
 

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, Marituba-Pará 

Fones: 091-3256-5667/3256-0679/3292-2123, Fax: 091-3256-8318, CEP 67200-000  

ATA DA 53ª SESSÃO ORDINÁRIA, DO 1º PERÍODO LEGISLATIVO, DA 2ª 

SESSÃO LEGISLATIVA, DA 6ª LEGISLATURA, DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE MARITUBA REALIZADA NO DIA 21 DE JUNHO DE 2018. 

Aos vinte e um 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, Manelzinho Rocha, Raimundo Carneiro, Gilberto 

Souto, Everaldo Aleixo, Boni, Pastor Ademir e Raí. Alcançando o quórum 

regimental. Em seguida, o Senhor Presidente solicitou ao Vereador Manelzinho 

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

horas e dezenove minutos, em nome de Deus, deu por aberta a presente sessão 

ordinária. Continuando, o Senhor Presidente informou que, em virtude de problemas 

técnicos, não foi possível a disponibilização da Ata da Sessão anterior, a qual ficará 

para votação posterior, bem como, oportunamente, estará à disposição dos Senhores 

Vereadores na Secretaria da Casa. Prosseguindo, o Senhor Presidente solicitou ao 

Primeiro Secretário que fizesse a leitura do Expediente: Ofício nº 

404/2018/PRES/TCM, do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará, 

considerando que por meio do Ofício nº 196/2018-MP/3ªPJM, a Exma. Sra. 

Alessandra Rebelo Clos, 3ª Promotora de Justiça Titular, solicitou deste Tribunal 

averiguação da procedência de denúncia acerca de contratações irregulares efetuadas 
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pela Administração da Prefeitura Municipal de Marituba, o que motivou a autuação 

de Representação sob o processo de nº 201801710-00. Em atenção ao que determina 

o Acórdão nº 32.292, de 17/05/2018, deste TCM-PA, faço remessa de cópia integral 

digitalizada dos autos relativos às apurações da referida Representação. 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: Parecer 

Compartilhado das Comissões de Justiça; de Educação, Saúde e Assistência 

Social; e de Obras Públicas e Terras, respectivamente, nº 051/2018; 007/2018; e 

004/2018, sobre o Projeto de Lei nº 077/2018, de autoria do Poder Executivo, que 

dispõe sobre a Elaboração da LDO Lei Diretrizes Orçamentária para Exercício 

Financeiro de 2019 e dá outras providências; Projeto de Lei nº 077/2018, de autoria 

do Poder Executivo, que dispõe sobre a Elaboração da LDO Lei Diretrizes 

Orçamentária para Exercício Financeiro de 2019 e dá outras providências; Parecer 

da Comissão de Justiça nº 052/2018, sobre Projeto de Lei nº 003/2017, de Autoria 

do Ver. Allan Besteiro, que Institui o “Programa Educação Antidrogas” nas Escolas 

da Rede Pública de Ensino Municipal e cria o Selo “Escola Sem Drogas” e dá outras 

providências; Projeto de Lei nº 003/2017, de autoria do Ver. Allan Besteiro, que 

Institui o “Programa Educação Antidrogas” nas Escolas da Rede Pública de Ensino 

Municipal e cria o Selo “Escola Sem Drogas” e dá outras providências; Parecer da 

Comissão de Justiça nº 053/2018, sobre Projeto de Lei nº 020/2017, de autoria do 

Ver. Allan Besteiro, que Institui a Política Municipal de Educação Ambiental e dá 

outras providências; Projeto de Lei nº 020/2017, de autoria do Ver. Allan Besteiro, 

que Institui a Política municipal de Educação Ambiental e dá outras providências; 

Parecer da Comissão de Justiça nº 054/2018, sobre Projeto de Lei nº 028/2017, de 

autoria do Ver. Allan Besteiro, que dispõe sobre a criação do Programa Municipal 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  

Prevenção à Gravidez Precoce e dá outras providências; Projeto de Lei nº 028/2017, 

de autoria do Ver. Allan Besteiro, que dispõe sobre a criação do Programa Municipal 

de Prevenção à Gravidez Precoce e dá outras providências; Parecer da Comissão de 

Justiça nº 055/2018, sobre Projeto de Lei nº 043/2017, de autoria do Ver. Allan 

Besteiro, que Dispõe sobre a obrigatoriedade de existência de uma cadeira de rodas 

em cada agência bancária do município de Marituba e dá outras providências; 

Projeto de Lei nº 043/2017, de autoria do Ver. Allan Besteiro, que Dispõe sobre a 

obrigatoriedade de existência de uma cadeira de rodas em cada agência bancária do 

município de Marituba e dá outras providências; Parecer da Comissão de Justiça nº 

056/2018, sobre o Projeto de Lei nº 057/2017, de autoria do Ver. Pr. Ademir, que 

Dispõe sobre a coleta de lixo eletrônico e fixa o Dia D da coleta de lixo eletrônico e 

dá outras providências; Projeto de Lei nº 057/2017, de autoria do Ver. Pr. Ademir, 

que Dispõe sobre a coleta de lixo eletrônico e fixa o Dia D da coleta de lixo 

eletrônico e dá outras providências; Parecer da Comissão de Justiça nº 057/2018, 

sobre Projeto de Lei nº 072/2018, de autoria do Ver. Pr. Allan Besteiro, que “Institui 

o Dia de Conscientização, Prevenção e Combate à Hanseníase do Município de 

Marituba – PA”; Projeto de Lei nº 072/2018, de autoria do Ver. Allan Besteiro, que 

“Institui o Dia de Conscientização, Prevenção e Combate à Hanseníase do Município 

de Marituba – PA”; Parecer da Comissão de Justiça nº 058/2018, sobre Projeto de 

Lei nº 076/2018, de autoria do Ver. Manelzinho Rocha, que Dispõe sobre a 

denominação de logradouros públicos, obras, serviços e monumentos públicos no 

âmbito do município de Marituba/PA e dá outras providências; Projeto de Lei nº 

076/2018, de autoria do Ver. Manelzinho Rocha, que Dispõe sobre a denominação de 

logradouros públicos, obras, serviços e monumentos públicos no âmbito do 

município de Marituba/PA e dá outras providências; Projeto de Lei nº 088/2018, de 

autoria do Ver. Pr. Ademir, que cria o Conselho Tutelar do Idoso no Âmbito do 

Município de Marituba e dá outras providências; Projeto de Lei nº 091/2018, de 
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autoria do Ver. Pr. Ademir, que institui no Calendário Oficial de eventos do 

Município de Marituba o Dia dos Grupos Voluntários de Ações Sociais da Igreja 

Universal, a ser comemorado anualmente no dia 9 de julho; Requerimento nº 

109/2017, 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 Vitória, Comunidade Nova Jerusalém, Bairro Santa Clara; 

Requerimento nº 110/2017, 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 União, Comunidade Nova 

Jerusalém, Bairro Santa Clara; Requerimento nº 111/2017, 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 

Cametá, Bairro Santa Clara; Requerimento nº 112/2017, 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 Travessa 

Vinte e Três de Fevereiro, Bairro Santa Clara; Requerimento nº 113/2017, 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 Treze 

de Maio, Bairro Santa Clara; Requerimento nº 469/2017, de autoria do Ver. Allan 

Besteiro, requerendo que o Prefeito Municipal providencie a execução de serviços de 

limpeza e desobstrução de valas, saneamento básico, drenagem, terraplenagem e 

pavimentação asfáltica da Rua do Grupo no Bairro Uriboca; Requerimento nº 
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471/2017, de autoria do Ver. Allan Besteiro, requerendo que o Prefeito Municipal 

providencie a execução de serviços de limpeza e desobstrução de valas, saneamento 

básico, drenagem, terraplenagem e pavimentação asfáltica da Rua Nossa Senhora de 

Nazaré no Bairro Guarassuco; Requerimento nº 472/2017, de autoria do Ver. Allan 

Besteiro, requerendo que o Prefeito Municipal providencie a execução de serviços de 

limpeza e desobstrução de valas, saneamento básico, drenagem, terraplenagem e 

pavimentação asfáltica da Rua Santa Rita de Cássia no Bairro Guarassuco; 

Requerimento nº 473/2017, de autoria do Ver. Allan Besteiro, requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie a execução de serviços de limpeza e desobstrução de 

valas, saneamento básico, drenagem, terraplenagem e pavimentação asfáltica da 

Passagem Boa Esperança no Bairro Novo Decouville; Requerimento nº 474/2017, 

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

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

drenagem, terraplenagem e pavimentação asfáltica da Passagem Dias no Bairro Novo 

Decouville; Requerimento nº 693/2017, de autoria do Ver. Helder Brito, requerendo 

que o Prefeito Municipal providencie a construção e/ou reforma da Praça com quadra 

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

respeitando a acessibilidade aos deficientes físicos no Bairro Nova União; 

Requerimento nº 694/2017, de autoria do Ver. Helder Brito, requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie a construção e/ou reforma da Praça com quadra de 

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

respeitando a acessibilidade aos deficientes físicos no Bairro Decouville; 

Requerimento nº 695/2017, de autoria do Ver. Helder Brito, requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie a construção e/ou reforma da Praça com quadra de 

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

respeitando a acessibilidade aos deficientes físicos no Conjunto Beija Flor; 

Requerimento nº 717/2017, de autoria do Ver. Helder Brito, requerendo que o 
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Prefeito Municipal providencie a construção de uma Creche de Tempo Integral no 

Bairro Pedreirinha; Requerimento nº 719/2017, de autoria do Ver. Helder Brito, 

requerendo que o Prefeito Municipal providencie a construção de uma Creche de 

Tempo Integral no Bairro Novo; Requerimento nº 1.982/2017, de autoria do Ver. 

Gilberto Souto, requerendo que o Prefeito Municipal providencie construção de uma 

Passarela em frente ao Condomínio Bela Cita Maris BR 316 Bairro Uriboca; 

Requerimento nº 2.027/2017, de autoria do Ver. Gilberto Souto, requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie a criação de um Centro Oftalmológico; 

Requerimento nº 2.028/2018, de autoria do Ver. Gilberto Souto, requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie a execução de limpeza, drenagem, asfaltamento, 

iluminação e abastecimento de água para a Travessa Fé em Deus, Comunidade 

Jardim Visão, Bairro Decouville; Requerimento nº 2.030/2018, de autoria do Ver. 

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

iluminação pública, limpeza, drenagem, terraplenagem e pavimentação asfáltica na 

Rua Abutiram do Bairro Nova Marituba; Requerimento nº 2.032/2018, de autoria do 

Ver. Gilberto Souto, requerendo que o Prefeito Municipal faça gestões para que seja 

implantado um Polo do SENAI/PA, em Marituba; Requerimento nº 2.634/2018, de 

autoria do Ver. Neneco, requerendo que o Prefeito Municipal providencie junto ao 

setor competente a borrifação de inseticida através de “carro fumacê” para combater 

os mosquitos transmissores de doenças, no Bairro Campo Verde; Requerimento nº 

2.651/2018, de autoria do Ver. Neneco, requerendo que o Prefeito Municipal 

providencie junto ao setor competente a execução da construção de uma rampa de 

acesso ao portão principal da E.S.F. José Coelho Serrão no Bairro Boa Vista, 

respeitando acessibilidade para deficientes físicos; Requerimento nº 2.652/2018, de 

autoria do Ver. Salin, requerendo que o Prefeito Municipal providencie implantação 

de água encanada na Comunidade Bom Jesus, no Bairro Santa Clara; Requerimento 

nº 2.671/2018, de autoria do Ver. Pr. Rodvaldo, requerendo que o Prefeito Municipal 
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providencie prazo para inauguração da escola que fica localizada na Comunidade do 

Peti, Bairro Decouville; Requerimento nº 2.677/2018, de autoria do Ver. Pr. 

Rodvaldo, requerendo que o Prefeito Municipal providencie pavimentação asfáltica, 

operação tapa buraco e iluminação pública na quadra 12, Bairro Beija Flor; 

Requerimento nº 2.678/2018, de autoria do Ver. Pr. Rodvaldo, requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie médico para a Unidade de Saúde da Família (USF) do 

Bairro São João; Indicação nº 111/2018, de autoria do Ver. Manelzinho Rocha, 

indicando que o Prefeito Municipal providencie junto as Secretarias Municipais a 

implantação do Projeto Aeróbico para o Bairro Riacho Doce; e Indicação nº 

112/2018, de autoria do Ver. Manelzinho Rocha, indicando que o Prefeito Municipal 

providencie junto as Secretarias Municipais a implantação do Projeto Aeróbico para o 

Bairro Santa Clara. 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, Pastor Ademir, Helder Brito, Raimundo 

Carneiro, Gilberto Souto, Everaldo Aleixo, Boni e Raí, justificadas as ausências dos 

Vereadores Salin, Chica e Mello. Havendo quórum, o Senhor Presidente passou à 

deliberação da Matéria em Pauta. Por questão de ordem, o Vereador Manelzinho 

Rocha solicitou que, em virtude do ocorrido com a Ata da Sessão anterior, a 

Secretaria Geral desta Casa, justifique e disponibilize a todos os Vereadores, o real 

motivo para tal evento. Bem como, seja cumprido o art. 92, § 1º, do Regimento 

Interno, o qual determina que a ata da sessão anterior seja disponibilizada aos 

Vereadores vinte e quatro horas antes da sessão seguinte. No que o Senhor Presidente 

esclareceu que na segunda-feira a ata da sessão passada estará disponibilizada aos 

Senhores Vereadores na Secretaria desta Casa. Prosseguindo, o Senhor Presidente 

passou à deliberação da Matéria em Pauta: Parecer Compartilhado das 

Comissões de Justiça; de Educação, Saúde e Assistência Social; e de Obras 
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Públicas e Terras, respectivamente, nº 051/2018; 007/2018; e 004/2018, sobre o 

Projeto de Lei nº 077/2018, de autoria do Poder Executivo. A matéria foi submetida à 

discussão e votação, sendo aprovada por unanimidade. Projeto de Lei nº 077/2018, 

de autoria do Poder Executivo. A matéria foi submetida à discussão e votação, sendo 

aprovada por unanimidade em 1ª votação. Parecer da Comissão de Justiça nº 

052/2018, sobre Projeto de Lei nº 003/2017, de autoria do Vereador Allan Besteiro. A 

matéria foi submetida à discussão e votação, sendo aprovada por unanimidade. 

Projeto de Lei nº 003/2017, de autoria do Ver. Allan Besteiro. A matéria foi 

submetida à discussão e votação, sendo aprovada por unanimidade em 1ª votação. 

Parecer da Comissão de Justiça nº 053/2018, sobre Projeto de Lei nº 020/2017, de 

autoria do Ver. Allan Besteiro. A matéria foi submetida à discussão e votação, sendo 

aprovada por unanimidade. Projeto de Lei nº 020/2017, de autoria do Ver. Allan 

Besteiro. A matéria foi submetida à discussão e votação, sendo aprovada por 

unanimidade em 1ª votação. Parecer da Comissão de Justiça nº 054/2018, sobre 

Projeto de Lei nº 028/2017, de autoria do Ver. Allan Besteiro. A matéria foi 

submetida à discussão e votação, sendo aprovada por unanimidade. Projeto de Lei nº 

028/2017, de autoria do Ver. Allan Besteiro. A matéria foi submetida à discussão e 

votação, sendo aprovada por unanimidade em 1ª votação. Parecer da Comissão de 

Justiça nº 055/2018, sobre Projeto de Lei nº 043/2017, de autoria do Ver. Allan 

Besteiro. A matéria foi submetida à discussão e votação, sendo aprovada por 

unanimidade. Projeto de Lei nº 043/2017, de autoria do Ver. Allan Besteiro. A 

matéria foi submetida à discussão e votação, sendo aprovada por unanimidade em 1ª 

votação. Parecer da Comissão de Justiça nº 056/2018, sobre o Projeto de Lei nº 

057/2017, de autoria do Ver. Pr. Ademir. A matéria foi submetida à discussão e 

votação, sendo aprovada por unanimidade. Projeto de Lei nº 057/2017, de autoria do 

Ver. Pr. Ademir. A matéria foi submetida à discussão e votação, sendo aprovada por 

unanimidade em 1ª votação. Parecer da Comissão de Justiça nº 057/2018, sobre 
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Projeto de Lei nº 072/2018, de autoria do Ver. Pr. Allan Besteiro. A matéria foi 

submetida à discussão e votação, sendo aprovada por unanimidade. Projeto de Lei nº 

072/2018, de autoria do Ver. Allan Besteiro. A matéria foi submetida à discussão e 

votação, sendo aprovada por unanimidade em 1ª votação. Parecer da Comissão de 

Justiça nº 058/2018, sobre Projeto de Lei nº 076/2018, de autoria do Ver. 

Manelzinho Rocha. A matéria foi submetida à discussão e votação, sendo aprovada 

por unanimidade. Projeto de Lei nº 076/2018, de autoria do Ver. Manelzinho Rocha. 

A matéria foi submetida à discussão e votação, sendo aprovada por unanimidade em 

1ª votação. Projeto de Lei nº 088/2018, de autoria do Ver. Pr. Ademir. A matéria foi 

encaminhada à Comissão de Justiça para receber análise e parecer. Projeto de Lei nº 

091/2018, de autoria do Ver. Pr. Ademir. A matéria foi encaminhada à Comissão de 

Justiça para receber análise e parecer. Requerimentos de autoria do Vereador 

Raimundo Carneiro nº 109/2017, nº 110/2017, nº 111/2017, nº 112/2017 e nº 

113/2017. As matérias foram submetidas à discussão e votação, sendo aprovadas por 

unanimidade. Requerimentos de autoria do Vereador Allan Besteiro nº 469/2017, nº 

471/2017, nº 472/2017, nº 473/2017, e nº 474/2017. As matérias foram submetidas à 

discussão e votação, sendo aprovadas por unanimidade. Requerimentos de autoria 

do Vereador Helder Brito nº 693/2017, nº 694/2017, nº 695/2017, nº 717/2017, e nº 

719/2017. As matérias foram submetidas à discussão e votação, sendo aprovadas por 

unanimidade. Requerimentos de autoria do Vereador Gilberto Souto nº 1.982/2017, 

nº 2.027/2017, nº 2.028/2018, nº 2.030/2018, e nº 2.032/2018. As matérias foram 

submetidas à discussão e votação, sendo aprovadas por unanimidade. 

Requerimentos de autoria do Vereador Neneco nº 2.634/2018 e nº 2.651/2018. As 

matérias foram submetidas à discussão e votação, sendo aprovadas por unanimidade. 

O Requerimento nº 2.652/2018, de autoria do Ver. Salin, foi retirado de pauta por 

ausência justificada do autor. Requerimentos de autoria do Pastor Rodvaldo nº 

2.671/2018, nº 2.677/2018 e nº 2.678/2018. As matérias foram submetidas à 
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discussão e votação, sendo aprovadas por unanimidade. Indicações de autoria do 

Vereador Manelzinho Rocha nº 111/2018 e nº 112/2018. As matérias foram 

submetidas à discussão e votação, sendo aprovadas por unanimidade. Analisadas as 

matérias, o Senhor Presidente franqueou a palavra aos Senhores Vereadores nos 

Pronunciamentos Finais. Na ocasião, o Senhor Presidente passou a direção dos 

trabalhos ao Primeiro Secretário para que pudesse fazer uso da palavra. Usando a 

tribuna, o Vereador Everaldo Aleixo após saudar a todos informou que foram 

encontrados novos indícios de fraudes de responsabilidade do Prefeito de Marituba, 

da Secretaria Municipal de Educação, da Secretaria Municipal de Administração e da 

Procuradora Geral do Município, através de pagamento a título de “Abono de 

Precatório do FUNDEF”, sem respaldo legal, a cento e cinquenta e nove servidores 

da Prefeitura Municipal de Marituba, sendo que parte relevante destes servidores não 

possui cargo ou função exclusiva de magistério. O montante da despesa com o 

pagamento deste abono, no exercício de 2017. Somou cerca de sete milhões, 

seiscentos e nove mil, quinhentos e trinta e nove reais e oitenta e quatro centavos. 

Segundo informações colhidas pela Comissão designada junto à Prefeitura de 

Marituba, o pagamento de tais abonos ocorreu devido ao ingresso de recursos 

advindos de Precatório Judicial, destinado a recuperação de diferença de valores do 

FUNDEF, a título de complementação da União, no cálculo do Valor Médio Anual 

por Aluno (VMAA), no montante de sessenta e dois milhões, cento e treze mil, 

duzentos e vinte e seis reais e dez centavos. Um verdadeiro desequilíbrio do quadro 

funcional do Poder Executivo, tendo em vista de que apenas 10,5% da folha de 

pessoal correspondem a servidores efetivos, sendo o restante, servidores temporários. 

Disse que uma Ação Ordinária foi protocolada sob o nº 0663074-45.2016.8.14.0133, 

folhas 43 a 57, proposta pelo Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do 

Estado do Pará – SINTEPP, por meio da qual foi requerida à 1ª Vara Cível e 

Empresarial de Marituba, a delimitação da vinculação, à área de educação, do valor 
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recebido a título do referido Precatório, nos termos da Petição inicial. Acrescentou 

que, passados três dias do ingresso da referida Ação Judicial, em 08/12/2016, foi 

firmado acordo entre a Prefeitura de Marituba e o SINTEPP, assinado pelo Prefeito 

de Marituba, 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/PB 16253B, e Dr. Walmir Moura Brelaz – OAB/PA 6971, 

para o pagamento de abono ao funcionalismo, e de honorários aos advogados do 

SINTEPP. A transferência de 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, decorrentes do citado acordo, na ordem de 20% 

sobre o valor correspondente a 60% do total recebido a título do referido Precatório, 

na seguinte repartição de valores: SINTEPP (25%) com 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 Moura Brelaz (30%) 

com Nota de Empenho nº 7020003, no valor de dois milhões, duzentos e trinta e seis 

mil, setenta e seis reais e dezessete centavos; Beltrão e Visalli Advocacia e 

Consultoria (45%) com Nota de Empenho nº 2020022, no valor de três milhões, 

trezentos e cinquenta e quatro mil, cento e quatorze reais e dezoito centavos. 

Pagamento de três milhões, setecentos e quarenta e dois mil e trezentos reais a 

servidores ocupantes de cargos de professor, vice-diretor, coordenador pedagógico, 

orientador educacional e servidores de apoio, a título de indenização do Plano de 

Cargos, Carreira e Remuneração (PCCR), sem qualquer documento ou ato normativo 

que pudessem justificar a razão pela qual, apenas determinados servidores, foram 

beneficiados, tampouco a forma de fixação do valor pago a cada um desses 

servidores; Registrou ainda o pagamento de abonos e indenizações a vinte e três 

servidores lotados no Município de Marituba e que também ocupavam cargos em 

outros Municípios do Estado; Desconto previdenciário em favor do INSS, sobre a 
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parcela Abono/FUNDEF e Abono/PCCR, que por sua natureza temporária e 

extraordinária não deveria compor a base de cálculo, conforme art. 4º, § 1º e § 2º, da 

Lei nº 10.887/2005 a art. 28, § 9º, da Lei nº 8.212/1991. Finalizou dizendo que o 

TCM/PA encaminhou mais uma denúncia de desvio de recursos públicos no 

Município de Marituba para esta Casa de Leis. Destacou que este Poder irá fazer a 

sua parte, solicitando informações ao Prefeito de Marituba sobre mais esta denúncia 

de fraudes no Município de Marituba. Reassumindo a direção dos trabalhos, não 

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

quando eram, precisamente, nove horas e cinquenta 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, 21 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 

 

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 


