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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA NA CÂMARA MUNICIPAL DE
ANANINDEUA, NO DIA 04 DE DEZEMBRO DE 2019.********************************
Aos quatro dias do mês de dezembro, de dois mil e dezenove, às quinze horas e
trinta e cinco minutos, a Câmara Municipal de Ananindeua reuniu-se em Sessão
Ordinária sob a presidência do Senhor Vereador Rui Begot que em nome de Deus,
declarou aberta a presente sessão, deixando as Atas das Sessões Ordinárias dos
dias 06 e 13.11.19 à disposição dos vereadores para a leitura das mesmas.
Passando para os Pronunciamentos Iniciais, o senhor presidente concedeu a
palavra ao vereador Helder Júnior que da tribuna fez o registro do nome da
Academia Bio Welles e dos senhores Paulo Allan da Silva Sanches (formado pela
Escola Superior ESMAC e Professor da Universidade da Amazônia e Joaquim dos
Santos Freitas Neto - professor da referida academia e Primeiro Tenente do Corpo
de Bombeiros da Cidade Nova), como seus homenageados com o Titulo de Honra
ao Mérito na Sessão Solene de Encerramento dos Trabalhos Legislativos desta
Casa de Leis, o qual destacou a importância dos serviços prestados a este
município, por cada uma dessas pessoas nas áreas social, empresarial e política.
Assomando-se à tribuna, o vereador Andrey Babalu agradeceu ao prefeito
Municipal Manoel Pioneiro, pelo retorno aos trabalhos das Travessas Bom Jesus,
sete irmãos e Beira Rio, referentes às emendas do deputado federal Beto Faro,
obtidas por intermédio do vereador Paulo Macêdo (Louro Frango), que estavam
paradas por mais de quatro anos. O orador manifestou preocupação em relação
ao fim do fornecimento de remédios nos postos de saúde, informando que o
referido serviço deixou de existir devido a uma exigência de uma Lei federal, que
determina que o fornecimento de remédios seja permitido somente com a
presença de farmacêutico nos postos de saúde. Como não existe número
suficiente deste profissional no município, o serviço passou a ser centralizado
trazendo transtorno aos usuários, que antes tinham acesso ao referido serviço
com mais facilidade. Este vereador não é contra a centralização do serviço, mas
reconhece a importância de a administração disponibilizar farmacêutico para os
Postos de Saúde da Família (PSFs). No ensejo, o vereador Neto Vicente registrou
que esteve no terminal de ônibus deste munícipio, juntamente com o vereador
Hugo Atayde, para constatarem uma denúncia sobre a conduta da empresa
SENASTE, esta que venceu a licitação para administrar o referido terminal e
também é a responsável pela administração do terminal de ônibus de Belém. A
referida estaria cobrando dois reais de algumas pessoas, para o embarque e
proibindo a entrada de ônibus no terminal das empresas Castanhal, Boa
Esperança e de outras empresas, porque não estavam cobrando esse valor dos
passageiros, alegando que não achavam justo cobrar da população, enquanto não
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houvesse melhorias no referido terminal. Registrou que o responsável pela
SENASTE marcou uma reunião no escritório dele, no terminal de Belém. A esse
respeito, passou pela mente deste vereador a seguinte hipótese: “As câmeras de
filmagens registrariam imagens deste vereador, entrando no escritório da empresa
e estas poderiam ser usadas de má fé, acusando este vereador de pedir propina”.
O orador convidou o representante da empresa, para vir ao trabalho dele nesta
Casa de Leis. Tratou sobre o assunto com o procurador da Prefeitura e com o
secretário da SEMUTRAN Samuel Reis (Muca) e, posteriormente, retornou ao
terminal e deu prazo de sete dias para a SENASTE apresentar a esta Casa de
Leis, o projeto de como vai ficar o terminal de Ananindeua. Informou ainda, que
estava sendo cobrado o valor de oito reais, para o uso do banheiro do referido
terminal, num tempo de três minutos para o banho. O orador esteve recentemente
em Recife e, um restaurante o vendeu uma ficha no valor de cinco reais, para usar
o banheiro para o banho, durante cinco minutos. Ressaltou que nenhum terminal
cobra esse valor. Solicitou aos senhores vereadores, que lutassem junto com este
vereador em relação a essa problemática, que é uma luta da população. Em
aparte o vereador Alexandre Gomes, disse que duas coisas chamam a sua
atenção, primeiro que esse terminal seria provisório, porque será feito um grande
terminal de integração do BRT- metropolitano, segundo que a empresa SENASTE
tem um contrato de concessão de espaço público. Sugeriu que esta Casa
convocasse a referida empresa a prestar informações, porque é preciso saber se o
terminal vai ficar permanente ou se será feito outro empreendimento naquele
espaço. Esse assunto é muito importante para a Região Metropolitana. Fazendo
uso da palavra, o vereador Bitoti registrou parabéns à Associação Nova União do
bairro Quarenta Horas, pelo campeonato que realiza todos os anos, informando
que sábado à noite aconteceria em sua arena soçaite, o campeonato feminino,
cuja premiação das finalistas seria concedida pelos empresários desse bairro e no
domingo aconteceria a final do campeonato do Esporte Pará e as Traíras.
Usufruindo a palavra o vereador Braga disse que se sente na obrigação de relatar
os motivos de defender alguns secretários, porque não tem nada contra os
mesmos. Por exemplo, os Secretários Osmar Nascimento, Augusto e Claudia
Melo, atenderam as solicitações deste vereador e não pode falar mal deles.
Durante quatro anos, este vereador ficou falando mal de secretários e os vinte e
quatro vereadores defendo os mesmos. Neste momento, é necessário expressar o
que cada um está vivendo. O município é democrático. No uso da palavra ao
vereador Hugo Atayde iniciou sua fala referindo-se a presença de algumas
pessoas da área de cultura, que vieram a este Poder, com o intuito de chamar a
atenção, sobre possíveis ofensas contra as senhoras Solange Bandeira e Fátima
Afonso, o qual deixou claro que não poderia adentrar nessa situação, porque não

Câmara Municipal de Ananindeua
Plenário João Paulo II
Ananindeua-Pará

estava presente no momento em que possivelmente ocorreram essas injustiças,
mas estaria deixando a disposição o seu gabinete, para dialogar sobre o assunto.
Em relação à questão apresentada anteriormente, sobre o terminal de ônibus de
Ananindeua, disse que viu uma postagem do vereador Neto Vicente, comprando
uma briga muito grande. Ressaltou que por fazer parte da Comissão de Transporte
desta Casa de Leis e levantar a bandeira de mobilidade urbana e de categorias, se
sentiu na obrigação de se fazer presente ao terminal e se assomar ao referido
vereador, porque o que estava acontecendo era inaceitável. Ainda sobre esse
assunto, relatou que a explicação dada pelo gerente da SENASTE, foi de que a
empresa Boa Esperança, não queria pagar o que estava sendo cobrado. Este
vereador entrou em contato com o jurídico dessa empresa, que o informou que a
mesma iria esperar a SENASTE instalar catraca, porque era contra que o valor de
dois reais fosse cobrado da passagem. Este orador foi informado de que a
SENASTE também estaria solicitando que a empresa Boa Esperança, comprasse
lotes de embarque, ou seja, que antecipasse um valor sem saber se haveria
retorno. Quanto ao que foi acordado entre os vereadores em relação à assinatura
de um documento de substituição de secretários, que seriam candidatos a
vereador, disse que não assinou esse documento, porque não gostaria que
fossem substituídos os secretários Samuel Reis e Augusto Soares. Este vereador
é suplente do vereador Augusto Soares e com o retorno deste a esta Casa seria
impedido de permanecer no mandato. Nesse sentido, informou que iria lutar pela
permanência do vereador Augusto Soares no cargo, para poder cumprir os três
meses que lhe restam tecnicamente. Em aparte, o vereador Chico Barros, disse
que assinou o documento, mas não é contra que nenhum secretário seja
candidato vereador, mas entende que se uma pessoa estiver responsável por uma
pasta, ela representa os interesses da população e do prefeito e deve tratar a
coisa pública com imparcialidade. Informou que os edis tomaram essa atitude em
virtude de vários acontecimentos dentro do município. Retomando seu
pronunciamento, o vereador Hugo Atayde esclareceu que não assinou o
documento, porque ele veio generalizando. Não poderia assinar com os nomes
dos secretários citados. Agradeceu aos amigos e empresários, Daniel Coimbra e
Pastor Júnior, pela parceria para a realização de Natal Solidário, no Instituto
Manoel Ataíde no Curuçambá, na área do Urubu, onde este vereador nasceu.
Usufruindo à tribuna, o vereador Abraão Rego em primeiro lugar agradeceu a
Deus por esse momento especial, após os cumprimentos, parabenizou a
coordenação que promoveu a quarta Conferência Municipal de Políticas para
mulheres de Ananindeua. Informou que após esse evento, foi convidado pelo
prefeito para olhar algumas obras no Parque Modelo dois, numa área próxima a
alguns empreendimentos seus e observou que aproximadamente oitenta por cento
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das ruas estão asfaltadas. Agradeceu ao prefeito Manoel Pioneiro e ao secretário
Icoraci pelo atendimento ao Requerimento referente à “Operação tapa buraco”,
nos conjuntos Ulisses Guimarães e Tancredo Neves e pelo Requerimento sobre a
aquisição de abrigo de parada de ônibus. No ensejo, o vereador Chico Barros
saudou a todos e mencionou a sua satisfação diante o trabalho feito pelo Poder
Executivo na continuidade da Política Pública de Habitação Popular, mesmo diante
um quadro de mudanças políticas onde o novo Presidente da República reduziu os
recursos para a política de habitação, Ananindeua vem concluindo as obras e
entregando as moradias, assim ocorreu com a entrega do Condomínio Portal do
Aurá, momento este em que o orador e outras autoridades do município estiveram
presentes. Fazendo uso da palavra, o vereador Alex Melul o qual cumprimentou a
todos e falou sobre o evento realizado no domingo passado no ginásio de esportes
Abacatão, o Jiu Jitsu Pela Paz, uma competição que reuniu mais de mil e
quatrocentos atletas, em torno de setenta por cento das academias de luta do
município, com a inscrição solidária no valor de um quilo de leite. O evento
fomentou o esporte no município, a saúde das crianças e jovens e como resultado
a doação do leite arrecado à instituições infantis. Comentou um caso de maus
tratos a animais no Aurá, o qual teve grande repercussão nas redes sociais e que
levou o orador a refletir sobre a importância de centro de zoonoses no município
de Ananindeua, um tema do qual é militante desde o ano de dois mil e quinze,
atualmente solicitou o apoio da Deputada Federal Elcione Barbalho e do Prefeito
Pioneiro para a realização deste Centro de Zoonoses para que o município possa
tratar de maneira eficiente os animais. Discorreu sobre a visita recente em seu
gabinete de atletas do esporte “Badminton” uma modalidade semelhante ao tênis,
no qual se usa peteca ao invés de bola de tênis. A dupla infantil foi apoiada pelo
Gabinete do Parlamentar para que pudesse participar do torneio fora do estado, no
estado do Maranhão. A dupla trouxe para o Estado do Pará sete medalhas das
dez competições que participou. O palestrante externou sua alegria e orgulho
pelos resultados alcançados pela dupla de esportistas. Falou sobre a sua
discordância no uso de cargos ou funções públicas em benefício próprio,
motivadas por campanhas eleitorais e concorda com o afastamento do cargo nos
casos em que estejam sendo utilizados de maneira ilegal e disse que sua opinião
não possui motivação pessoal. Mencionou sobre suas visitas a postos de saúde no
Icuí e relatou que uma unidade de saúde está sem água há mais de dois meses e
cobrou breve solução ao secretário executivo Paulo, o orador aguarda breve
resposta da secretaria. Encerrou suas palavras falando sobre a nota de desagravo
e repúdio que recebeu em seu gabinete sobre a situação no evento Conferência
Municipal. O Parlamentar estará averiguando e analisando os fatos sobre esta
nota de repúdio para depois externar seu parecer. Usufruindo à palavra, o
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vereador Robson Barbosa informou a senhora Rosa que recebeu a nota de
desagravo em seu Gabinete e que aguarda receber a Nota de Repúdio para que
possa analisar o caso e posicionar-se sobre o fato. Externou que conhece o
trabalho do Rosa Luxemburgo, dirigido pelas senhoras Rosa Afonso e Solange
Bandeira, e do senhor Daniel Veiga junto a Cultura do Município e na culminância
deste trabalho na Conferência Municipal Cultural, o orador reconhece que ocorrem
conflitos de interesse e discordância políticos quando da realização de um evento
e esclareceu que a organização do evento em momento algum solicitou dinheiro
ou qualquer outro pertence ao Gabinete e ao vereador e que irá analisar o ocorrido
com parcimônia. O Orador apoia o trabalho realizado por estes agentes culturais
do município. Agradeceu ao vereador Neto Vicente, Deputado Estadual Doutor
Daniel, a Rosa Luxemburgo, Mestre Carlinho, Tim Duarte pelo apoio recebido na
realização da Ação Social na escola Raul Vicente, localizada na Rua Marcelino a
qual levou a população do bairro muitos serviços, acolhimento e apoio. Encerrou
suas palavras agradecendo ao Prefeito Pioneiro pelos serviços que estão
acontecendo nos bairros em que milita e compreende que ainda é necessário um
apoio maior no atendimento das demandas sociais e acredita que estas ocorrerão
em momento oportuno. O Presidente da Mesa Diretora, senhor Vereador
Presidente Rui Begot passou o trabalho de Direção da Mesa ao vereador Ronaldo
Sefer para a realização dos seus pronunciamentos iniciais. O Presidente após a
saudação inicial e informou que na data de doze de dezembro deste ano no
Auditório do Pio Dez ocorrerá o evento de entrega das Comendas Honra ao Mérito
e Cidadão de Ananindeua, agradeceu a parceria entre o Governo Federal,
Estadual e Municipal na realização e entrega de quatrocentos e noventa e seis
unidades de moradia própria no Portal do Aurá Dois, empreendimento no qual
ocorreu sorteio de duas unidades mobiliadas, informou que para o ano de dois mil
e vinte estão prevista a entrega de duas mil e quinhentas unidades de moradia
própria conforme o Programa Federal Minha Casa Minha Vida. Elogiou o trabalho
incansável dos gestores públicos em especial do Governador do Estado no sentido
de buscar recursos e programas sociais para o município de Ananindeua
exemplificou falando sobre os programas Cheque Moradia e Crédito Cidadão os
quais estão sendo fomentados no município de Ananindeua. Explicou que as
pessoas contempladas são oriundas das ações sociais Terra Paz e Pará Paz,
estas ações foram realizadas no Icuí, Águas Lindas e Distrito Industrial. O
Vereador Presidente solicitou à Primeira Dama Daniela Barbalho e aos seus
nobres pares Braga e Alex Melul, que os vereadores desta Casa de Leis,
principalmente os que apoiaram e apoiam o governo do Governador Helder
Barbalho, participem da fase de cadastramento de contemplados nestes
programas sociais. Agradeceu ao Governador do Estado e a Primeira Dama
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senhora Daniela Barbalho, Secretária Ray Tavares por trazerem o Pará Paz às
Águas Lindas na Creche Irmã Dulce, evento social do qual atendeu mais de três
mil pessoas. O Palestrante lamentou o ocorrido no evento de Cultura à Solange
Bandeira e Fátima Afonso e a todas as pessoas envolvidas na Conferência
Municipal de Cultura e informou que seu Gabinete ou qualquer pessoa ligada ao
Presidente forneceu dinheiro para a realização do evento e reconhece o trabalho
incansável de todos os agentes culturais envolvidos na realização da conferência e
colocou esta Casa de Leis e a Tribuna à disposição para a ampla defesa e o
contraditório caso necessário. O Presidente solicitou Nota de Repúdio em relação
ao fato ocorrido na Conferência Municipal da Cultura. Finalizou suas palavras
falando sobre o Manifesto produzido pela maioria absoluta desta Casa de Leis,
posto que dezoito assinaram e sete não assinaram, sugerindo ao Chefe do
Executivo Municipal que fiscalize o uso do orçamento público e tome providências
legais diante o uso indevido da máquina pública, das secretarias e órgãos em
benefício pessoal dos gestores visando a candidatura política no próximo ano. O
Manifesto solicita ao Poder Executivo Municipal imparcialidade na gestão dos
recursos, transparência e seriedade na prestação dos serviços e obras sociais. O
Presidente da Mesa Diretora, senhor Vereador Ronaldo Sefer retornou os
trabalhos de direção da Mesa Diretora ao senhor Presidente Rui Begot o qual
convidou à Tribuna para pronunciar-se inicialmente o senhor Vereador Elias
Barreto que saudou a todos com entusiasmo e falou sobre o Manifesto, o qual
recebeu na data de hoje, Manifesto assinado pelas senhoras Fátima Afonso e
Solange Bandeira além de subscrito por alguns Conselheiros. O Manifesto aborda
o evento Conferência Municipal de Cultura a qual o orador não possui ainda o que
falar posto que não esteve presente neste evento. Sobre o Projeto de Lei em
trâmite que dispõe sobre o tema Cultura no município de Ananindeua o orador
disse que realizou alteração de alguns pontos do projeto de lei e que compreende
como participação ativa deste Parlamento e apoio à militância da cultura municipal.
Acerca da acusação de pedido de valores em espécie aos Vereadores desta Casa
de Leis pelos organizadores da Conferência Municipal de Cultura o parlamentar
disse que tal acusação é inverídica posto que em seu Gabinete ou para a sua
pessoa não foi pedido em tempo algum valores para a realização do evento ou
outro motivo. O Orador discordou da Moção de Repúdio ocorrida no evento
externando seu descontentamento e constrangimento diante este ato
antidemocrático posto que a divergência de ideias e opiniões é a base para a
construção da democracia e melhorias sociais. O parlamentar mencionou que
analisará com parcimônia as colocações e opiniões sobre o ocorrido no evento
Conferência Municipal de Cultura. O palestrante, sobre o comentário relacionado à
Pasta Saúde no Município feito pelo vereador Babalu, explicou que o Poder
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Executivo tem muita dificuldade em contratar e manter farmacêutico nos postos de
atendimento e para solucionar esta carência foi criado o Posto Polo, explicou com
o exemplo do Posto Polo no Distrito Industrial no qual o paciente leva a sua receita
de medicamentos emitida em outro posto de saúde e é atendido por um
farmacêutico e recebe seu medicamento. Em aparte o vereador Erick Monteiro
mencionou que a ausência de profissionais é causada pela baixa remuneração
quando comparada ao mercado, em geral os vencimentos pagos aos profissionais
da saúde são ínfimos levando a um ciclo de “fingir que pagam, fingir que recebem
e fingir que trabalham”. O Parlamentar ao retomar a palavra concordou com as
colocações de seu Nobre Par e argumentou sua opinião lembrando um projeto de
lei que foi discutido nesta Casa de Leis e que continha erros dos quais foram
dialogados com o Prefeito Pioneiro e realizado os devidos ajustes, erros relativos à
remuneração, onde um ACS o perceberia um valor acima do Gerente do Posto de
Saúde. Recentemente o Ministério da Saúde publicou uma exigência para o cargo
de Gerente de Posto, o qual deve ter qualificação profissional de nível superior
com vencimentos próximos ao cargo de Agente Comunitário de Saúde o que
demonstra um descompasso de cargos e salários. O orador ao mencionar a tabela
de preços para os serviços de saúde do SUS pontuou a discrepância de valores
entre o praticado no mercado e o pago pelo Governo Federal. Sobre este tema
disse ao Vereador Babalu que a criação do Posto Polo não é a solução ideal para
o município de Ananindeua, no entanto consegue reduzir as demandas de
atendimento por um farmacêutico. Sobre as colocações no tema Secretários o
Parlamentar subscreveu o Manifesto a ser enviado ao Poder Executivo Municipal
lembrando que os Secretários, daqui a alguns meses, sairão dos cargos e que é
necessária a preocupação com a ingerência sobre o orçamento e que o Manifesto,
produzido por este Parlamento, ajuda na Gestão Municipal às vésperas das
eleições municipais. Sobre o tema fez das palavras do Presidente desta Casa de
Leis as suas palavras. Finalizou suas palavras agradecendo ao edil Abraão Rego
pela recente visita a Rua Jarbas Passarinho e Rua Carlos Santos nas quais o
palestrante há muito tempo propõe requerimentos solicitando melhorias destas
ruas e que o seu Nobre Par auxiliou reforçando o pedido junto ao Poder Executivo.
Fazendo uso da tribuna, o vereador Ronaldo Sefer falou sobre os salários e
vencimentos dos médicos relembrando da demissão em massa a qual ocorreu
recentemente no Município de Ananindeua ocasionado por uma resolução do
Governo Federal. O Parlamentar externou a sua indignação diante as demissões
sem qualquer aviso prévio para os servidores. Sobre o comentário do seu Nobre
Par Babalu informou que as UPA’s não distribuem remédios, fazem apenas o
primeiro atendimento e encaminham para os Postos ou Hospitais. As Upa’s
possuem remédios de uso continuo e emergenciais, outros remédios de outras
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complexidades estarão em outros lugares como, por exemplo, nos Postos de
Saúde. Acerca da Nota de Desagravo interposta pelas senhoras Fátima Afonso e
Solange Bandeira o orador acredita ser caso de judicialização posto que as
acusações não possuam base ou veracidade, questionou a presença no evento e
atitude do Secretário Municipal de Cultura de Ananindeua senhor Elton Nunes
diante a injustiça sofrida pelas duas senhoras. O parlamentar discorda que a
questão seja política e, portanto sugere a judicialização do caso, pediu ao
Presidente desta Casa que disponibilizasse o Jurídico para assessoramento das
senhoras Fátima Afonso e Solange Bandeira o caso comentado na Nota de
Desagravo. Encerrou suas palavras demonstrando sua indignação em relação à
atitude de seus Nobres Pares diante o Manifesto acerca dos Secretários
Municipais posto que é descabido segundo o orador. O Parlamentar disse que
várias vezes falou sobre a necessidade de fiscalização na atuação de Secretários
em tempo de campanha não propondo a saída destes, mas sim o
acompanhamento da gestão dos orçamentos, mencionou que a saída de
secretários levará a saída de alguns Nobres Pares Suplentes o que não seria uma
boa solução e por tal motivo não subscreve o Manifesto. Em aparte o vereador
Babalu informou que subscreve o Manifesto proposto pelos Nobres Pares em
virtude de acreditar que é bom para o munícipio, lamenta pelos edis suplentes e
explica que tal posicionamento da maioria do Parlamento da Casa é o melhor para
o povo de Ananindeua. Ao retomar a palavra o Vereador Ronaldo Sefer elogiou o
trabalho do vereador Babalu e encerrou suas palavras dizendo que esta seria a
última sessão do terceiro período legislativo posto que a próxima seria de entrega
de Comendas. Assomando-se à tribuna, o vereador Alexandre Gomes disse que
concordava com o Vereador Ronaldo Sefer sobre a judicialização do fato ocorrido
no evento anulando a Conferência e propondo outra em que permitam a
participação das senhoras Fátima Afonso e Solange Bandeira em virtude do
trabalho que ambas vem realizando sobre o tema Cultura há bastante tempo no
município. O Palestrante sobre sua subscrição ao Manifesto em relação aos
Secretários Municipais informou que acredita ser de suma importância a
fiscalização do uso da máquina pública neste período de pré-campanhas
eleitorais, em especial o Secretário Osmar Nascimento o qual em momento
oportuno tentou usar de obra nas ruas das Aguas Lindas como obra eleitoreira,
tentando aproximação com os líderes e militâncias da comunidade em questão, no
entanto o gabinete do Parlamentar estava atento a esta manobra, o que ocasionou
a interrupção da obra. Em aparte o nobre par Erick Monteiro mencionou que tal
motivo para a interposição de um Manifesto é desarrazoada posto que é prática
corriqueira a abordagem de lideranças políticas por parte dos Secretários, o
próprio orador passou por fato semelhante quando o senhor Vereador Alexandre
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Gomes estava como Secretário. Em aparte o vereador Ronaldo Sefer culpou o
Prefeito por não impedir tal conduta por parte do Secretário, posto que é essencial
o acompanhamento das pastas. Ao retomar a palavra o Parlamentar expressou
sua opinião diante o uso indevido das Secretarias Municipais por pessoas que
estão em campanha eleitoral e que cabe a esta Casa de Leis coibirem tal conduta.
Em aparte o Vereador Braga mencionou que o político deve cuidar de suas
lideranças através do trabalho, do carisma e da presença e não temer o assédio
de outro político. Em aparte o vereador Neto Vicente explicou que o uso da
Máquina Pública de modo a atender interesse próprio seja ele eleitoral ou não é
errado e para coibir tal uso ele apoia o Manifesto interposto por esta Casa de Leis.
O Parlamentar ao retomar a palavra respondeu a pergunta do vereador Braga que
não precisou assediar nenhuma liderança levada ao seu Gabinete por um de seus
Pares e continua com a mesma opinião de que o político deve ir as ruas buscar
suas lideranças e que a comunidade de Águas Lindas, diante a conduta do
Secretário de Obras foi beneficiada com a obra. Em aparte o vereador Chico
Barros disse que respeita a opinião de cada edil desta Casa e que possui a
convicção do que está fazendo ao apoiar tal Manifesto, com quem a liderança vai
trabalhar não lhe é preocupação posto que seu compromisso com as comunidades
continua e seu trabalho continua junto aos locais em que milita, externou sua
discordância com a prática de usar a Máquina Pública para alavancar candidatura.
O Vereador Alexandre Gomes encerrou suas palavras dizendo que a obra nas
Águas Lindas foi realizada e isto lhe causa satisfação posto que é consequência
do seu trabalho. O Parlamentar sugeriu ao Secretário que traga ao Parlamento o
cronograma de obras municipais junto às comunidades. Passando para a Primeira
Parte da Ordem do Dia, o senhor presidente solicitou ao primeiro secretário que
fizesse a leitura da Matéria em Pauta composta das Atas das Sessões Ordinárias
dos dias 06 e 13.11.19 que foram aprovadas por unanimidade de votos; Projeto de
Lei nº 087/2019 – Dispõe sobre a obrigatoriedade dos condomínios edilícios do
município de Ananindeua, permitirem aos Moto-taxistas legalizados, o livre acesso
para embarque e/ou desembarque de passageiros, com prévia autorização dos
condôminos ou inquilinos de origem do Poder Legislativo, que foi encaminhado à
Comissão de Constituição e Justiça; Projeto de Lei nº 088/2019 – Dispõe sobre a
criação do programa de incentivo à prática desportiva de futevôlei – pró-futevôlei,
em espaços públicos do município e dá outras providências, que foi encaminhado
à Comissão de Constituição e Justiça, Comissão de Finanças e Orçamento,
Comissão de Cultura e Esporte e Comissão de Redação Final; Projeto de Lei nº
089/2019 – Institui e inclui o dia 9 de julho, no calendário oficial de eventos do
Município de Ananindeua como data oficial e comemorativa, do futevôlei, que foi
encaminhado à Comissão de Constituição e Justiça, Comissão de Finanças e

Câmara Municipal de Ananindeua
Plenário João Paulo II
Ananindeua-Pará

Orçamento, Comissão de Cultura e Esporte e Comissão de Redação Final;
Requerimentos nºs 1024, 1095, 1097, 1098, 1099, 1100, 1110, 1131, 1132, 1113,
1114, 1116, 1125, 1126, 1127, 1129, 1133, 1134, 1135, 1136, 1137 e 1148/2019
que foram aprovados por unanimidade de votos; Requerimentos nºs 1123 e
1130/2019 que saíram de pauta para averiguação da matéria; Requerimentos nºs
1021, 1122, 1128 e 1138/2019 que ficaram para a próxima sessão, pois o autor
não estava presente e Indicação nº 009/2019 que ficou para a próxima sessão,
pois o autor não estava presente. Passando para os Pronunciamentos Finais, o
senhor presidente concedeu a palavra à vereadora Tamara Reis que da tribuna
parabenizou a conferência municipal de cultura que foi um sucesso, mas lamentou
o ocorrido com as senhoras Solange e Maria de Fátima, até tentou intervir, mas
não obteve êxito. Solicitou à Mesa Diretora para que tivessem a oportunidade de
se defenderem, mas não foi ouvida. Garantiu que as mesmas foram até seu
gabinete e em nenhum momento pediram algum valor para conferência. Reportouse aos presentes na galeria elogiando a coragem de estarem ali reivindicando,
mas não acha que escolheram o melhor lugar para tal, pois como vereadora está
tendo dificuldades em resolver seus assuntos nesta Casa, quem dirá os que estão
presentes fazendo protesto. Deixou seu apoio aos mesmos. Assomando-se a
tribuna, o vereador Neto Vicente convidou a todos a participarem do seu projeto
no Recreio de Aulão de aeróbica que acontecem todas segundas e quartas feiras.
Agradeceu aos proprietários do Recreio que cederam o espaço para realização
deste aulão. Informou que houve um evento de entrega de casas do Portal Aurá II,
em Águas Brancas, contou com a presença do prefeito Manoel Pioneiro, do
governador Helder Barbalho e vários edis. Parabenizou ao governador que, na
época era prefeito de Ananindeua, criou a secretaria de habitação e quando foi
Ministro das Cidades junto com o deputado Beto Faro destinaram recursos para
que novas casas fossem construídas no município, por iniciativa do prefeito
Manoel Pioneiro. Finalizou, dizendo que o governador sempre está presente nos
grandes eventos realizados neste município. No ensejo, o vereador Hugo Atayde
lamentou que vai acabar o ano e não conseguiram votar o projeto dos aplicativos
no município. Com o BRT Metropolitano em andamento, precisam chamar a
atenção para estruturação dos serviços de todos os transportes. Disse que entrou
com um pedido de audiência pública, para que ocorra ao retorno do período
legislativo, referente à reformulação do regulamento de transporte de Ananindeua,
que serão discutidos taxas (pátio, guincho e vistoria) e adequar os transportes
alternativos, assim como definir todas as linhas alimentadoras do município.
Precisa resolver isso o quanto antes, através de um mutirão e pede ao presidente
que ao retorno dos trabalhos dê prioridade para reestruturação do transporte,
senão Ananindeua vai entrar no caos na mobilidade urbana. E tentarem forçar a
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empresa ODEBRECHT a contratar os fiscais de trânsito e transporte, previsto em
lei e vigente em outros estados, para auxiliarem a secretaria de transportes a
organizar o trânsito. Fazendo uso da palavra, o vereador Rui Begot disse que vai
agilizar esta questão. Leu um documento entregue pela coordenadora Solange
Ramalho da Coordenadoria Municipal de Políticas Públicas para as mulheres
agradecendo o apoio de execução recebido para realização da IV conferência, no
auditório da UNAMA BR. Ressaltou que isto é uma prova que este legislativo se
preocupa com os direitos de todas as mulheres. No ensejo, o vereador Andrey
Babalu reportou-se aos secretários que são seus amigos e por isso devem falar
quando eles estiverem errados. Citou o que o secretário Osmar está fazendo hoje
é “mau caratismo puro”, ao dizer às lideranças dos vereadores que só vai realizar
os serviços se elas passarem para o lado dele. A única arma que os vereadores
têm para se proteger é esta tribuna. Ressalta que o prefeito sabe de tudo isso e
por este motivo tem culpa também por não fazer nada. Colocou que sua demanda
resolve diretamente com o prefeito, pois não dá para pedir aos secretários que não
resolvem. Disse que conversou com o secretário Muca sobre um problema na feira
do Distrito e será fechado um trecho próximo ao mercado a fim de resolver o
problema de alagamento que lá existe. Usufruindo à tribuna, o vereador
Alexandre Gomes citou a importância da entrega do residencial Portal Aurá I,
onde mais de quatrocentas famílias foram contempladas e parabeniza ao prefeito
Manoel Pioneiro, governador Helder Barbalho e a todos que participaram deste
empreendimento. Lembrou que fez uma audiência pública para surdos neste
município e lá foi discutido e aprovado e o mesmo apresentou um projeto de lei
que determina que as unidades de urgência e emergência do município possa ter
uma pessoa preparada, em todos os turnos, para atender em libras. Disse que
esteve com o prefeito Manoel Pioneiro visitando vários locais no município, como
na ponte que vai ligar a Avenida Ananin aos conjuntos Guajará e Cidade Nova e
espera que em breve sejam retomadas as obras ajudando aquela população a
saírem do alagamento. Informou que foi realizada a primeira Copa de Box no
Abacatão e parabenizou o incentivo à cultura e ao esporte no município. Fazendo
uso da tribuna, o vereador Braga ressaltou que não está defendendo o secretário
Osmar e acha que ele está causando um grande medo aos pares. Disse que estão
num universo de mais de trezentos mil eleitores e quem tiver trabalho nas
comunidades não deve temer. Reportou-se ao vereador Andrey Babalu que nas
últimas semanas vem “detonando” o secretário Augusto. Acha que os vereadores
devem ir para as ruas fazer seus trabalhos e conquistar suas lideranças. Devem
esquecer o secretário Osmar, que vai se ausentar do cargo e acha que todos os
secretários devem prestar contas de todo tempo que exerceram seus cargos.
Ressaltou que é amante do esporte e vai homenagear dois mestres da federação
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de Muay Thai e a esposa de um deles que fazem parte do “Luva Esperança” que é
um projeto social que atende quatrocentos jovens alguns pagos pelo estado que
dá o apoio a este projeto e melhorando a vida dos mesmos. Por sua vez, o
vereador Robson Barbosa falou de duas irmãs que estão representando
Ananindeua em vários campeonatos de judô pelo país, tem o apoio deste
vereador, na medida de possível, e as mesmas conquistaram medalha de ouro em
Fortaleza. Citou que tem dois projetos de importância aos assistentes sociais; um
inserindo o assistente social e psicólogo nas escolas públicas que hoje é
fundamental para os alunos e outro valorizando esse profissional no município.
Disse que tem um bom relacionamento com os secretários e a maioria o trata bem,
contudo tem problemas com alguns que colocam dificuldades nas demandas e por
isso assinou o documento. O secretário Osmar é um que agora o vereador tem
que agendar uma reunião com quinze a trinta dias de antecedência e quando
chega o dia ele não está na secretaria ou diz que não vai poder atender o
vereador, o secretário Augusto Soares também demora a dar resposta em suas
demandas básicas. Com estes dois tem dificuldade de ser atendido. Não havendo
mais nada a ser tratado, quando eram dezoito horas e vinte minutos, o senhor
presidente deu por encerrada e sessão, na qual compareceram os vereadores: Rui
Begot, Ronaldo Sefer, Érick Monteiro, Bitoti, Abraão Rego, Alex Melul, Alexandre
Gomes, Andrey Babalu, Braga, Breno Mesquita, Chico Barros, Diego Alves, Elias
Barreto, Francy Pereira, Helder Júnior, Hugo Atayde, Robson Barbosa, Sérgio
Rato, Tamara Reis e Treinador Zé Nilo. Do que para constar, eu, primeiro
secretário, lavrei a presente ata que depois de lida, discutida e aprovada será
devidamente assinada pela Mesa Diretora deste Poder. Palácio Legislativo João
Paulo II, Plenário Vereador João Nunes, em 04 de dezembro de 2019. ************
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