproveitou 

para agradecer a participação dos Vereadores Gilberto Souto, Chica, Allan Besteiro, 
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João Pereira, Raí, Manelzinho Rocha e Helder Brito, que prestigiaram o evento. 

Informou que, pessoalmente, entregou convites às lideranças comunitárias. No que se 

refere à questão do pagamento ao SINTEPP destacou que esta seja uma luta antiga. 

Disse que a Justiça Federal autorizou a Prefeitura de Marituba realizar este pagamento 

aos profissionais da educação, sendo que alguns receberam valores diferentes em 

virtude do tempo de trabalho, bem como, foram pagos os advogados do SINTEPP. 

Registrou que o Prefeito Mário Filho irá se defender esclarecendo todas as dúvidas. 

Disse ainda que as informações, muitas vezes, cheguem de forma deturpada. Não 

havendo mais oradores inscritos e nem mais nada a ser tratado na ordem do dia, 

quando eram, precisamente, dez horas e onze 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, 07 de junho 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- 
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