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ATA DA 55ª SESSÃO ORDINÁRIA, DO 2º PERÍODO LEGISLATIVO, DA 

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

MUNICIPAL DE MARITUBA REALIZADA NO DIA 02 DE AGOSTO DE 

2018. 

 

Aos dois 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; 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: Pastor Rodvaldo, Allan Besteiro, Manelzinho 

Rocha, João Pereira, Chica, Pastor Ademir, Salin, Raimundo Carneiro, Gilberto 

Souto, Everaldo Aleixo, Boni e Raí. Alcançando o quórum regimental. Em seguida, 

o Senhor Presidente solicitou ao Vereador Pastor Ademir que fizesse a leitura de 

um texto bíblico e, quando eram, pontualmente, nove horas e dezessete 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 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 0480/2018 – 

GIGOV/BE, da Gerência Executiva e Negocial de Governo Belém, que notifica 

a Câmara Municipal de Marituba sobre o Crédito de Recursos Financeiros, sob 
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bloqueio, em 28/06/2018, no valor de R$ 49.432,50 (quarenta e nove mil e 

quatrocentos e trinta e dois reais e cinquenta centavos), na conta vinculada ao 

Contrato de Repasse nº 0330931-33/2010 – SICONV 740255, firmado com 

Município de Marituba, assinado em 16/12/2010, no âmbito do Programa 

PRODESA, sob a gestão do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, 

que tem por objeto “RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS”. Ofício nº 

0500/2018/ GIGOV/BE – da Gerência Executiva e Negocial de Governo Belém, 

que notifica a Câmara Municipal de Marituba sobre o Crédito de Recursos 

Financeiros, sob-bloqueio, em 06/07/2018, no valor de R$ 246.550,00 (duzentos e 

quarenta e seis mil e quinhentos e cinquenta reais), na conta vinculada ao Contrato 

de Repasse nº 830127/2016 – Operação 1031760-48, firmado com Município de 

Marituba, assinado em 22/12/2016, no âmbito do Programa Planejamento Urbano, 

sob a gestão do Ministério das Cidades, que tem por objeto “Ação de infraestrutura 

urbana  Asfaltamento e calçamento com meio fio (sistema de microdrenagem) nos 

logradouros do Bairro Almir Gabriel, no Município de Marituba”, Ofício nº 

0501/2018/ GIGOV/BE – da Gerência Executiva e Negocial de Governo Belém, 

que notifica a Câmara Municipal de Marituba sobre o Crédito de Recursos 

Financeiros, sob bloqueio, em 05/07/2018, no valor de R$ 104.807,02 (cento e 

quatro mil e oitocentos e sete reais e dois centavos), na conta vinculada ao Contrato 

de Repasse nº 834867/2016 – Operação 1034881-38, firmado com Município de 

Marituba, assinado em 17/11/2016, no âmbito do Programa Planejamento Urbano, 

sob a gestão do Ministério das Cidades, que tem por objeto “Elaboração do Plano 

Municipal de Saneamento Básico”.  Lido o Expediente, o Senhor Presidente 

passou aos Pronunciamentos Iniciais franqueando a palavra ao Vereador João 

Pereira. Em seguida o Senhor Presidente suspendeu a sessão devido às 

manifestações populares na galeria. Depois de decorrido cinco minutos reabriu a 

sessão solicitando ao primeiro secretário que faça nova verificação de quórum 
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constando presentes os Vereadores Pastor Rodvaldo, Allan Besteiro, Manelzinho 

Rocha, Neneco, Chica, Pastor Ademir, Helder Brito, Salin, João Pereira, Raimundo 

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

Presidente franqueou novamente a palavra aos Senhores Vereadores nos 

Pronunciamentos Iniciais concedendo a palavra ao Vereador João Pereira que 

na tribuna após saudar a Mesa Diretora, demais vereadores, pessoas presentes na 

galeria, manifestou o seu apoio aos mais de quinhentos mil educadores que estarão 

buscando a valorização através da Lei nº 13.415(16.02.2017), que estabelece as 

diretrizes e  bases da educação nacional curricular única em favor aos menos 

favorecidos que buscam a educação nesse País. Outro assunto é quanto à 

participação da população que deveria se fazer presente não só neste dia, mas em 

todas as sessões. A situação e o cenário atual que se encontra o município, através 

dos questionamentos de improbidades, que através de investigações apuram 

irregularidades, será de grande importância apurar os verdadeiros culpados. 

Registrou o seu pensamento de que os vereadores estão presentes e que não são 

omissos ao que vem ocorrendo no município e que já ouviu serem chamados de 

“Judas”, mas tem certeza de que tudo será esclarecido e que este legislador está 

comprometido não só com este parlamento, mas com o povo de Marituba. 

Agradeceu a presença de todos. Por sua vez a Vereadora Chica na tribuna após as 

saudações de praxe a todos os presentes neste dia, disse “quem dera” que todas as 

sessões fossem de fato acompanhadas pela população. Falou que o município vem 

passando por problemas sérios com o lixão e que em julho esteve presente na UPA 

de Marituba, e quando atendida, viu na sala vermelha pessoas sendo tratadas com 

problemas de pulmão, cada vez mais crônicos, ainda mais que os postos de saúde 

estão sem medicamentos. Os vereadores pedem a Secretaria de Saúde uma posição, 

já que há disponibilidade de verbas e as mesmas não chegam aos postos. Falou que 

no mês de julho se ausentou por alguns dias e para sua surpresa recebeu 
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informações de que pessoas estavam sendo presas, apesar de pessoas inocentes 

estarem envolvidas, como o Sr. Nil, que sendo de idade foi preso por motivo de 

desvio de verbas, noticia vinculada em rede nacional, uma vergonha para o 

município de Marituba. Vê também entre as irregularidades, funcionários do 

município sendo substituídos por de outros municípios como Santa Isabel e 

Castanhal, bem como outras irregularidades que esta Casa através dos seus quinze 

vereadores irão fiscalizar e pedir explicações, pois as investigações já estão sendo 

feitas desde o ano de 2014, para apurar os fatos na área da saúde e educação. 

Apesar de que, somente agora, as prisões estão sendo feitas. Hoje os catorzes 

vereadores presentes estarão assinando requerimento pedindo providencias 

urgentes junto ao Ministério Público e Tribunal de Contas dos Municípios para 

fazerem um CPI e apurar os fatos. Solicitou que Marituba através de sua população 

e esta Casa sejam unidos para buscar uma solução.  Não havendo mais 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 044/2017, de autoria do 

Ver. Mello, Projeto de Lei nº 045/2017, de autoria do Ver. Mello, Projeto de Lei 

nº 083/2018, de autoria do Ver. Mello, Projeto de Lei nº 089/2018, de autoria do 

Ver. Pr. Ademir, Projeto de Lei nº 092/2018, de autoria do Ver. Manelzinho 

Rocha, Requerimentos nº 114, 115, 117, 118 e 119/2017, de autoria do Ver. 

Raimundo Carneiro, Requerimentos nº 475476, 477, 478 e 479/2017, de autoria 

do Ver. Allan Besteiro, Requerimentos nº 730, 731, 732, 733 e 734/2017, de 

autoria do Ver. Helder Brito, Requerimentos nº 2.031, 2.203, 2.204, 2.205 e 

2.206/2017, de autoria do Ver. Gilberto Souto, Requerimento nº 2.652/2018, de 

autoria do Ver. Salin, Requerimento nº 2.696/2018, de autoria do Ver. Everaldo 

Aleixo, Requerimento nº 2.697/2018, de autoria de todos os Vereadores, 

Requerimento nº 2.698/2018, de autoria de todos os Vereadores.   Lida a matéria, 
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o Senhor Presidente solicitou ao Primeiro Secretário que fizesse nova verificação 

de quórum para dar início à ordem do dia, constatando-se a presença dos 

Vereadores: Allan Besteiro, Manelzinho Rocha, Neneco, João Pereira, Chica, Salin, 

Mello, Gilberto Souto, Everaldo Aleixo, Boni, Raí e Helder Brito, sendo justificada 

a ausência do Vereador Mello. Havendo quórum, o Senhor Presidente submeteu à 

votação a Ata da Sessão Ordinária realizada no dia 28 de junho de 2018, a qual foi 

aprovada por unanimidade. Continuando, o Senhor Presidente passou à 

deliberação da Matéria em Pauta: Projeto de Lei nº 044/2017, de autoria do 

Ver. Mello, que Dispõe sobre a colocação de banheiros químicos adaptados para 

portadores de necessidades especiais nos eventos realizados no Município de 

Marituba. Não havendo discussão e submetido à votação foi aprovado em 2ª 

discussão e 2ª votação; Projeto de Lei nº 045/2017, de autoria do Ver. Mello, que 

Dispõe sobre a proibição do corte do serviço de fornecimento de energia elétrica no 

Município e dá outras providências. Não havendo discussão e submetido à votação 

foi aprovado em 2ª discussão e 2ª votação; Projeto de Lei nº 083/2018, de autoria 

do Ver. Mello, que Dispõe sobre tempo mínimo de duração (15 minutos), nas 

consultas médicas realizadas nas Unidades de Saúde do Município e dá outras 

providências. Não havendo discussão e submetido à votação foi aprovado em 2ª 

discussão e 2ª votação; Projeto de Lei nº 089/2018, de autoria do Ver. Pr. Ademir, 

que Dispõe sobre a doação de fraldas descartáveis a pacientes que necessitam de 

cuidados especiais e dá outras providências, foi encaminhado à Comissão de Justiça 

para análise e parecer, Projeto de Lei nº 092/2018, de autoria do Ver. Manelzinho 

Rocha, que Declara e reconhece de Utilidade Pública a Associação de Mulheres 

Moradoras do Albatroz II – AMMA no âmbito do município de Marituba/PA e dá 

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

Requerimentos de autoria do Ver. Raimundo Carneiro nº 114/2017 - requerendo 

que o Prefeito Municipal determine ao setor competente a execução de serviços de 
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iluminação pública, limpeza de valas, saneamento básico, terraplenagem, 

asfaltamento, meio fio e calçamento da Avenida Embaixador Sérgio Vieira de 

Melo, Bairro Santa Clara, nº 115/2017 - 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 Cinco de Agosto, Bairro Santa Clara, nº 117/2017 - 

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 São Lucas, Bairro 

Santa Clara, nº 118/2017 -  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 São 

Paulo, Bairro Santa Clara, nº 119/2017, 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 São Mateus, 

Bairro Santa Clara. Não havendo discussão e submetidos à votação em bloco, 

foram aprovados por unanimidade; Requerimentos de autoria do Ver. Allan 

Besteiro, nº 475/2017- requerendo que o Prefeito Municipal providencie a 

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

drenagem, terraplenagem e pavimentação asfáltica da Passagem Canaã, Bairro 

Novo Decouville, nº 476/2017 - requerendo que o Prefeito Municipal providencie a 

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

drenagem, terraplenagem e pavimentação asfáltica da Passagem Fé em Deus, 

Bairro Novo Decouville, nº 477/2017 - requerendo que o Prefeito Municipal 

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

básico, drenagem, terraplenagem e pavimentação asfáltica da Passagem França, 
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Bairro Novo Decouville, nº 478/2017 - requerendo que o Prefeito Municipal 

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

básico, drenagem, terraplenagem e pavimentação asfáltica da Passagem Jardim 

União, no Bairro Novo Decouville, nº 479/2017 - requerendo que o Prefeito 

Municipal providencie a execução de serviços de limpeza, desobstrução de valas, 

saneamento básico, drenagem, terraplenagem e pavimentação asfáltica da 

Passagem Salve Jorge, no Bairro Novo Decouville. Não havendo discussão e 

submetidos à votação em bloco, foram aprovados por unanimidade; 

Requerimentos de autoria do Ver. Helder Brito nº 730/2017- requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie os serviços de drenagem, asfaltamento e/ou 

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

de meio fio, calçadas e sinalização da via, sempre respeitando acessibilidade para 

deficientes físicos, na Quarta Rua do Conjunto Imperial, nº 731/2017 - requerendo 

que o Prefeito Municipal providencie os serviços de drenagem, asfaltamento e/ou 

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

de meio fio, calçadas e sinalização da via, sempre respeitando acessibilidade para 

deficientes físicos, na Quinta Rua do Conjunto Imperial, nº 732/2017 - requerendo 

que o Prefeito Municipal providencie os serviços de drenagem, asfaltamento e/ou 

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

de meio fio, calçadas e sinalização da via, sempre respeitando acessibilidade para 

deficientes físicos, na Sexta Rua do Conjunto Imperial, nº 733/2017 - requerendo 

que o Prefeito Municipal providencie os serviços de drenagem, asfaltamento e/ou 

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

de meio fio, calçadas e sinalização da via, sempre respeitando acessibilidade para 

deficientes físicos, na Sétima Rua do Conjunto Imperial, nº 734/2017 - requerendo 

que o Prefeito Municipal providencie os serviços de drenagem, asfaltamento e/ou 

manutenção, saneamento básico, conserto e/ou instalação de luminárias, construção 
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de meio fio, calçadas e sinalização da via, sempre respeitando acessibilidade para 

deficientes físicos, na Oitava Rua do Conjunto Imperial. Não havendo discussão e 

submetidos à votação em bloco, foram aprovados por unanimidade; 

Requerimentos de autoria do Ver. Gilberto Souto, nº 2.031/2017 - requerendo que 

o Prefeito Municipal providencie a construção do Centro Social de Convivência da 

Melhor Idade de Marituba, nº 2.203/2017 - requerendo que o Prefeito Municipal 

determine ao setor competente a expedição dos Títulos Definitivos de Propriedade 

aos moradores da Comunidade Nova Jerusalém, Bairro Santa Clara, nº 2.204/2017, 

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

ao setor competente a expedição dos Títulos Definitivos de Propriedade aos 

moradores do Bairro Campo Verde, nº 2.205/2017, de autoria do Ver. Gilberto 

Souto, requerendo que o Prefeito Municipal providencie a criação e implantação de 

Centro de Controle de Zoonoses, nº 2.206/2017 - requerendo que o Prefeito 

Municipal providencie cadeiras de rodas em todas as Unidades de Saúde, para 

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

foram aprovados por unanimidade; Requerimento de autoria do Ver. Salin, nº 

2.652/2018 - requerendo que o Prefeito Municipal providencie implantação de água 

encanada na Comunidade Bom Jesus, no Bairro Santa Clara. Foi discutido pelo 

autor que na tribuna após saudações de praxe, agradeceu a Deus por mais essa 

Sessão, pedindo o apoio dos pares na aprovação de sua matéria por achar de grande 

importância a implantação de água encanada na Comunidade Bom Jesus, no Bairro 

Santa Clara que há muito espera por esse serviço. Não havendo mais discussão e 

submetido à votação, foi aprovado por unanimidade. Neste momento o presidente 

passa a presidência dos trabalhos ao Vice-presidente Vereador Boni para votação e 

discussão de sua matéria. Requerimento de autoria do Ver. Everaldo Aleixo, nº 

2.696/2018, requerendo que este Poder Legislativo oficialize convocação à Exma. 

Secretária Municipal de Educação Kátia Cristina de Souza Santos, com base nos 
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art. 117, inciso XIV, art. 167 e art. 168 do Regimento Interno da Câmara Municipal 

de Marituba, para que se manifeste e explique as inúmeras irregularidades na área 

de educação no município de Marituba. Discutiu o autor da Matéria que na tribuna 

saudou os nobres pares e a população presente falando que o seu pedido é em 

função da verdade para Marituba, demonstrando sua indignação para com o 

Prefeito Mário Filho que usou a rádio e os meios de comunicação local para 

difamar e detratar não somente sua pessoa, como da Vereadora Chica, inclusive os 

chamando de “cachaceiro” e “Judas” e quando na verdade, o Prefeito Mário Filho 

tem agido como um “Antecristo” contra a população. Pediu o apoio dos pares para 

investigar o que foi desviado do FUNDEF, e o SINTEPP que propôs a Ação 

Ordinária, bem como a substituição de secretários e funcionários.  Falou do desvio 

como o pagamento a título de “Abono Precatório FUNDEF” sem respaldo legal a 

159 servidores, sendo que parte desses não possuía cargo ou função de magistério, 

cerca de 10,5% são de fato efetivos, sendo o restante temporários. O montante das 

despesas em 2017, somou R$7.609.539,84 (Sete milhões, seiscentos e nove mil, 

quinhentos e trinta e nove reais e oitenta e quatro centavos). Recursos esses 

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

FUNDEF.  Tendo também sido firmado acordo entre a Prefeitura, o SINTEPP e 

Procuradora Geral Dra. Luciana Fares para o pagamento do abono ao 

funcionalismo, que segundo documento expedido pelo TJPA, não houve o 

atendimento da determinação judicial. Portanto houve desvio de verbas com o 

pagamento a 23 servidores lotados no município que eram de outras localidades, 

pagamentos esses sem qualquer documento ou ato normativo sem justificativa. 

Finalizou agradecendo a presença dos vereadores e da população dizendo que é 

inadmissível o desvio de verbas da saúde e da educação, bem como nas obras 

públicas, como o caso dos postes de iluminação publica e que agora vindo a tona a 

nível nacional a “Operação Presépio”. O povo precisa se unir a esta Casa e buscar 
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sanar a corrupção em Marituba. Não havendo discussão e submetido à votação, foi 

aprovado por unanimidade. Retomando os trabalhos o Sr. Presidente Everaldo 

Aleixo colocou em discussão o  Requerimento de autoria de todos os Vereadores, 

nº 2.697/2018 - requerendo que o Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de 

Marituba, Mário Henrique de Lima Bíscaro, apresente a esta Casa de Leis 

esclarecimentos e documentos necessários relacionados a deflagração da “operação 

Presépio”, que levou à prisão de servidores municipais, entre eles Secretários 

Municipais. Não havendo discussão e submetido a votação, foi aprovado por 

unanimidade; Requerimento de autoria de todos os Vereadores, nº 2.698/2018 - 

requerendo que o Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Marituba, Mário 

Henrique de Lima Bíscaro, apresente a esta Casa de Leis esclarecimentos e 

documentos necessários relacionados ao processo de nº 201801710-00, do Tribunal 

de Contas dos Municípios do Estado do Pará, que trata de pagamento de valores 

extraordinários envolvendo o   SINTEPP,   Prefeito de Marituba,  Mário  Henrique 

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

Fares; Secretária Municipal de Educação, Kátia Cristina de Souza Santos; e 

Secretária Municipal de Administração e Finanças, Laurieth Lemos Begot. Não 

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

Analisadas as matérias, o Senhor Presidente franqueou a palavra aos Senhores 

Vereadores nos Pronunciamentos Finais. Com a palavra a Vereadora Chica que 

na tribuna esclareceu que entrará com uma ação junto ao Ministério Público quanto 

às calúnias dirigidas à sua pessoa, difamando-a como sendo a “Judas”, chamando a 

população de desequilibrada e os vereadores de omissos. O prefeito é o responsável 

pelos que trabalham sob sua administração, principalmente pelo desvio de verbas 

do FUNDEF e por tantos outros problemas que ocorrem no município. Falou que é 

sabedora das dificuldades do município, mas que continuará a ser o que “É”, uma 

vereadora que lutará pelos direitos de sua família e dos munícipes e que jamais se 
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arrependerá de buscar o melhor para Marituba. Neste momento o presidente passa a 

presidência dos trabalhos ao Vice-presidente Vereador Boni para se pronunciar.  

Por sua vez o Vereador Everaldo Aleixo na tribuna reafirmou o seu compromisso 

para com o povo deste município, apesar do que possa acontecer, o Senhor Prefeito 

Mário Filho vai ter que explicar e justificar os vinte e um mandatos de prisão 

coercitiva de pessoas corruptas que estavam sob sua admistração. Pediu o apoio do 

povo no basta a corrupção e que os verdadeiros culpados paguem pelo prejuízo. 

Marituba não merece sofrer sem medicamentos e atendimento na saúde e educação, 

motivo pelo qual esta Casa pede que os responsáveis pelas respectivas Secretarias 

de Educação, Saúde, Finanças e Procuradoria se manifestem, bem como pede a 

população o “Fora” Prefeito Mário Filho. Retomando os trabalhos o Sr. Presidente 

Everaldo Aleixo verificou não haver mais oradores inscritos e nem mais nada a ser 

tratado na ordem do dia, quando eram, precisamente, dez horas e trinta 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, 02 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 
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