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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA NA CÂMARA MUNICIPAL DE
ANANINDEUA, NO DIA 30 DE OUTUBRO DE 2019.***************************
Aos trinta dias do mês de outubro, de dois mil e dezenove, às quinze horas e vinte 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 09.10.19 à disposição dos vereadores para a
leitura da mesma. Passando para os Pronunciamentos Iniciais o Senhor presidente concedeu
a palavra ao vereador Robson Barbosa que da tribuna agradeceu ao bispo Arlindo pela
acolhida na Secretaria. Registrou a obra na Alameda Barbosa, que é uma luta antiga dos
moradores. Citou as realizações de obras futuras na Rua da Piscina, com o vereador Sérgio
Rato, Rua Itabira e Rua Santa Maria. Complementou as críticas em relação à chegada das
pautas, que poderiam chegar um dia antes ou pela manhã do dia da realização da sessão
para que haja melhor preparação para discussão. Assomando-se à tribuna, o vereador Paulo
Macedo (Louro frango) falou que é contra o vereador que se elege para exercer tal função,
mas pede licença do cargo para assumir Secretaria. Se a pessoa foi eleita e reeleita para o
cargo de vereador, deve ficar nesse posto, pois sua saída prejudica a população que o elegeu
para representação no legislativo. Disse que ligou para um secretário para resolver uma
situação no Distrito Industrial, mas ele colocou empecilhos, pois é seu adversário político.
Alguns, quando assumem uma Secretaria, já lançam sua candidatura e, por isso, alguns
vereadores ficam sem espaço. Citou o secretário Arlindo. Afirmou que dará entrada em um
projeto de lei. Em aparte, o vereador Braga disse que o vereador licenciado Augusto Soares
esteve semana passada na sessão e o comunicou de que os vereadores desta Casa
Legislativa o criticam, mas ele riu da situação. Afirmou que o fato de ser licenciado é o de
menos, mas quem assumir o cargo deve ter comprometimento com a população e respeito
com os vereadores. Falou que é necessário conversar com o gestor sobre a ocupação de
alguns cargos que não é para qualquer pessoa assumir, pois pode atrasar o desenvolvimento
do município. Citou a Secretaria de Gestão Fazendária - SEGEF que exige uma pessoa com
conhecimentos técnicos no cargo, o que não condiz com a secretária que ocupa o cargo
atualmente. Retomando seu pronunciamento, o vereador Louro Frango disse que os
feirantes não aguentam mais trabalhar no mercado provisório do Distrito Industrial, pois é
um local desumano. Passaram-se quase oito anos, mas o mercado do Distrito Industrial não
foi entregue. Citou a entrega de vários mercados no município como o mercado do Centro,
devido à luta do vereador Neto Vicente; o mercado do Paar, do Quarenta Horas e do Aurá.
Agradeceu ao governador Helder Barbalho e ao deputado estadual Doutor Daniel. Afirmou
que o recurso já foi liberado para a prefeitura de Ananindeua, o projeto pronto já foi
licitado, mas o procurador do município não dá uma resposta. Disse que vai se reunir com o
prefeito Manoel Pioneiro para conversar sobre a entrega deste mercado. Pediu ao presidente
desta casa, vereador Rui Begot, para a criação de uma comissão para conversar com o
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Secretário Osmar, o prefeito Manoel Pioneiro e os feirantes. O governador liberou um
milhão e meio para entrega do mercado do Distrito Industrial, mas acha que é enrolação do
Doutor Godinho. Esclareceu que esse processo está a mais de quatro meses nas mãos deste
procurador. Em resposta, presidente vereador Rui Begot, falou que anotará a solicitação do
vereador Louro Frango e conversará com o líder do governo e o prefeito. No ensejo, o
vereador Abraão Rego falou sobre a doação de sangue que é assunto de suma importância
e cujo projeto de lei que dispõe sobre atendimento prioritário sobre todos os doadores de
sangue, que estiverem em dia com a doação de sangue, em repartições públicas, hospitais,
agências bancárias, casas lotéricas e locais de eventos culturais do município. Leu a
justificativa do referido projeto de lei reafirmando o incentivo da doação de sangue.
Fazendo uso da palavra, o vereador Treinador Zé Nilo disse que votou a favor do projeto
de lei sobre a criação de cargo de médico plantonista, e reafirmou não ter generalizado o
fato de alguns médicos serem preguiçosos, pois reconhece que também há bons médicos.
Há médicos que apenas olham para o paciente e fazem as anotações para que ele já termine
a consulta. Este orador trabalhou no Pronto Socorro da Cidade Nova seis como maqueiro
por sete anos e presenciou muita coisa errada. Pediu que os médicos plantonistas viessem
somar. Usufruindo à palavra, o vereador Alexandre Gomes falou sobre os acontecimentos
da política local onde acredita que é necessário diálogo entre os Parlamentares e as
Lideranças Políticas evitando enfrentamentos e conflitos. O Parlamentar explicou que o
trabalho realizado ao longo dos anos não buscou beneficiar-se do povo, não foi omisso e
não logrou os eleitores e a mudança de partido é apenas exercício democrático e busca de
crescimento e desenvolvimento do trabalho de construção política no Município de
Ananindeua não correspondendo às notícias levianas as quais estão sendo compartilhadas
nas redes sociais. Finalizou suas palavras dizendo que as ruas Capitão Poço e Primavera, no
bairro do Paar, foram concluídas nesta semana trazendo ao povo do Paar uma vida melhor.
Por sua vez, o vereador Neto Vicente agradeceu a sua equipe de trabalho, parceiros e a
comunidade da Cidade Nova oito pelo evento de Ação Social realizado no fim de semana.
O Parlamentar mencionou que nos casos em que as empresas contratadas para execução de
obras não concluem as obras os Vereadores, os quais estão mais próximos às comunidades,
são cobrados e responsabilizados pela não execução das obras, diante o exposto o Vereador
mencionou que ocorre uma demora na publicação de aditivos para continuidade das obras e
tal fato impacta na conclusão e por tal motivo solicitou ao líder do Governo brevidade nas
publicações de aditivos de contrato ou contratos. O Orador disse que esta Casa de Leis por
meio dos Edis tem apoiado o Poder Executivo, analisando e votando os Projetos de Lei de
proposição do Executivo, no entanto este mesmo apoio por parte da Prefeitura do Município
de Ananindeua não tem acontecido com este Parlamento, posto que os Projetos de Lei desta
Casa encaminhados ao Poder Executivo não estão tramitando em tempo hábil, havendo
necessidade de controle, acompanhamento e brevidade. Sobre os pronunciamentos do
Vereador Alexandre Gomes comentou que não vê problema na candidatura de secretários
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do Poder Executivo desde que não sejam usados os cargos para atividades eleitoreiras,
dirigiu a palavra ao Vereador Louro discorrendo acerca da praça pública localizada no
bairro centro próxima a Delegacia, a qual necessita de zelo e cuidados, a qual não está
sendo utilizada como espaço público familiar dizendo o quanto é necessário devolver às
famílias um espaço público de convivência. Finalizou suas palavras falando sobre o
Terminal Rodoviário o qual começou a receber trailer de lanche e que se não acontecer a
organização da ocupação deste espaço para fins comerciais tornar-se-á um caos num futuro
próximo havendo necessidade do Legislativo interferir. O Presidente da Casa, sobre os
Projetos de Lei encaminhados ao Poder Executivo informou que até o dia onze de dezembro
deste ano todos os Projetos de Leis serão solucionados não havendo pendências para o
próximo ano. O Presidente desta Casa saudou a senhora Carol Pinheiro, o ex-vereador Lino
José, os servidores da SEGEF e o senhor Tonhão. Na oportunidade, o vereador Pastor
Sadraque falou sobre a representatividade deste Parlamento o qual representa em torno de
seiscentas mil pessoas e por tal motivo sente-se honrado e agradecido a Deus pelo mandato
eletivo, mandato este que busca realizar dias melhores para a cidade. Sobre os comentários
relativos às movimentações partidárias políticas interpreta tudo com tranquilidade posto que
acredita que tudo está sob o comando de Deus. Informou que hoje visitou algumas
localidades no município juntamente com o empresário responsável pelas obras e solicitou
ao Secretário Osmar a realização das obras nas ruas as quais estão congregações religiosas
das quais o Parlamentar é membro atuante. Fazendo uso da tribuna, o vereador Braga
discorreu sobre os comentários do Vereador Louro Frango sobre a obra do Mercado do
Distrito o qual está paralisada e falta pouco para a conclusão, orientou o Vereador a reunir
com o Procurador do Município em busca de solução, haja vista que seu pleito tem em
torno de sete anos e deve ser concluído. Sobre o Projeto de Lei de autoria do orador ele
informou que o Projeto está na mesa do Procurador Geral e que deve em breve seguir para
esta Casa de Leis para a tramitação de praxe, sugeriu que o Presidente da Casa tivesse mais
autonomia nas aprovações e sanções de Projetos de Lei de autoria deste Parlamento nos
casos em que o Poder Executivo não tramita o Projeto de Lei num tempo razoável. Em
relação aos comentários do Vereador José Nilo sobre os médicos do município acrescentou
que outros profissionais como atendentes, enfermeiros, auxiliares, porteiros, secretárias de
escolas, professores também precisam prestar serviços com qualidade para a comunidade,
propor Leis apenas para médicos soa como atividade eleitoreira, solicitou uma atenção
ampla aos profissionais servidores do município de Ananindeua. Sobre os serviços
prestados pelos órgãos do município mencionou a demora na entrega de certidões para
empresários onde o Parlamentar percebeu que tais Certidões são entregues com brevidade
conforme o solicitante, como exemplo citou o Vereador Neto Vicente o qual em apenas
uma semana estava com as certidões necessárias em mãos. O Orador questionou este tipo
de tratamento pessoal por parte dos órgãos do município. Em aparte o vereador Neto
Vicente mencionou sobre a Escola do Governo do Município, a qual ele não sabe o que tem
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realizado pelos servidores do Município, deve cumprir o seu objetivo na capacitação dos
servidores do Município que pelos exemplos citados em Tribuna é notório que a Escola de
Governo Municipal não está realizando a capacitação dos servidores municipais. Diante o
exposto o Orador disse que é responsabilidade desta Casa e Leis cobrar a melhoria nos
atendimentos prestados pelos servidores municipais, os quais na atualidade estão ruins.
Finalizou suas palavras parabenizando o Vereador Alexandre Gomes pela sua candidatura a
Prefeito do Município a qual traz muita expectativa de trabalho, diferente de algumas
candidaturas, como exemplo falou de um Deputado Estadual, a qual objetiva barganhar
eleitores e apoio por cargos e secretarias dentro do município de Ananindeua, o orador
mencionou que tal prática é descabida e todos estão observando o embuste. Com a palavra,
o vereador Elias Barreto falou sobre os comentários do vereador Pastor Sadraque
explicando a inviabilidade de pavimentação asfálticas de todas as ruas em que estejam
localizadas Congregações. Em aparte o Vereador Sadraque informou que está solicitando a
pavimentação das ruas de difícil acesso, ruas que foram listadas anteriormente. O
Parlamentar finalizou seu comentário sobre o assunto dizendo que é necessário pavimentar
de maneira ampla quando se fala de congregações religiosas não somente olhando para uma
ou outra Ordem Religiosa. Sobre os comentários acerca do atendimento prestado pelos
servidores públicos do município e em especial pelas Secretarias Municipais disse que
retratam o comportamento de um ou outro servidor e não da maioria dos servidores do
município. Exemplificou falando sobre a Secretaria de Gestão Fazendária – SEGEF, na qual
a atual gestora demonstra através de números o excelente trabalho que vem realizando e que
a Secretaria possui projetos inovadores para a área de gestão financeira do município, no
entanto necessita de investimento por parte do Poder Executivo. Em aparte o vereador
Braga falou que servidores competentes da SEGEF foram colocados “para escanteio”
devido questões políticas e que é natural o aumento da arrecadação de tributos posto que a
cidade está aumentando seu número de pessoas jurídicas, citou os supermercados
atacadistas, questionou o orador sobre a data em que estes projetos seriam colocados em
prática, pois o governo atual possui apenas mais treze meses de gestão. O Orador
mencionou que existe uma briga velada e disputa de poder na SEGEF e em toda repartição
pública. Retomando, o vereador Elias Barreto agradeceu o aparte e disse que a atual
Secretária o surpreende de maneira positiva pelos ótimos resultados alcançados pela
SEGEF. Sobre o dia do servidor público, na data de vinte e oito de novembro, disse que é
uma missão nobre e necessita de duas convicções. Segundo o orador não é uma função
profissional a qual o servidor enriquecerá e não ocorre valorização pelo tempo de serviço
prestado a população. Exemplificou o fato através do Projeto de Lei anteriormente
aprovado por esta Casa de Leis o qual não incluiu todos os servidores da SEGEF, deixando
a par os técnicos, fato este que será corrigido na data de hoje com a votação e aprovação de
emenda a lei que reconhece o fato e o direito destes servidores municipais. Passando para a
Primeira Parte da Ordem do Dia, o senhor presidente informou que desde a gestão do
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vereador Doutor Daniel foi acordado regimentalmente que as atas não seriam mais lidas nas
sessões, mas ficariam à disposição dos vereadores e votadas em plenário. Veio uma
solicitação do Ministério Público para que as atas fossem inseridas no Portal da
Transparência na íntegra; assim elas serão enviadas com a matéria em pauta para os
gabinetes dos vereadores para que possam ler e serem votadas como primeiro material da
ordem do dia. Em Questão de Ordem, o vereador Andrey Babalu solicitou que a matéria em
pauta fosse entregue pela manhã da terça-feira porque, às vezes, tem assuntos que querem
discutir com a comunidade ou com o jurídico; o vereador Elias Barreto disse que o
regimento já dispõe que a matéria seja entregue dias antes aos vereadores e para isto precisa
que haja um prazo antes de terça para que sejam entregues os documentos, pois senão não
haverá tempo hábil para análise. Afirmou que o regimento reza que os edis também podem
fazer um requerimento verbal emergencial na hora da sessão. O senhor presidente vai reunir
com a mesa e tentar fechar a matéria em pauta na segunda-feira e a distribuição na terçafeira para todos ficarem cientes. Pediu que fizessem duas sessões para que fossem votado o
Projeto de Lei da SEGEF, encaminhou para a Comissão de Justiça para darem parecer.
Dando prosseguimento, solicitou ao primeiro secretário que fizesse a leitura da Matéria em
Pauta composta da Ata da Sessão Ordinária do dia 09.10.19, que foi aprovada por
unanimidade de votos; Projeto de Lei Complementar nº 022/2019 de 16 de outubro de 2019
– Altera dispositivo da Lei Complementar nº 3.017 de 8 de abril de 2019, de origem do
Poder Executivo, que foi encaminhado à Comissão de Constituição e Justiça, Comissão de
Finanças e Orçamento, Comissão de Administração Pública e Comissão de Redação Final;
Projeto de Lei nº 023, de 18 de outubro de 2019 – Dispõe sobre a Concessão de Uso
Especial para fins de Moradia - CUEM; Concessão de Direito Real de Uso – CDRU; da
doação e alienação de imóveis de titularidade do município de Ananindeua, abrangidos pela
política de Regularização Fundiária Urbana – REURB, de interesse social ou específico, e
dá outras providências, de origem do Poder Executivo, que foi encaminhado à Comissão de
Constituição e Justiça, Comissão de Finanças e Orçamento, Comissão de Administração
Pública e Comissão de Redação Final; Projeto de Lei Complementar nº 025/2019 de 25 de
outubro de 2019 – Altera dispositivo da Lei nº 2.176, de 7 de dezembro de 2005, Plano de
Cargos, Carreiras e Remuneração da Prefeitura Municipal de Ananindeua, no que se refere
à Gratificação do Resultado de Auditoria Fiscal – GRAF e dá outras providências, de
origem do Poder Executivo, que foi encaminhado à Comissão de Constituição e Justiça,
Comissão de Finanças e Orçamento, Comissão de Administração Pública e Comissão de
Redação Final; Projeto de Lei nº 077/2019 – Dispõe sobre atendimento prioritário a todos
os doadores de sangue que estiveram em dia com a doação de sangue em repartições
públicas, hospitais, agências bancárias, casas lotéricas e locais de eventos culturais no
município de Ananindeua, comprovada através de documento expedido pelo banco de
sangue, de origem do Poder Legislativo, em discussão, o vereador Ronaldo Sefer disse que
gostaria que a assessoria jurídica desse atenção especial a ele porque o assunto é de
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competência federal, mesmo entendendo a boa intenção do autor – o projeto foi
encaminhado à Comissão de Constituição e Justiça; Projeto de Lei nº 078/2019 – Dispõe
sobre instituir o programa de inserção de egressos do sistema socioeducativo no mercado de
trabalho – PRÓ-EGRESSO SOCIOEDUCATIVO e dá outras providências, de origem do
Poder Legislativo, que foi encaminhado à Comissão de Constituição e Justiça; Projeto de
Lei nº 079/2019 – Dispõe sobre a divulgação da Lei do Minuto Seguinte, na rede de saúde
pública, na forma que especifica e dá outras providências, de origem do Poder Legislativo,
que foi encaminhado à Comissão de Constituição e Justiça; Projeto de Lei nº 080/2019 –
Institui no município de Ananindeua, a campanha de conscientização contra queimadas
florestais e urbanas com o slogan “ONDE TEM QUEIMADA, NÃO TEM SAÚDE”, de
origem do Poder Legislativo, que foi encaminhado à Comissão de Constituição e Justiça,
Comissão de Finanças e Orçamento, Comissão de Meio Ambiente e Sustentabilidade e
Comissão de Redação Final; Projeto de Emenda a Lei Orgânica nº 003/2019 – Institui o
Fundo Especial de Modernização e aperfeiçoamento do Poder Legislativo, de origem do
Poder Legislativo, que foi aprovado por unanimidade de votos – em segunda votação;
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 segunda
votação; Parecer nº 066/2019 da Comissão de Constituição e Justiça e Parecer nº 049/2019
da Comissão de Finanças e Orçamento, que foram aprovados por unanimidade de votos –
Assunto: Projeto de Lei nº 020, de 13 de agosto de 2019 – Estima a Receita e fixa a
Despesa do Município de Ananindeua para o exercício financeiro de 2020 e dá outras
providências, de origem do Poder Executivo, que foi aprovado por unanimidade de votos –
em primeira votação e Requerimentos nºs 1023, 1025, 1026, 1027, 1028, 1030, 1032, 1046
e 1062/2019 que foram aprovados por unanimidade de votos. Passando para os
Pronunciamentos Finais, o senhor presidente concedeu a palavra ao vereador Treinador Zé
Nilo que da tribuna disse que gostaria que as eleições para direção de escola e posto de
saúde não fossem indicação política e sim eleições diretas. Assinaria um Projeto de Lei
proibindo este tipo de indicação. Assomando-se a tribuna, o vereador Andrey Babalu fica
feliz pelo projeto e ficaria mais ainda se todos os servidores ganhassem este reajuste no
próximo ano, pois muitos, há sete anos, ganham o mesmo salário. Ressaltou que os
contadores que prestam serviços no município reclamam que para tirar uma licença da
SEMA às vezes demoram seis meses e da vigilância sanitária três meses. Precisa que esta
burocracia fosse diminuída para incentivar aos empresários que oferecem empregos à
população. Disse que não vê mais cursos oferecidos pela secretaria de governo aos
servidores municipais. Na gestão Helder Barbalho sempre era oferecido, mas nesta gestão
não tem para qualificação dos mesmos. Existem servidores que precisam de um curso de
humanismo e tratamento com o público. Espera que a secretaria de governo retorne com
seus cursos. No ensejo, o vereador Ronaldo Sefer colocou que três diretores apenas de
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postos de saúde são indicação de vereadores o restante é indicação do próprio prefeito. Hoje
somente com nível superior na área pode ocupar o cargo. Por sua vez, o vereador Sérgio
Rato parabenizou as iniciativas da vereadora Francy Pereira para com as mulheres no
outubro rosa. Elogia a iniciativa do vereador Elias Barreto e Rui Begot que valorizam o
servidor com o projeto em pauta, pois são merecedores. É importante a qualificação do
servidor para atender com atenção e respeito à população. Colocou que o Plano de carreiras
precisa realmente ser revisto. Na oportunidade, o vereador Neto Vicente lembra que no
início do primeiro mandato de Manoel Pioneiro a Secretaria de Gestão Fazendária – SEGEF
trabalhava com o mínimo, sem condições de trabalho e essa turma que está lá é a mesma e
realizavam rapidamente os serviços, mas hoje há esta demora. Contou que um empresário
queria pagar antecipados seus impostos para conseguir uma certidão, mas informaram a ele
que não receberia em menos de trinta dias. Com esta postura quem perde é o município que
deixa de arrecadar. Citou que não é só na SEGEF esta burocracia e também em outras
secretarias. Sugeriu que fosse dado um diploma de atendimento por excelência ao bom
funcionário, com uma votação interna e das pessoas que são atendidas. Alegou que as
condições de trabalho também contribuem para o bom atendimento do servidor.
Parabenizou a servidora da funerária que atende a todos com excelência. Fazendo uso da
tribuna, o vereador Rui Begot agradeceu ao empenho de todos os vereadores que votaram
favoravelmente aos servidores da SEGEF e que não medem esforços para contemplar,
quando possível, o salário e as condições de trabalho dos funcionários do município como
um todo. Colocou que o maior patrimônio de uma empresa é seu funcionário e os edis
devem ter este olhar para conseguir a eficiência dos mesmos. Quem dera pudessem
atualizar o plano de carreiras de todos os setores do município, mas devem ter a
responsabilidade de não extrapolar o orçamento disponível. Finalizou, parabenizando a luta
dos servidores da SEGEF e pela conquista. Com a palavra, o vereador Elias Barreto
reportou-se ao vereador que assume secretarias, já passou por isso que enriqueceu
profundamente seu aprendizado e pode observar o outro lado, as limitações que o
orçamento impõe. O servidor precisa ter a clareza de ele estar ali pelo contribuinte que paga
seus impostos e trata-lo da melhor maneira possível, muitos não tem essa postura. Ressaltou
que se o vereador assume uma secretaria ele torna-se um funcionário público subordinado
ao prefeito, mas deixa de exercer a função pelo que o povo lhe escolheu, de fiscalizador;
então se pergunta como pode fiscalizar o seu patrão que é o prefeito. Pensa neste dilema.
Agradeceu a todos que votaram favoravelmente ao projeto que beneficia os servidores da
SEGEF. Não havendo mais nada a ser tratado, quando eram dezessete horas e trinta e seis
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, Neto Vicente, Bitoti, Abraão Rego, Alex Melul,
Alexandre Gomes, Andrey Babalu, Braga, Breno Mesquita, Diego Alves, Elias Barreto,
Francy Pereira, Pastor Sadraque, Paulo Macedo (Louro frango), Robson Barbosa, Sérgio
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Rato, Tamara Reis e Treinador Zé Nilo. Foi justificada a ausência dos vereadores: Helder
Júnior, Chico Barros, Érick Monteiro, Marlon e Carlúcio. 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 30 de outubro de 2019. *********************************
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