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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA NA CÂMARA MUNICIPAL DE
ANANINDEUA, NO DIA 23 DE OUTUBRO DE 2019.***************************************
Aos vinte e três dias do mês de outubro, de dois mil e dezenove, às quinze horas e
quarenta 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 a Ata da Sessão Ordinária do dia 02.10.19 à disposição dos
vereadores para a leitura da mesma. Passando para os Pronunciamentos Iniciais o
Senhor presidente concedeu a palavra ao vereador Abraão Rego homenageou o bairro
do Paar pelas festividades e agradeceu pela honraria recebida denominada de “Amigo
do Paar”, título em consequência do trabalho realizado pelo orador no bairro do PAAR.
Assomando-se à tribuna, o vereador Andrey Babalu que saudou a todos e discorreu
acerca do Leilão do Pré Sal informando que o Estado do Pará receberá em torno de
setecentos e quarenta bilhões de reais oriundos deste Leilão e os municípios do Estado
do Pará aproximadamente trezentos e oitenta e cinco milhões disponibilizados por meio
do Fundo de Participação dos Municípios (FPM), Ananindeua receberá
aproximadamente nove milhões de reais sendo estes recursos destinados a sanar
dívidas com a previdência, obras inacabadas e construções. O Orador acredita que o
município de Ananindeua não possui dívidas com a previdência posto que não está, até
presente data, inscrito na Dívida Ativa. O Parlamentar externou sua alegria e satisfação
com a chegada desta verba para a continuidade das obras nas ruas do conjunto
Helderlândia, o orador acredita que o Prefeito terá sensibilidade e comprometimento no
uso destas verbas do Leilão do Pré Sal. Agradeceu pela solução, através da Secretaria
de Urbanismo, na rua União do fechamento de buraco que estava em frente ao anexo da
escola municipal Maria Emília. Finalizou suas palavras parabenizando sua esposa pela
passagem de seu aniversário. O Presidente da Mesa parabenizou a esposa do Vereador
Andrey Babalu. No ensejo, o vereador Neto Vicente elogiou o trabalho que a Secretaria
Estadual de Esporte e Lazer gerida pelo senhor Arlindo Silva, vereador licenciado desta
Casa de Leis e primeiro Suplente de Senador, tem realizado no Estado do Pará
exemplificou comentando o apoio da Secretaria nos Jogos Indígenas, no futebol estadual
incentivando os jogos denominados de “clássicos”, a reforma do Estádio Olímpico
objetivando a continuidade do esporte, do futebol paraense, acolhendo de maneira
organizada as duas maiores torcidas do estado do Pará. O Parlamentar agradeceu e
reconheceu as boas práticas que estão sendo realizadas nesta Secretaria Estadual.
Informou que firmou compromisso com várias escolas do município no sentido de apoiar
a limpeza do tipo capinação, apoiar encaminhamentos do corpo técnico e profissional ao
Estado, e diante o trabalho feito pelo seu Gabinete externou sua satisfação diante os
ótimos resultados que vêm alcançando. Agradeceu sua equipe de trabalho pelo
empenho e dedicação. Finalizou suas palavras mencionando sua indignação diante a
circulação de vídeos os quais difamam o trabalho do Parlamentar nas redes sociais e
informou que está, através dos seus advogados, realizando as providências legais e
cabíveis. Fazendo uso da palavra, o vereador Ronaldo Sefer parabenizou o vereador
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Alexandre Gomes pela passagem do seu aniversário. Saudou de maneira especial o
Secretário Arlindo Silva. Discorreu sobre os vídeos que registram as palavras do
Vereador Neto sobre escolhas de partidos políticos dizendo que apoia as colocações do
Vereador e não interpreta como algo ofensivo ou ruim, as palavras do Vereador Neto
Vicente não merecem censura. Externou seu apoio ao nobre par vereador Neto Vicente
sobre o Projeto de Lei enviado pelo Poder Executivo, solicitou sessão extraordinária logo
após esta sessão para que votem tal Projeto de Lei, pedindo celeridade devido a
importância do tema. O Projeto de Lei dispõe acerca do sobreaviso para os profissionais
de saúde que trabalham nos Postos de Saúde do município, o fato de tal assunto não ter
legislação pertinente tem trazido dificuldades ao funcionamento dos postos de saúde. Em
aparte o vereador Braga agradeceu ao Secretário Arlindo Silva pelo apoio ao Muai Thai
através da Secretaria Estadual de Esporte e Lazer. O Parlamentar falou sobre a saída do
vereador Neto Vicente do Partido PDT dizendo que é natural tal movimento diante a
proximidade das eleições no próximo ano. O orador finalizou suas palavras ratificando a
necessidade urgente de votação do Projeto de Lei do Poder Executivo. Usufruindo a
palavra, a vereadora Helder Júnior parabenizou o Secretário do Estado senhor Arlindo
Silva pelo trabalho o qual está realizando a frente do esporte estadual, solicitou que este
trabalho se estenda aos atletas amadores e grupos infantis no município de Ananindeua.
Informou que o Deputado Federal Eduardo Costa conseguiu o aporte de verbas federais
do Ministério da Saúde para o município de Ananindeua com o objeto de Saúde Básica
Municipal e no montante de quatro milhões, verba empenhada e com programação de
datas de pagamento. O Parlamentar solicita ao Poder Executivo o planejamento e a
prestação de contas do uso deste recurso na saúde básica do município de Ananindeua.
Em aparte o vereador Ronaldo Sefer explicou que em virtude de unificação de rubricas
do sistema de saúde só existem dois tipos de rubrica as quais são manutenção e
investimento e que provavelmente tal verba seja de investimento. Diante o exposto
solicitou a prestação de contas deste recurso sugerindo até o envolvimento do ministério
público de contas. Cobrou maior empenho na fiscalização das contas públicas por esta
Casa de Leis e sugeriu emissão de Requerimento ao Poder Executivo solicitando
prestação de contas. Ao retomar a palavra, o vereador Helder Junior agradeceu o aparte
e parabenizou ao deputado Federal Eduardo Costa pelo comprometimento, empenho e
trabalho pela saúde do povo de Ananindeua. Informou que em reunião com o Secretário
da Guarda Municipal pode conhecer os detalhes do pleito o qual em breve será votado
por esta Casa de Leis e que apoia o pleito da Guarda Municipal de Ananindeua. Solicitou
a Guarda Municipal apoio e cuidado a situação exposta anteriormente em Tribuna sobre
a depredação do patrimônio público no Cemitério da Providência, apoio este solicitado
via ofício pelo Gabinete do Parlamentar. Sobre o Projeto de Lei que dispõe dos Cargos e
Salários dos Agentes de Trânsito municipais informou que tal Projeto está na
Procuradoria Geral do Município e deve seguir para a votação desta Casa de Leis em
breve, o orador finalizou suas palavras apoiando ao pleito dos Agentes de Trânsito
Municipais. Na oportunidade, vereador Elias Barreto discorreu sobre o assunto de troca
de legendas dos políticos em momentos próximos de eleições como normal e aceitável
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diante a formação e a história do nosso país e que a mudança de legendas é vista como
renovação e como processo democrático. Mencionou que alguns partidos são
organizados de maneira familiar e hereditária e que tal fato é ruim para o sistema político
democrático. O Parlamentar, sobre o pleito dos Agentes de Trânsito, disse que é urgente
atender as reinvindicações destes servidores os quais prestam serviço há mais de vinte
anos ao município e não possuem ainda um plano de cargos e carreiras tal fato está
contra as legislações Federais, Estaduais e Municipais que legislam sobre o assunto.
Finalizou suas palavras dizendo que o plano de cargos e salários a ser discutido e
votado por este Parlamento deve ser amplo e atender a todos os servidores municipais
de Ananindeua posto que esta Casa de Leis tenha atendido de maneira discriminatória e
injusta quando legisla e aprova Leis sobre este tema para grupos menores ou maiores
posto que todos são servidores municipais de Ananindeua. 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 da Ata da Sessão Ordinária do dia 02.10.19 que
foi aprovada por unanimidade de votos; Projeto de Lei nº 074/2019 – Institui a proibição
de venda de seringas e agulhas descartáveis aos menores de 18 anos de idade no
município de Ananindeua, especialmente nas farmácias e drogarias e dá outras
providências, de origem do Poder Legislativo, que foi encaminhado à Comissão de
Constituição e Justiça, Comissão de Finanças e Orçamento, Comissão de Segurança e
Prevenção ao Tráfico de Entorpecentes e Drogas Afins. E Comissão de Redação Final;
Projeto de Lei nº 075/2019 – Dispõe sobre instituir a contratação de jovem aprendiz nas
empresas que prestem serviços de terceirização à prefeitura de Ananindeua e dá outras
providências, de origem do Poder Legislativo, que foi encaminhado à Comissão de
Constituição e Justiça; Projeto de Lei nº 076/2019 – Dispõe sobre instituir o programa de
prevenção e conscientização das práticas de assédio moral, sexual, cyberbullying e
outras, por meio da internet, nas escolas públicas e privadas no âmbito do município de
Ananindeua e dá outras providências, de origem do Poder Legislativo, que foi
encaminhado à Comissão de Constituição e Justiça; Projeto de Lei nº 077/2019 – Dispõe
sobre a obrigatoriedade de bares, restaurantes e casas noturnas adotarem medidas de
auxílio à mulher que se sinta em situação de risco e dá outras providências, de origem do
Poder Legislativo, que foi encaminhado à Comissão de Constituição e Justiça; Parecer nº
063/2019 da Comissão de Constituição e Justiça; Parecer nº 047/2019 da Comissão de
Finanças e Orçamento; Parecer nº 009/2019 da Comissão de Saúde, Proteção Social e
Trabalho e Parecer nº 045/2019 da Comissão de Redação Final, que foram aprovados
por unanimidade de votos – Assunto: Projeto de Lei nº 017 de 25 de julho de 2019 –
Altera e acrescenta dispositivos na Lei nº 2.864 de 05 de outubro de 2017, que cria o
cargo de Médico plantonista na estrutura organizacional da Secretaria Municipal de
Saúde – SESAU e dá outras providências, de origem do Poder Executivo, em discussão,
o vereador Elias Barreto disse que o projeto cria o plantonista nas UPAS do município,
que vem moralizar esta questão da saúde. Parabenizou ao Executivo pela iniciativa.
Falou também do outro projeto sobre a vigilância sanitária que está em seu poder para
dar parecer na Comissão de Saúde. Disse que precisa saber que parâmetros foram
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utilizados para cobrarem os valores estabelecidos e irá solicitar uma reunião para pedir
explicações e tirar todas as dúvidas que não estão “exagerando e metendo a mão no
bolso das pessoas com tais valores”. O senhor presidente ressaltou que este projeto está
em boas mãos e esperam que o parecer venha com o senso de responsabilidade
peculiar do relator; o vereador Ronaldo Sefer colocou que toda UPA é sustentada por
cinquenta por cento federal, vinte e cinco por cento estadual e vinte e cinco por cento
municipal. O Estado não tem comparecido com sua parte desde o governo anterior,
causando distorções financeiras, fazendo com que o prefeito terceirizasse os serviços
das Upas. Quem deve estar as Upas são os médicos clínicos, os especialistas devem
estar de sobreaviso, que ganham muito menos que os plantonistas. Por isto a
importância deste projeto; o vereador Rui Begot colocou que a unidade de saúde de
Águas Lindas vem tendo serviços ao longo do tempo se aglomerando no mesmo local
com: quatro estratégias da família, urgência e emergência; NASF, atenção básica, onze
especialistas e dois ambulatórios dentários. O governo federal está voltado para atenção
básica e por isto o secretário municipal de saúde está descentralizando aquela unidade
de saúde em dois espaços estratégicos, como urgência e emergência, fazendo tal qual o
papel de uma Upa. Este projeto vem auxiliar o atendimento neste sentido. Por isso,
solicita as duas sessões neste dia para aprovar este importante projeto da saúde – o
projeto foi aprovado por unanimidade de votos – em primeira votação; em Questão de
Ordem – o vereador Alexandre Gomes ressaltou que vai apresentar o requerimento, se
for constatado matéria vencida que seja retirado de pauta. Reforçou que a secretaria
deveria fazer esta triagem, evitando problemas entre os vereadores; o senhor presidente
disse que a secretaria faz esta triagem, mas não é cem por cento porque o volume é
muito grande, contudo o documento virá para votação e na plenária decidem se retiram
ou não o requerimento; o vereador Alexandre Gomes pediu que os vereadores tivessem
a prudência de não pedir asfaltamento de ruas que já estão asfaltadas. O senhor
presidente informou que não pode anular os requerimentos depois de votados, pois pode
gerar desconfiança, colocando em xeque sua administração; o vereador Elias Barreto
pediu esclarecimentos dos vinte requerimentos que ouviu serem do vereador Andrey
Babalu, pois tem uma legislação interna que não permite o vereador apresentar mais de
dez requerimentos. Pediu aos edis que lessem o Regimento Interno para se basearem; o
vereador Ronaldo Sefer esclareceu que no Regimento Interno reza que são dez
requerimentos, com um item em cada, e que foi um erro da secretaria deixar passar. O
senhor presidente pede a compreensão do vereador Alexandre Gomes e que a
secretaria vai averiguar para a próxima sessão; Parecer nº 064/2019 da Comissão de
Constituição e Justiça; Parecer nº 048/2019 da Comissão de Finanças e Orçamento;
Parecer nº 010/2019 da Comissão de Saúde, Proteção Social e Trabalho e Parecer nº
046/2019 da Comissão de Redação Final, que foram aprovados por unanimidade de
votos – Assunto: Projeto de Lei nº 059/2019 – Institui a semana municipal de prevenção
de acidentes domésticos com idosos, a ser realizada anualmente, na primeira semana do
mês de outubro, de origem do Poder Legislativo, que foi aprovado por unanimidade de
votos – em primeira votação; Parecer nº 065/2019 da Comissão de Constituição e
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Justiça, que foi aprovado por unanimidade de votos – Assunto: Projeto de Lei nº
073/2019 – Altera redação dos artigos 33, 39, 40, 52, 54 e acrescenta o artigo 81-A, da
Lei Municipal nº 2518, de 01 de julho de 2011, que institui o Sistema Municipal de Cultura
de Ananindeua - SMC e dá outras providências, de origem do Poder Legislativo, que foi
enviado ao Executivo a título de sugestão; Requerimentos nºs 1022, 1043, 1044, 1045,
1047, 1057, 1058 e 1059/2019 que foram aprovados por unanimidade de votos;
Requerimentos nºs 1023, 1025, 1026, 1027, 1028, 1030, 1032 e 1046 /2019 que ficaram
para a próxima sessão, pois o autor não estava presente e Requerimentos nºs 1033,
1034, 1035, 1036, 1038, 1039, 1040, 1042, 1049, 1050, 1051, 1052, 1053, 1055 e
1056/2019 que foram retirados de pauta para averiguação da matéria. Passando para os
Pronunciamentos Finais, o senhor presidente concedeu a palavra ao vereador
Alexandre Gomes que da tribuna disse que estas reformas isoladas dentro das
secretarias causam mais transtornos ao município do que solução. Acredita que precisa
ser feito um estudo geral na questão administrativa dos cargos e salários dos servidores
públicos concursados e temporários. Algumas categorias são contempladas, enquanto
outras não. Concorda com o posicionamento do vereador Elias Barreto e sugere que
formem um grupo de trabalho para fazerem um estudo técnico de viabilidade financeira
para o futuro, nivelando os cargos de diretor e coordenador das secretarias. O senhor
presidente vai tentar conversar com o prefeito e o procurador para terem uma discussão
mais ampla a respeito. Assomando-se a tribuna, o vereador Andrey Babalu acredita que
há certa discriminação, dentro das secretarias, de cargos, funções e salários. Ressaltou
que quando entrou para vereança, há sete anos, os cargos de DAS 1 e 2 eram
diferenciados, mas hoje estão no mesmo patamar. Tem servidor que trabalha há anos e
ganha o salário mínimo. Os edis devem legislar sobre isso. Finalizou, afirmando que o
vereador deve se posicionar dizendo de que lado vai ficar. No ensejo, o vereador
Robson Barbosa falou sobre o plano de cargos e salários, lembrando que há anos
recebeu uma comissão de servidores para discutir sobre isso, mas as coisas não
avançaram. Concorda que devam trabalhar juntos para construir um plano atual.
Agradeceu ao conselho comunitário do PAAR por ter recebido um certificado de amigo
daquele bairro. Disse que conversou com o prefeito sobre algumas demandas ao bairro
do Maguari, cobrando serviços em várias ruas daquele bairro. Acredita que ainda este
ano muitas serão entregues. Disse que recebeu agentes culturais para solicitar a
publicação do edital da conferência municipal e pede apoio dos edis junto ao secretário.
Concorda que é hora dos edis se posicionarem de que lado irão ficar e ele afirma estar
do lado do Doutor Daniel para prefeitura deste município na campanha de dois mil e
vinte. Fazendo uso da palavra, o vereador Braga reportou-se ao secretário Augusto
Soares que se fazia presente no plenário, que os vereadores reclamam dele por não
atender seus pedidos é muito difícil fazê-lo. Disse que quando um coronel da Polícia
Militar, o comandante dos bombeiros e o delegado da Polícia Civil se aposentam
recebem o salário integral, mas ao comandante da guarda municipal é retirado os
benefícios, ficando um salário bem menor. Acha isto injusto e concorda que devam rever
o plano de carreira dos servidores municipais. Informou que já sabia que o vereador
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Robson Barbosa ia sair do PDT, assim como demais vereadores e é importante saber
que partido irão fazer parte, porque esta escolha decide se serão eleitos ou não devido o
coeficiente eleitoral. Finalizou, afirmando que está no MDB e continuará nele. Usufruindo
à tribuna, o vereador Neto Vicente afirmou que já cobrou na tribuna do secretário
Augusto Soares, mas pensa que devem analisar a estrutura que é dada a alguns
secretários, pois Ananindeua transformou-se numa grande cidade, mas sem condições
de suprir as demandas. Afirmou que se ele e os vereadores Robson Barbosa e Diego
Alves saírem do PDT perdem seus mandatos e muitos que hoje estão criticando suas
escolhas, amanhã poderão aplaudi-los. Citou que muitos vereadores gostariam de
assumir de que lado estão, mas ainda não tiveram coragem. Disse que não pode ser
expulso do PDT porque ainda não houve a convenção do partido. Pediu maturidade
política aos pares e quem quiser apoiar o Doutor Daniel será bem vindo. Por sua vez, o
vereador Rui Begot apoia a revisão do plano de cargos com responsabilidade de acordo
com a receita municipal. Concorda com a criação do grupo de trabalho para estudar o
assunto. Disse que foi procurado pelos agentes de trânsito que querem se enquadrar no
Plano de Cargos, Carreira e Remuneração - PCCR, assim como os funcionários da
Secretaria de Gestão Fazendária – SEGEF que se enquadram no projeto do vereador
Elias Barreto igualmente os auditores fiscais. Os três casos estão tramitando nesta Casa.
Informou que haverá uma reunião na aliança partidária com os presidentes de partido e
vereadores para discutirem o quadro político deste município. Soube que o coeficiente
eleitoral vale para todas as rodadas e isto causou polêmica e será um dos temas
discutidos na reunião. O orador manifestou-se em apoio à candidatura do Doutor Daniel
que terá o apoio do seu partido – Avante, apesar de ter um irmão que será candidato,
mas foi uma decisão lá atrás, acredita no avanço de um progresso político neste
município. Finalizou, agradecendo ao vereador Robson Barbosa por entrar no Avante e
convidou aos demais que quiserem fazer parte, as portas estão abertas. Fazendo uso da
tribuna, o vereador Elias Barreto reforçou que falou de todos os servidores públicos
porque acredita na igualdade. Disse que os direitos básicos não estão sendo dados aos
servidores, como por exemplo, a progressão horizontal ao longo da carreira, assim como
outros assuntos. Informou que as coligações partidárias proporcionais deixaram de
existir, ficou somente as coligações dos partidos com os candidatos ao executivo e o
candidato que obtiver muitos votos, mesmo que o partido não atinja o coeficiente
eleitoral, ele poderá sim se eleger, tendo uma sobra majoritária. Disse ainda, que o
vereador que deixa o partido agora não perde o mandato, desde que não se filie em
outro partido. Reportou-se ao secretário Augusto Soares, da secretaria de urbanismo,
que acha que foi “desidratada” porque retiraram muitas ações que eram de sua
competência. Finalizou, elogiando a carreira política do Doutor Daniel que o acha
ousado. O deputado Miro Sanova também o acha uma jovem e promissora liderança
política. Não havendo mais nada a ser tratado, quando eram dezessete horas e
cinquenta e cinco minutos, o senhor presidente deu por encerrada e sessão, convocando
os senhores vereadores para uma Sessão Extraordinária, sem ônus, logo em seguida.
Compareceram os vereadores: Rui Begot, Ronaldo Sefer, Érick Monteiro, Neto Vicente,
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Marlon, Abraão Rego, Alex Melul, Alexandre Gomes, Andrey Babalu, Braga, Breno
Mesquita, Carlúcio, Chico Barros, Elias Barreto, Helder Júnior, Pastor Sadraque, Paulo
Macedo (Louro frango), Robson Barbosa, Sérgio Rato, Tamara Reis e Treinador Zé Nilo.
Foi justificada a ausência dos vereadores: Diego Alves, Bitoti e Francy Pereira. 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 23 de outubro de 2019. ****
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