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ATA DA SESSÃO SOLENE DE POSSE DA DÉCIMA NONA LEGISLATURA
DA CÂMARA MUNICIPAL DE ANANINDEUA, REALIZADA NO DIA 01 DE
JANEIRO DE 2021. *************************************************************************
Ao primeiro dia do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e um, às
dezessete horas e cinco minutos no Auditório da Universidade da Amazônia Unama BR, a Câmara Municipal de Ananindeua reuniu-se em sessão solene de
posse, conduzida primeiramente pelo Mestre de Cerimônia senhor Maycon Santa
Brígida que registrou a instalação da Décima Nona Legislatura do município de
Ananindeua, promovendo a posse dos vereadores eleitos e diplomados e a eleição
da nova Mesa Diretora para o biênio dois mil e vinte e um / dois mil e vinte e dois e
posse do prefeito e vice-prefeito constitucional. Esta sessão foi presidida pela
vereadora mais antiga, Raimunda Nonata Rocha Teixeira, conforme consta na Lei
Orgânica e Regimento Interno. Em seguida a vereadora Raimunda Nonata Rocha
Teixeira convidou a vereadora Francilda Pereira da Silva para secretariar os
trabalhos, a senhora presidente solicitou ao vereador Aurélio Alves Jacinto
Rodrigues que fizesse a leitura de um texto bíblico. Dando por aberta a sessão, a
senhora presidente informou que todos os edis já haviam entregado cópia
autenticada do Diploma de Vereador expedido pelo TRE e Declaração de Bens, que
foram conferidos e protocolados na Secretaria da Câmara Municipal de Ananindeua,
sendo eles: ANTONIO CARLOS LIMA LISBOA, ANTONIO FERREIRA FELIX
JÚNIOR, AURÉLIO ALVES JACINTO RODRIGUES, BRENO MESQUITA DA
ROSA, DIEGO FRANCISCO ANDRADE ALVES, DOUGLAS MARCOS SOUZA
DIAS, ED WELLINGTON DE ALMEIDA PEREIRA, FABRÍCIO ANDRÉ OLIVEIRA
DE MIRANDA, FLÁVIO HIGOR PANTOJA, FLÁVIO MARQUES NOBRE,
FRANCILDA PEREIRA DA SILVA, FRANCISCO DA COSTA SILVA, FRANKLIN
GOMES DE FARIAS, GEISIANE CHAGAS ATAÍDE, JOÃO ELTON SILVA
NUNES, JOSÉ MARIA DE LIMA SEGUNDO, JOSÉ ORLANDO PAULINO DE
SOUSA, LEILA CARVALHO FREIRE, LUÍS FERNANDO CARVALHO LIMA,
NICELENA RUFFEIL DA SILVA, OSMAR DA SILVA NASCIMENTO, RAIMUNDA
NONATA ROCHA TEIXEIRA, RONALD XAVIER DE OLIVERIRA, RUI BEGOT DA
ROCHA, VANDERRAY LIMA DA SILVA. A Vereadora Raimunda Nonata Rocha
Teixeira convocou os edis a fazerem o juramento e posteriormente assinarem o
Termo de Posse. Sendo assim os mesmos foram declarados empossados para o
período de 01/01/2021 à 31/12/2024. Em seguida foi iniciada a eleição para a nova
Mesa Diretora do Poder Legislativo para o biênio 2021/2022. A Vereadora
Raimunda Nonata Rocha Teixeira informou que havia só uma chapa inscrita sob o
nome “Chapa Única - Unidos por Ananindeua”, dessa forma, nos termos do § 7º do
artigo 16 do Regimento Interno deste Poder Legislativo a votação seria por voto
aberto. Portanto, os vereadores que fossem favoráveis à “Chapa Única”
permanecessem como estavam no Plenário, quem fosse contrário que ficasse em
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pé. Após a conferência dos votos, o resultado da votação aberta no Plenário foi o
seguinte: vinte e cinco votos a favor da Chapa Única, que foi aprovada por
unanimidade de votos, composta pelos Vereadores: – Presidente; RUI BEGOT DA
ROCHA; DIEGO FRANCISCO ANDRADE ALVES – Vice-presidente; , JOSÉ
ORLANDO PAULINO DE SOUSA – 1º Secretário; AURÉLIO ALVES JACINTO
RODRIGUES,– 2º Secretário; FABRÍCIO ANDRÉ OLIVEIRA DE MIRANDA – 3°
Secretário e DOUGLAS MARCOS SOUZA DIAS – 4º Secretário. Logo após, a
senhora presidente vereadora RAIMUNDA NONATA ROCHA TEIXEIRA chamou
os respectivos membros eleitos para fazerem a composição da Mesa Diretora e
passou a condução dos trabalhos para o Presidente eleito RUI BEGOT DA ROCHA,
que agradeceu e convidou ao ex- Prefeito Manoel Pioneiro, que congratulou ao
prefeito eleito Doutor Daniel, esposa e filhos, ao vice-prefeito Erick Monteiro e
esposa, ao seu filho Leonan, a Mesa Diretora, aos vereadores, secretários, demais
autoridades e a todos os presentes. Em seguida, registrou que Ananindeua é uma
das grandes cidades do Estado de onde sai o reflexo para outros municípios.
Ressaltou que possui trinta e três anos de vida pública e que durante esse tempo
permaneceu somente quinze meses sem mandato e que a partir de agora pretende
permanecer dois anos sem mandato. Agradeceu a Deus por tudo o que pode fazer
por esta cidade. Disse que o Prefeito Doutor Daniel e o vice-prefeito, assim como os
secretários terão muito trabalho pela frente. Citou que tanto o prefeito como o viceprefeito, foram vereadores e conhecem muito bem os problemas da cidade e
sempre estarão dialogando com os vereadores e com a comunidade de modo geral.
Recordou que em dois mil doze quando assumiu o mandato de Prefeito, seu filho
Leonan que hoje tem vinte e dois anos, estava com doze anos e que o mesmo a
partir de agora irá conhecer o homem administrador e executivo. Deixou um
conselho ao prefeito e vice-prefeito, que tomassem como direção o Salmo noventa e
um para seguir em frente. Agradeceu de decoração, ao governo do Estado e a
todos os que estiveram ao seu lado na administração, como aos ex-secretários
Osmar Nascimento, Zezinho Lima, entre outros. Por fim, deixou um grande beijo as
mulheres e um forte abraço aos homens. O senhor Presidente, vereador RUI
BEGOT DA ROCHA, convidou as vereadoras para que as mesmas conduzissem
até a Mesa Diretora dos Trabalhos o Prefeito eleito – Daniel Barbosa Santos e o
Vice-Prefeito – Erick da Costa Monteiro. O senhor presidente informou que o
senhor prefeito e vice encaminharam os seguintes documentos: Diploma de Prefeito
e Vice, expedidos pelo TRE (cópia autenticada) e Declaração de Bens (via original),
que foram conferidos e protocolados na Secretaria Legislativa da Câmara Municipal
de Ananindeua. O senhor presidente chamou o Prefeito eleito – Daniel Barbosa
Santos e o Vice-Prefeito – Erick da Costa Monteiro para que fizessem seu
juramento, conforme rege a Lei Orgânica deste município que posteriormente
declarou-os legalmente empossados, depois de assinarem o Termo de Posse.
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Posteriormente, o senhor presidente convidou o guarda municipal Francisco Carlos
Júnior para levar a faixa ao ex-prefeito Manoel Pioneiro para que o mesmo fizesse a
transmissão da mesma ao Senhor Prefeito Municipal - Daniel Barbosa Santos.
Dando Prosseguimento, o senhor presidente concedeu ao vereador ANTONIO
FERREIRA FELIX JÚNIOR a fazer o pronunciamento, em nome de todos os Edis,
após saudar aos presentes, agradeceu a vereadora Nice Ruffeil por ela ter sorteado
o nome deste parlamentar para se pronunciar em nome dos vereadores eleitos.
Citou a atuação de cada um, dizendo que o vereador Antônio Carlos é uma grande
liderança do bairro Guanabara, assim como o vereador Aurélio Rodrigues é uma
grande liderança na sua corrente. Citou ainda, a expressiva votação dos vereadores
Breno Mesquita e Diego Alves (reeleitos) e dos vereadores eleitos Douglas
Marques, Ed Wellington (vereador de vários mandatos), Fabrício Miranda, que
sempre lutou pelo mandato, Flávio Pantoja representante do movimento da
juventude, Flávio Nobre, Francisco Silva, Francilda Pereira (reeleita), Raimunda
Tavares (reeleita), Leila Freire, Nice Ruffeil, Geisiane Ataide, Osmar Nascimento,
José de Lima, Franklin Gomes, Elton Nunes, Luis Fernando, Ronald Xavier, Ruy
Begot (reeleito) e Vanderray Silva. Lamentou pelos muitos amigos que não
conseguiram a reeleição, mas a vida segue. Agradeceu a Deus por esse momento,
a sua esposa, ao ex-prefeito Manoel Pioneiro. Todos são sabedores que terão um
município com muitas dificuldades, mas é preciso avançar. Apesar do ex-gestor ter
feito muito por Ananindeua, o município precisa se modernizar e progredir. Não vai
ser fácil. Será preciso pedir ajuda ao Governo Federal, mas vão vencer em nome do
povo de Ananindeua. Fazendo uso da tribuna, O senhor presidente vereador Ruy
Begot, agradeceu a Deus nosso ser maior em seguida cumprimentou ao prefeito
eleito Doutor Daniel Santos, ao vice-prefeito Erick Monteiro, ao ex-prefeito Manoel
Pioneiro e seu filho Leonan, as doutoras Alessandra e Gisela, aos funcionários da
Câmara Municipal de Ananindeua, a assessoria do Doutor Daniel. Informou que
esse projeto começou em dois mil e dezenove, o qual é muito grato pela confiança
depositada em sua pessoa. Agradeceu ao ex-prefeito pelas oportunidades de estar
em várias pastas de seu governo, tendo iniciado no projeto de Passe Estudantil e
posteriormente no projeto Demutran, sendo o primeiro a ocupar o cargo de diretor,
seguindo sua trajetória como secretário de Infraestrutura, Meio Ambiente e Serviços
urbanos por duas vezes. Deixa registrado nos anais desta Casa de leis sua gratidão
ao Ex-prefeito Manoel Pioneiro. Agradeceu a sua família, as lideranças comunitárias
e aos seus assessores, pois, sem estes, não conseguiria a reeleição. Lamentou
pelos dezenove que não conseguiram se reeleger, dizendo que todos fazem parte
de uma aliança partidária. Disse que tem certeza de que os que foram eleitos não
medirão esforços para trabalhar pelo desenvolvimento do município e que daqui a
quatro, oito anos sairão com o dever cumprido. Fez o anúncio das principais metas
para os próximos dois anos, como a nova sede da Câmara Municipal composta de
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uma nova plenária, duas galerias populares, dois elevadores. Informou que foram
em busca de recursos para a realização desse projeto junto aos sete deputados
estaduais que passaram por esta casa de leis e levaram esse projeto a SEDOPSecretaria de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas do Pará e em breve as
obras iniciarão. Solicitou o apoio dos pares para a continuação de serviços de RG e
implantação de assessoria jurídica comunitária entre outros. A nova Mesa Diretora
está à disposição para o diálogo com as bancadas e com a comunidade em tudo
referente aos requerimentos, audiências públicas, entre outros. Afirmou que o Poder
Legislativo estará sempre disposto a dialogar com a população, tendo Deus como
ideal. Citou o nome de seu irmão Lindolfo Begot (in memorian), dizendo que é
preciso manter a fé e desejou que o ano de dois mil e vinte e um, seja repleto de
saúde, paz e felicidade. Usando a tribuna, o vice-prefeito Erick Monteiro
cumprimentou aos vereadores e demais autoridades de governo e agradeceu a
todos que contribuíram para a sua eleição, ao prefeito Manoel Pioneiro. Agradeceu
aos funcionários desta Casa de Leis. Despede-se do Poder Legislativo dizendo que
ao longo de dois mandatos pode colaborar com este município e continuará
trabalhando Juntamente com o prefeito Doutor Daniel, por uma cidade mais justa, o
qual não medirão esforços para trabalhar para melhorar a vida das pessoas que
nasceram e as que escolheram esta cidade para dizer que é sua. Um dos desafios é
vencer a pandemia. Informou que duas irmãs suas estão internadas com COVID-19.
Agradeceu aos seus familiares, sua esposa, citou o nome de seu pai (in memorian).
Agradeceu a sua mãe e a sua sogra. Em seu pronunciamento de posse, o Prefeito
Municipal de Ananindeua, Doutor Daniel, cumprimentou e agradeceu ao ex-prefeito
Manoel Pioneiro pela oportunidade dada a sua pessoa no decorrer da política, a sua
esposa Alessandra, ao vice - prefeito Eric Monteiro e sua esposa Gisele, dizendo
que é uma honra ser prefeito tendo Eric Monteiro como vice-prefeito. Saudou aos
presentes. Cumprimentou aos Vereadores e ao Presidente eleito da Câmara
Municipal de Ananindeua - Vereador Rui Begot, desejando que este possa continuar
seu trabalho a fim de ser um grande presidente para a sociedade. Em nome da
senhora Ana Azevedo, agradeceu aos secretários de governo, dizendo que sabe do
trabalho que os mesmos terão pela frente para atender o povo de Ananindeua.
Citou que há oitos anos o prefeito Manoel Pioneiro, assumiu o mandato de Prefeito
e este o primeiro mandato de vereador deste município e posteriormente, os
seguintes cargos: Presidente da Câmara Municipal de Ananindeua, Deputado
Estadual, Presidente da Assembleia Legislativa e, neste momento, toma posse
como Prefeito do Município de Ananindeua. Falou dos desafios que terá de
enfrentar no início do mandato, como o avanço da pandemia do covid-19.
Agradeceu aos cento e cinquenta e dois mil votos, afirmando que irá trabalhar muito
e que independente de cor, raça, bandeira partidária, será um prefeito que pregará a
união e o diálogo com os governos Federal e Estadual, para proporcionar um
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município melhor não apenas para a Júlia e o Davi, mas para todas as crianças.
Disse que sempre esteve no Poder Legislativo e agora tem a oportunidade de ir
para o Poder Executivo, para cuidar de uma cidade que conhece e que possui cerca
de seiscentos mil habitantes. Deseja que Deus lhe conceda saúde e sabedoria para
contribuir para um munícipio melhor para todos. Não havendo mais nada a ser
tratado, o senhor presidente Rui Begot da Rocha agradeceu a presença de todos e,
às dezoito horas e quarenta e quatro minutos, declarou encerrada a Sessão Solene
de Posse dos Senhores Vereadores, da Nova Mesa Diretora, do Senhor Prefeito e
do Senhor Vice-Prefeito deste Município para a Décima Nona Legislatura. 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 01 de janeiro
de 2021.**************************************************************************************

VEREADOR RUI BEGOT DA ROCHA
Presidente

VEREADOR JOSÉ ORLANDO PAULINO DE SOUSA
1º Secretário

