
 

ATA DA VIGÉSIMA QUINTA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE JACUNDÁ/PA, NO 2º 
PERÍODO DA 14ª LEGISLATURA, REALIZADA DIA 23/10/2017, ÀS 19H00 (DEZENOVE HORAS), SOB 
A PRESIDÊNCIA DO VEREADOR LINDOMAR DOS REIS MARINHO.  
 

Aos 23 (vinte e três) dias do mês de outubro de dois mil e dezessete (2017), às 19h00 (dezenove 
horas), horário regimental, foi realizada a Vigésima Quinta Sessão Ordinária da Câmara Municipal 
de Jacundá/PA, no 2º Período da 14ª Legislatura, sob a Presidência do Vereador Lindomar dos Reis 
Marinho. Feita a leitura do versículo bíblico pela Vereadora Raylane. Em seguida o Senhor 
Presidente solicitou a Primeira Secretária para efetuar a chamada nominal e responderam: 
LINDOMAR DOS REIS MARINHO, MARIZA ALVES DA SILVA, ELIANE SANTOS PINHEIRO, NEUSILENE 
DE SOUZA COSTA, EDSON FERREIRA DE SOUZA, DANIEL SIQUEIRA NEVES, MARIA MARTA SOUZA 
COSTA, THARLLES DA SILVA BORGES, RAYLANE DOS SANTOS SOARES, WELISMAR MULATO DE 
SOUZA, CLAYTON GUIMARÃES DE MARIA E RAFAEL COMIN DA SILVA. Registrada a ausência 
justificada do vereador José Wilson Faustino de Araújo. Feita a leitura da Ata da Sessão anterior 
sendo a que mesma foi APROVADA por 11 (onze) votos, registrando-se o voto contrário do 
Vereador Daniel Siqueira. PAUTA DA SESSÃO: Sem matéria para deliberar. INFORMES DA SESSÃO: 
Lido para conhecimento os Requerimentos 102 à 105/2017, Comunicado da Relatora CFO, Mariza 
Alves, convidando vereadores para apresentação do Cronograma de Discussão e votação dos 
Projetos Orçamentários (PPA, LDO e LOA). Antes do Início do Expediente o Senhor Presidente disse 
que ninguém nesta casa brigou com o prefeito ou secretários, nós queremos só fazer nosso 
trabalho fiscalizando que é nosso papel. Falou que participou do evento na Santa Rita com o 
ministro Hélder Barbalho e alguns deputados, onde 11 vereadores estavam presentes e só podiam 
falar com a permissão do locutor, inclusive foi citado os nomes de todo mundo menos dos 
vereadores que foram lá apoiar. Ressaltou que ficou triste pelo fato de mandarem tirar uma faixa 
do vereador Tharlles em agradecimento ao ministro e ao deputado Skaf. Finalizou dizendo que no 
pronunciamento do prefeito, o mesmo esqueceu de falar o nome de 4 vereadores. PEQUENO 
EXPEDIENTE: Se inscreveram os seguintes vereadores: Daniel Siqueira – Fez referência a fala inicial 
do presidente dizendo que está admirado com o mesmo, pois pensava que o mesmo já estava do 
lado de lá. Disse que fomos prestigiar o evento de um ministro mentiroso que prometeu recursos a 
mais de 2 ou 3 anos para o Frigorífico do pescado e agora veio prometer 2 milhões para Jacundá, 
que espera que venha, pois segundo uma matéria, o Presidente da República já cortou o orçamento 
desse ministro da família Barbalho que está na lava-jato e em todos os escândalos de corrupção 
deste País, e esse vereador “abestado” foi prestigiar este ministro de 5ª categoria. Colocou que o 
prefeito no seu pronunciamento agradeceu Lindomar, deixando transparecer que nosso presidente 
já está no lado da “coisa ruim”, mas sabe que seu presidente não vai pro lado errado, além do 
gestor citar o nome dos outros vereadores, porém pulando o nomes deste vereador, da Marta, da 
Eliane e do Tharlles. Disse que a presença no evento foi um momento inoportuno em sua vida, pois 
até o deputado Chamon, amigo da nossa colega Marta Costa, que nunca trouxe um centavo para 
Jacundá, nos humilhou. Em aparte concedido a vereadora Marta Costa disse que o deputado 
Chamon é um amigo, mas foi apoiado pelo atual gestor por causa das coligações e foi citada pelo 
deputado pela sua amizade com ele e isso independe de sigla partidária. Finalizou dizendo que não 
estava ali em respeito ao gestor, mas porque recebeu convite pelo wat-zap e em respeito ao povo de 
Jacundá. Retomando a palavra o vereador Daniel Siqueira parabenizou a plenária pela harmonia e 
educação. Finalizou dizendo a vereadora Raylane que ficou preocupado na fala do prefeito pela 
intuição do mesmo quando se referiu a nobre colega. Tharlles Borges – Informou ao vereador 
Daniel que este ministro que o mesmo chama de 5ª categoria e o deputado Skaf, o convidou para 
visitar alguns municípios esta semana e nos eventos foram informadas que serão destinadas 
emendas para Goianésia (1,5 mi), Jacundá (2 mi), Nova Ipixuna (1,7 mi), Marabá (67 mi), Cametá (8 
mi) e Limoeiro do Guajurú (1,5 mi). Disse que esse ministro vai ser com certeza um dos melhores 



 

governadores do estado do Pará, mas se depender do povo de Jacundá e desse gestor que está aí, 
vai ser difícil. Lembrou que a única cidade em nossa região que o ministro perdeu no pleito de 2014 
foi Jacundá e infelizmente ele teve durante o evento algumas atitudes, pois foi induzido pelo 
prefeito a falar bobagem, onde jogou 11 vereadores contra ele. Finalizou parabenizando a 
Secretária de Educação, Leila Barbosa pelo evento da SEMED. GRANDE EXPEDIENTE: Raylane 
Soares – Disse ao vereador Daniel que estamos em um País democrático e acredita que os 2 mi que 
o ministro para Jacundá não vai falhar. Agradeceu aos deputados que compareceram ao evento. 
Logo após defendeu requerimento que solicita ao Executivo a reforma e recuperação da feira 
municipal. Em aparte concedido o vereador Daniel Siqueira disse a colega Raylane que tem certeza 
que este requerimento vai ser atendido, ao contrário dos que ele requer que não são nem 
respondidos. Colocou que daqui para frente irá repassar aos nobres colegas os seus ofícios para 
serem atendidos. Finalizou dizendo que irá pedir a reconsideração da sua denúncia que não foi 
aceita. Em outro aparte concedido o vereador Clayton Guimarães parabenizou o secretário Ricardo 
pelo trabalho e disse que soube que o prefeito quer tirar o mesmo, mas estamos aqui a favor do 
secretário. Finalizou parabenizando o secretário de obras João Mendonça pelo serviço no Km 60. 
Retomando a palavra a vereadora Raylane Soares defendeu outro requerimento que solicita a 
celebração de convênio da PMJ com outros municípios para recuperação de estradas vicinais. 
Finalizou defendendo outro pedido para que sejam recuperadas as ruas da área urbana e uma 
ponte na estrada do PA Jacundá. Marta Costa – Pediu esclarecimentos a vereadora Mariza sobre o 
convite para reunião dos vereadores para aprovação do orçamento. Disse que é a Presidente da 
CFO e todas as matérias que chegaram à Presidência desta comissão, 90% que vieram do Executivo, 
foram devolvidas ao Presidente desta casa, pois não estavam coerentes e com informações que não 
condizem com nossa realidade. Informou que nenhuma matéria foi apreciada pelos vereadores que 
compõem a CFO para que possa ser deliberada, por isso não podemos montar calendário de 
aprovação de orçamento, que veio do Executivo de forma errada. Em seguida parabenizou os 
funcionários e a secretária Leila Barbosa pelo trabalho realizado e sua coerência, bem como o 
evento realizado.  Disse que tem uma preocupação com a educação devido a realização da Prova 
Brasil que mede o IDEB e para sua surpresa as escolas rurais não foram contempladas, e segundo 
informações foi devido à falta de pagamento do transporte escolar. Pediu aos vereadores para ficar 
de olho, pois são crianças que estão em jogo e a qualidade da educação não pode ser 
comprometida por falta de gestão. Solicitou para que o gestor dê esclarecimentos sobre o 
transporte escolar. Em seguida disse que tem vários ofícios que não foram respondidos e quando 
chegou a denúncia do colega Daniel a esta casa, não sabe porque ela foi reprovada. Indagou que, se 
não temos o apoio aqui na casa para fazer valer as prerrogativas dos vereadores, o que é que nós 
estamos fazendo aqui? Informou que irá denunciar a situação do transporte escolar ao MP. Logo 
após disse que esteve em Goianésia com a vereadora Eliane pois foi convidada pelo prefeito 
Ribamar e esteve à vontade no evento devido a boa relação com aquele gestor, mas no evento 
daqui fomos desqualificados nas honrarias do gestor. Mandou um recado para o gestor dizendo 
que o mesmo fez certo, pois não gostaria de ser agraciada com as suas palavras, devido estar do 
lado certo e foi um favor ele não ter falado o seu nome no evento. Colocou que o ministro Hélder 
deveria fazer uma análise sobre as lideranças do município, para não trabalhar com a frase “Maria 
vai com as outras”. Disse que por ser ministro ele não pode chegar em Jacundá para falar daquele 
jeito, e que ele não está preparado nem para administrar o ministério, quanto mais o estado do 
Pará. Em aparte concedido a vereadora Eliane Pinheiro lembrou que o ministro falou que não está 
contaminado com a política local e realmente ele não está, pois a política local deste poder 
legislativo cumpre o papel de fiscalizar, ao contrário dele que é fiscalizado e está envolvido em 
várias operações no País. Lembrou que o ministro não nos recebeu em seu gabinete em Brasília 
porque no dia saiu fugido pelas portas do fundo porque seu nome tinha sido citado na lista da lava-



 

jato. Finalizou dizendo que realmente ele não está contaminado porque estamos aqui para 
trabalhar correto e investigar a utilização do dinheiro público que está sendo usado da forma que 
não pode ser usado.Retomando a palavra a vereadora Marta Costa disse que se o ministro não sabe 
o que está acontecendo aqui, vai enviar para ele cópia da documentação das irregularidades, para 
quando ele retornar aqui saber como falar. Logo após disse que não podemos generalizar as siglas 
partidárias, pois todos os partidos estão acompanhados de corrupção, mas tem pessoas no PMDB 
que ajuda Jacundá, como o deputado Skaf. Finalizou dizendo que a corrupção não está nos partidos 
e sim nas pessoas. Daniel Siqueira – Perguntou ao Presidente se o mesmo já recebeu o comunicado 
do líder do gestor, sendo respondido que não e também se já recebeu o Plano de Governo, sendo a 
resposta novamente negativa. Logo após parabenizou a comissão organizadora para a criação do 
CISJUS, lembrando que foi um pedido seu que não foi atendido pelo gestor para cumprir a Lei que 
criou este conselho de segurança. Em seguida disse que esteve em Eldorado dos Carajás e teve 
receptividade junto aos vereadores e por coincidência esteve na sessão onde estavam votando um 
pedido de afastamento do Prefeito por não ter respondido ofício de vereador. Disse que o prefeito 
estava presente e disse que o ofício já havia sido respondido pelo Portal da Transparência e a 
denúncia foi rejeitada, mas ao contrário daqui todos os vereadores estão aliados a gestão que está 
fazendo um grande papel. Logo após disse que sua denúncia para afastamento do gestor está 
entrando com as providências, pois foi cerceado o seu direito de defesa e que irá recorrer a todas 
asa instâncias para que haja a discussão para que os vereadores possam fazer a votação do nível 
que representa a matéria. Fez pedido para envio de Moção de Pesar para a desembargadora Ezilda 
Mutran pelo falecimento do filho da magistrada. Logo após disse ao vereador Tharlles Borges que o 
ministro Hélder deu recursos a muitos municípios e pelo seu cálculo este valor chega a quase 91 
milhões e pouco, mas o ministério dele não tem este valor para disponibilizar. Fez críticas ao 
Governador Jatene por estar sendo omisso com nossa cidade que está um caos e se ele tivesse 
dando dinâmica e mais carinho a Jacundá, talvez não estivéssemos com tanta insegurança por falta 
de estrutura para nossa polícia trabalhar. Explicou que hoje estava na pauta da sessão seu pedido 
de licença do mandato, mas pediu ao Presidente que o mesmo fosse retirado. Logo após 
parabenizou esta casa pela sessão do Dia do Professor. Falou sobre seus pedidos que não são 
respondidos e perguntou para que serve então ser vereador, é para ficar aqui enchendo linguiça e 
falando besteira, ouvindo aplauso e também um cidadão apontar dizendo que vai matar vereador? 
Em aparte concedido a vereadora Marta Costa disse que o não recebimento da denúncia com este 
teor é afronta ao estado democrático de direito e se nós não zelarmos pelo nosso trabalho, quem 
vai zelar? O gestor? Ele não está nem zelando pela parte básica do município. Colocou que tem 
ofícios que não foram respondidos e amanhã vai providenciar uma denúncia e protocolar nesta 
casa. Disse que não sabe a idéia dos vereadores, mas estamos fazendo nossa parte, pois não fomos 
eleitos para se calar ou se curvar diante do erro. Finalizou dizendo que se passa 10 meses batendo 
no gestor e vem aqui e recusa uma denúncia. Retomando a palavra o vereador Daniel Siqueira fez 
menção a situação da faixa do vereador Tharlles Borges e disponibilizou um aparte ao colega para 
falar sobre o assunto. Usando o aparte concedido o vereador Tharlles Borges disse que a faixa foi o 
de menos, pois esteve em Goianésia com outros vereadores daqui e o gestor com os colegas Edson 
Ferreira e Raylane era amiguíssimo e com ele, Marta e Eliane parecia que éramos vereadores de 
outra cidade, além de ter viajado com o mesmo para Marabá e Nova Ipixuna o prefeito nunca nos 
cumprimentou. Lembrou o que disse a colega Marta, que não perdeu nada e a faixa, segundo 
informações foi o gestor quem mandou tirar. Finalizou dizendo que o prefeito está levando esta 
situação para o lado pessoal. Retomando a palavra o vereador Daniel Siqueira lembrou que o seu 
deputado Beto Salame no evento da Santa Rita não o cumprimentou e nem o colega Rafael, mas 
dos ouros ele lembrou. Finalizou parabenizando o colega Tharlles Borges que foi cumprimentado 
por pessoas comprometidas com o estado democrático e o “coisa ruim” não. Iª PARTE DA ORDEM 



 

DO DIA. Sem matéria para deliberar. IIª PARTE DA ORDEM DO DIA. Sem matéria para deliberar. 
Encerrada a Ordem do Dia o senhor Presidente defendeu requerimento de sua autoria que solicita 
a Cessão de Uso da área de terreno urbano para a Associação Esportiva Caldeirão. Logo após disse 
que a denúncia do vereador Daniel ficou umas 3 ou 4 vezes para ser apreciada e sempre era 
retirada de pauta, mas ela foi recebida e não foi aprovada e todas as denúncias que chegarem nesta 
casa irá receber, porém não depende desta presidência a aprovação. Informou que a próxima 
sessão, dia 30, será especial em comemoração ao Dia do Evangélico. Parabenizou esta casa pela 
sessão especial do Dia do Professor. Agradeceu o trabalho do secretário João Mendonça e ao 
servidor “Saladeiro” pela Logo após disse a vereadora Marta Costa que o pedido de devolução do 
PPA não chegou na presidência e que temos prazo para discussão e votação do mesmo. Disse que 
alguns vereadores estão muito ausentes nas reuniões desta casa e por isso os trabalhos estão 
ficando parados. Logo após informou que foi procurado pelo Capitão Rogério sobre ameaças de 
morte contra alguns vereadores e isso é coisa séria. Pediu que se trouxesse a ocorrência para esta 
casa, pois uma ameaça de morte não pode ser só falada, tem que ser documentada para ter 
proteção. Em seguida disse que o frigorífico tem dificultado a demanda e já pediu a documentação 
para verificar a regularidade daquela empresa. Finalizou dizendo que duas indústrias se instalaram 
no Pólo Agroindustrial e uma delas foi o frigorífico de Osmar Peliser que um ano depois repassou 
para outro dono e a outra foi a Fábrica de Ração Grande Lago do empresário Ananias, 
parabenizando o mesmo, pois até hoje gera emprego em nossa cidade. Nada mais havendo a ser 
tratado, com a anuência do Soberano Plenário, foi encerrada a sessão às 20h40 (vinte e quarenta 
minutos), que para constar foi lavrada a presente ata que após lida, discutida e aprovada vai abaixo 
assinada pelos (as) vereadores (as) presentes. 

Sala das Sessões/CMJ/PA, em 23 de outubro de 2017.  
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