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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA NA CÂMARA MUNICIPAL DE
ANANINDEUA, NO DIA 02 DE AGOSTO DE 2017.**************************************
Aos dois dias do mês de agosto de dois mil e dezessete, às dezesseis horas e
cinquenta e cinco minutos a Câmara Municipal de Ananindeua reuniu-se em Sessão
Ordinária sob a presidência do Senhor Vereador Doutor Daniel. Passando para os
Pronunciamentos Iniciais o Senhor presidente concedeu a palavra ao vereador
Treinador Zé Nilo que da tribuna registrou que o mês de julho foi de muito trabalho.
Na oportunidade agradeceu a Prefeitura de Ananindeua por ter liberado o
asfaltamento da passagem Miranda, pela retirada do lixão do canal ariri e pela Rua
que será asfaltada através de Requerimento deste vereador. Informou o iniciou do
trabalho da Rua João Batista. Parabenizou a categoria sub quinze do Valparaiso
Esporte Clube que foi classificada para a semifinal da Liga Esportiva de Ananindeua
assim como a categoria sub vinte vice-campeã da Copa Suburbana. Assomando-se a
tribuna, o vereador Marlon após os cumprimentos, disse que deseja que no segundo
semestre haja mais arrecadação financeira para que o prefeito possa trabalhar nas
áreas de educação, saúde e saneamento básico. Deseja que o gestor conceda
abertura para o Parlamento ser parceiro desta administração. Disse que é da base
aliada ao governo e como tal almeja trabalhar em mão dupla com o Poder Executivo.
Citou que noventa por cento dos vereadores tralharam para eleger o prefeito Manoel
Pioneiro. Em aparte, o vereador Neto Vicente deixou bem claro para a população que
nunca na história política deste município, durante seis meses a Secretaria Municipal
de Gestão Fazendária – SEGEF, tendo a frente à secretaria Lorena Sanova,
arrecadou tantos recursos. Disse que o vereador Marlon tem o apoio deste vereador
em relação à mão dupla porque esta Casa precisa ser ouvida pelo poder Executivo.
Retomando seu pronunciamento o orador disse que já deu para o gestor arrumar a
Casa. É o momento de ele ter sã consciência de ouvir e dar as mãos aos vereadores
em prol do desenvolvimento deste município. No ensejo, o vereador Alexandre
Gomes disse que entende com clareza o que foi dito pelo vereador Marlon. Registrou
que Ananindeua tem o pior per capta do Estado do Pará: seiscentos e oitenta e oito
reais por habitante. Citou que Belém tem cerca de mil e trezentos reais por habitante
e outras cidades no Brasil, como Maringá, com quatrocentos e setenta mil habitantes,
tem mil e seiscentos reais por habitantes na sua distribuição de renda. Esclareceu
que é difícil para qualquer gestão fazer esse exercício financeiro. Este vereador tem
acompanhado a atuação do executivo e tem visto um grande avanço nas obras, nas
áreas de saúde e educação deste município. Reiterou a retomada de obras de cerca
de vinte ruas no PAAR e informou que no início do mês de junho o gestor entregou
onze ruas na Falcolândia através de projetos e convênios. Disse que ainda tem
muitos convênios travados. Segundo o que o prefeito falou a este orador ele tem até
trinta e um de agosto para terminar esses convênios. Ressaltou que acompanhou,
junto com o secretário Muca, o prefeito a uma viagem. Parabenizou ao secretário
Muca por colocar em prática a lei municipal que determina que os carros que forem
apreendidos na sexta-feira poderão ser retirados na segunda-feira sem pagar a diária
de fim semana. Disse que o município avança em todas as áreas tendo em vista a
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situação financeira. Acompanhou a visita do ministro da saúde a este munícipio, que
declarou a dificuldade de fazer saúde no Brasil, de manter um médico dentro de um
Posto de Saúde, Urgência e Emergência. Enfatizou que apesar de existir uma crise
financeira o gestor continua entregando obras, avançando nas áreas de educação,
saúde e infraestrutura. Registrou a produção legislativa eficaz do Poder Legislativo e
a continuidade desse trabalho. Fazendo uso da palavra, o vereador Pastor Arlindo
Silva registrou que esta Casa está iniciando uma nova tarefa em prol da população
de Ananindeua. Agradeceu a presença de todos dizendo que a vitória interessa a
cada um. Usando a tribuna, o vereador Paulo Macedo (Louro frango) solicitou um
minuto de silêncio pelo falecimento da grande liderança política comunitária, sua
eterna amiga Monte Sinai, que contribui de certa forma com o desenvolvimento do
município de Ananindeua. Em seguida registrou nota de repúdio ao senhor Zezinho
Lima presidente do antigo PT do B (Avante) e secretário municipal por ter expulsado
este vereador desse Partido. Que alegou que este vereador não seguiu as Diretrizes
do Partido. Registrou que se filiou ao PT do B em dois mil e sete. Desde que
ingressou nesse partido foi perseguido pelo Presidente Zezinho Lima. Informou que
consultou seu advogado que o orientou. Comunicou que este vereador está sem
partido, mas não sem mandato. No momento, está analisando os Partidos que
poderá se filiar. Disse que anteriormente conversou com o Prefeito Manoel Pioneiro
sobre a sua insatisfação de permanecer no PT do B por não ser prestigiado. Seguiu
as orientações do prefeito para permanecer no Partido. Registrou que o presidente
de Partido tem um prazo para encaminhar a lista de nome dos candidatos às eleições
ao Tribunal Regional Eleitoral – TRE. Informou nas últimas eleições, no último dia de
prazo telefonou para o presidente estadual de seu Partido Zezinho Lima para saber
se ele havia submetido essa lista ao TRE e ouviu dele que não era para se
preocupar. Conclusão, ele não submeteu a lista com o nome dos candidatos ao TRE.
Este vereador passou três noites sem dormir achando que não iria concorrer as
eleições, ficou desesperado. Procurou seu advogado e entrou na lista especial.
Ressaltou que é base aliada ao governo, mas se não servir mais para a
administração que o prefeito o despache para tomar outro rumo. Reclamou que todo
projeto do executivo é aprovado por esta Casa, mas os vereadores não são
atendidos pelo gestor. Deseja que o prefeito atenda as suas demandas e que os
secretários municipais respeitem esta Casa de Leis. Disse que recebeu diversos
telefonemas de apoio dos vereadores, inclusive do vice-governador Zequinha
Marinho, do Ministro da Integração Helder Barbalho, do Prefeito Manoel Pioneiro e do
Pastor e deputado Divino, tendo se sentido honrado por ser reconhecido por
parlamentares deste estado. Na sequência, o vereador Neto Vicente parabenizou o
Poder Legislativo pela produção Legislativa do primeiro semestre em relação aos
projetos de Leis, Requerimentos, emissões de identidades, assessoramento jurídico,
ao cerimonial e a todos os servidores e assessores. Citou que no inicio do mês de
julho houve a limpeza do mercado do centro de Ananindeua e os vereadores não
foram comunicados. Tomou conhecimento por intermédio das redes sociais sobre
essa limpeza. Este vereador teve mil, oitocentos e setenta votos, ou seja, oitenta por
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cento de sua eleição foi no centro, mas não é respeitado. Ressaltou que no período
em que o mercado estava em praça pública este vereador, juntamente com esta
Casa lutaram para que fosse construído o mercado municipal. Citou que, além deste
vereador, o centro de Ananindeua conta com outros representantes, citando que o
vereador Breno Mesquita foi eleito por cinco votos em relação a seu suplente em uma
urna do Centro de Ananindeua. Informou que telefonou ao responsável pelo serviço
de limpeza e ele disse que protocolou um documento no cerimonial deste Poder
sobre o referido evento. Solicitou que fosse encaminhado um documento pedindo
esse protocolo. Ou esta Casa toma uma atitude, ou perderá o respeito da população.
Ninguém está brincado de ser vereador e legislar. Neste governo, Secretários e
chefes de departamentos riem da cara dos vereadores. Não quer impor uma situação
de oposição, mas de respeito. Deseja ser respeitado como vereador de base aliada e
em nome das duas mil trezentas e quarenta e três pessoas que foram as urnas e o
elegeram para representá-las nesta Casa de Leis. Criticou a postura do secretário
Zezinho Lima para com o vereador Louro Frango dizendo que o tempo de ditatura
acabou. Em aparte o Presidente desta Casa de Leis, vereador Doutor Daniel, se
solidarizou ao pronunciamento. Disse que a Câmara ficou chocada com o que
aconteceu como o vereador Louro Frango porque partiu de um secretário municipal.
Deveria ter ocorrido uma atitude de diálogo. Cobrou explicações do cerimonial desta
Casa, e a servidora responsável o informou que tem solicitado a agenda, mas não
tem retorno. Sugeriu que a Câmara poderia enviar um documento solicitando o
referido protocolo e agenda. Retomando seu pronunciamento, o orador requereu para
apreciação desta Casa, que o secretário Zezinho Lima fosse convocado para prestar
explicações e que fosse feita uma nota de repúdio contra ele. Ocupando a tribuna, o
vereador Ronaldo Sefer gostou da visita do ministro que vem realizando um bom
trabalho, mas o decepcionou quanto as suas explanações que parecem ser de outro
país e não perece ser do Brasil. Ressaltou que as verbas de saúde vinham todas
carimbadas, ou seja, com fim destinado, contudo sabe-se que alguns prefeitos
manipularam a destinação destas verbas e agora que não vem mais carimbada é que
vai haver mais desvios de destinação. Citou que mais do que nunca agora devem ser
mais fiscalizadores e afirma que Ananindeua é uma “ilha de honestidade” na
secretaria de saúde, que é muito bem fiscalizada, garante. Disse ser contra
chamarem o secretário Zezinho e apesar do Legislativo estar muito produtivo, acha
que nunca esteve tão desmoralizado ante ao Executivo. Não devem dar prestígio
para este secretário que tem o dom da oratória, sabe ludibriar, e só sabe prestigiar
vereadores de Belém. Afirma que se ele vier aqui este orador não se fará presente,
porque vai só “embromar”. É a favor de uma medida disciplinar desta Casa para este
secretário; quiçá até tirá-lo do cargo. Em aparte, o vereador Marlon concorda, pois o
partido tinha o vereador como base de sustentação de uma negociação do partido
com o presidente, mas se ele tinha um vereador que era base de sustentação para
ser secretário, que seja revisto isto, até porque foi uma falta de respeito com o
vereador Paulo Macedo (Louro frango) que conduziu para que seu partido pudesse
andar, correndo atrás de pré-candidatos a fim de concorrer à eleição. O vereador
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Paulo Macedo (Louro frango) colocou que se não emitissem a lista especial, o partido
nem concorreria em Ananindeua. Se ele era o vereador da base de sustentação
devem verificar junto ao Executivo o porquê do senhor Zezinho ser secretário.
Retomando seu pronunciamento, o orador acredita que o vereador Paulo Macedo
(Louro frango) está melhor agora do que antes. Propõe que os vereadores assinem
um documento pedindo a saída do secretário Zezinho Lima da Administração.
Registrou que é parceiro do prefeito e admira como o mesmo vem conduzindo o
município na parte operacional, mas vem falhando sobremaneira no diálogo com os
vereadores, acha que os edis devam tomar certas atitudes legislativas dentro da lei a
fim de trazê-lo ao diálogo. Em aparte, o vereador Paulo Macedo (Louro frango)
concorda com o documento pedindo a saída do secretário Zezinho que usou o
partido para fazer articulações e não entende o prefeito dar tanta moral para ele.
Disse que esteve na usina de asfalto e uma equipe de servidores, com mais de vinte
anos de Casa, foram exonerados e agora a prefeitura vem pagando quase dois mil
reais para a empresa Saviola fazer capa para o secretário Zezinho. Usufruindo a
palavra, o vereador Érick Monteiro reportou-se ao vereador Paulo Macedo (Louro
frango) dizendo que as pessoas que o difamaram nas redes sociais não tem
credibilidade, são pessoas que vivem de bajulação. Acha que o prefeito Pioneiro
deveria chamar estes seus subordinados e pedir respeito para com o legislativo.
Afirma que os secretários municipais não chamam os vereadores para realizarem
visitas técnicas, nem para participarem dos questionamentos e não atendem os
telefonemas dos vereadores. Não concebe que um secretário da base aliada expulse
um vereador sem o conhecimento do gestor. Afirmou que não aceita que um
assessor “lambaio, semianalfabeto que não tem coragem de sair do armário” entre na
rede social, no grupo da prefeitura, para difamar alguns parlamentares. Em aparte, o
vereador Elias Barreto acha que deve haver uma reflexão sobre esta questão, se à
época das eleições uma pesquisa de sessenta a setenta por cento de reprovação dos
secretários, fez quase o prefeito perder as eleições, não fosse os vereadores saírem
às ruas conseguindo votos para o mesmo; não entende porque o gestor mantém
estes secretários, deve haver alguma cumplicidade que justifique. Em aparte, o
vereador Ronaldo Sefer gostaria que a Mesa Diretora desta Casa se posicionasse
ainda nesta sessão, quanto à solicitação do requerimento de substituição do
secretário de administração. Retomando seu pronunciamento, o vereador Érick
Monteiro afirma que os edis podem cobrar esse posicionamento do prefeito por todo
o ocorrido. Propõe ainda que a Câmara Municipal de Ananindeua não vote nada da
secretaria de administração. Em aparte, o vereador Paulo Macedo (Louro frango)
concorda que devam nesta sessão assinar a saída do secretário Zezinho Lima, pois
uma pessoa que o desrespeitou quanto aliado do prefeito merece a saída mesmo.
Retomando seu pronunciamento, o vereador Érick Monteiro finalizou ressaltando que
a Câmara não está realmente fazendo nada a respeito, sendo relegadas as
atividades do município. 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 do Projeto de Lei nº 069/2017 – Autoriza Poder Executivo a doar para o
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Instituto das Irmãs Missionárias da Santíssima Trindade o imóvel localizado na área
que menciona, e dá outras providências, de origem do Poder Executivo, que foram
encaminhados à Comissão de Constituição e Justiça, Comissão de Finanças e
Orçamento, Comissão de Administração Pública e Comissão de Redação Final e
Projeto de Lei nº 071/2017 – Dispõe sobre o Plano de Custeio Anual do Instituto de
Previdência dos Servidores Públicos do município de Ananindeua – IPMA, e dá
outras providências, de origem do Poder Executivo, que foram encaminhados à
Comissão de Constituição e Justiça, Comissão de Finanças e Orçamento, Comissão
de Administração Pública e Comissão de Redação Final. Não havendo
Pronunciamentos Finais e nem mais nada a ser tratado quando eram dezoito horas e
quarenta 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: Doutor Daniel, Paulo Macedo
(Louro frango), Elias Barreto, Robson Barbosa, Marlon, Neto Vicente, Carlúcio,
Francy Pereira, Pastor Arlindo Silva, Vanderray, Augusto Soares, Diego Alves, Érick
Monteiro, Chico Barros, Ronaldo Sefer, Andrey Babalu, Breno Mesquita, Treinador Zé
Nilo, Alexandre Gomes, Pastor Sadraque e Sérgio Rato. Foi justificada a ausência da
vereadora Pastora Ray. 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 02 de agosto de 2017.*****************************************************

VEREADOR DOUTOR DANIEL
Presidente

VEREADOR ELIAS BARRETO
1º Secretário
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