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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA NA CÂMARA MUNICIPAL DE
ANANINDEUA, NO DIA 04 DE OUTUBRO DE 2017.**********************
Aos quatro dias do mês de outubro de dois mil e dezessete, às dezesseis horas e
cinquenta e sete minutos, a Câmara Municipal de Ananindeua reuniu-se em Sessão
Ordinária sob a presidência do Senhor Vereador Paulo Macedo (Louro frango) que
deixou a Ata da Sessão Ordinária do dia 20.09.17, a disposição dos vereadores para a
leitura da mesma. Passando para os Pronunciamentos Iniciais o Senhor presidente
concedeu a palavra ao vereador Neto Vicente que da tribuna registrou que há quinze
anos comemoraram a eleição de seu pai vereador Tonico Vicente e um ano depois
perderam este vereador. Ressaltou que ele cumpriu sua missão como pai, comerciante e
homem público. Fez uma crítica a gestão em relação à Praça Tonico Vicente que
atualmente serve somente para marginais. Citou que ao lado dessa praça tem uma escola
e os alunos desta poderiam utilizá-la para a prática de esporte. Registrou nota de repúdio
ao poder público municipal pelo abandono dessa praça e pelo desrespeito com o cidadão
Tonico Vicente - filho do fundador dessa cidade. Em aparte o vereador Elias Barreto fez
uma reflexão dessa data. Disse que teve a felicidade e a honra de conviver com o
saudoso vereador Tonico Vicente, um homem simples, discreto, leal ao extremo, que
deixou saudades. Acrescentou que quando precisava saber de fatos sobre a história deste
município recorria a ele, pois possuía profundo conhecimento como se fosse uma
biblioteca ambulante. Retomando seu pronunciamento o orador pediu que os vereadores
aprovassem o título de cidadão de Ananindeua proposto por este vereador para ser
concedido ao ex-Ministro Carlos Roberto Lupi - Presidente do PDT, justificou que no
dia vinte e nove de março de dois mil e sete, este assumiu o Ministério do Emprego e
recusou Ministério no governo Michel Temer por achar que o PDT não deveria
compartilhar com o que estava acontecendo nesse governo. Disse que Lupi foi um
grande lutador ao lado de Manoel Brizola e não possui o nome sujo na política. Há
cinco anos acompanha o Círio de Nazaré. Assomando-se a tribuna, o vereador Andrey
Babalu registrou que esteve em dois momentos acompanhado do secretário de saúde
Paulo Campos e vereador Bitoti no bairro Quarenta Horas. Disse que foi procurado por
algumas pessoas deste local em busca de melhorias para a comunidade. Parabenizou ao
vereador Paulo Campos pela atenção a essa comunidade. Informou que protocolou nesta
Casa de Leis o Projeto de lei que pede a inserção sobre a taxa de fiscalização de
funcionamento e emissão de certidão negativa Municipal para Entidades Sociais que
obtenha a certificação de utilidade Pública Municipal em conformidade com art. 156 da
CF/98. Registrou o aniversário de setenta e cinco anos de sua mãe e sua homenagem ao
Círio de Nazaré, o maior evento religioso do Brasil, citando que a fé é o que nos move.
No ensejo, o vereador Treinador Zé Nilo agradeceu ao prefeito Manoel Pioneiro e ao
secretário Osmar pelo trabalho que está sendo realizado no canal ariri. Informou que a
Prefeitura conseguiu recursos para essa obra espera que ela seja estendida até a Praça
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Valparaíso onde funciona o Projeto Social “Bom de esporte melhor na escola”. Fazendo
uso da palavra, a vereadora Pastora Ray justificou suas ausências nas sessões desta
Casa em virtude de problemas de saúde em sua família. Fez uma reflexão do mês de
outubro, mês em que escolas e igrejas tiram para homenagear as crianças. Disse que não
poderia deixar de trazer a tribuna o seu repúdio em relação ao que estão fazendo com as
crianças. Citou a exploração do trabalho infantil, e o índice de crianças que estão sendo
aliciadas por traficantes dentro das escolas. Deixou seu protesto contra o Banco
Santander pelo patrocínio de peças teatrais que ferem a dignidade das crianças. Citou
que em uma determinada peça teatral dois homens ficam jogados no chão e aparecem
crianças em cima de uma cama. Outra Peça mostra um homem deitado ao chão nu
enquanto duas crianças passam as mãos nos órgãos genitais dele. Questionou a omissão
do Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA, dos Conselhos Tutelares. Chamou a
atenção dos católicos para uma cena teatral em que uma pessoa esfrega a imagem de
uma santa nos órgãos genitais dizendo que é arte. Destacou que nesta Casa os
vereadores Treinador Zé Nilo, Francy Pereira, Alexandre Gomes entre outros possuem
trabalhos voltados para as crianças. Este Poder não pode ficar calado. Em aparte o
vereador Eric Monteiro parabenizou a oradora pelo posicionamento em defesa dos bons
costumes. Disse que o próprio parlamento fica com medo de registrar a sua opinião.
Para este vereador isso é pedofilia. Disse que o ator e os diretores da Peça Teatral
deveriam sair da apresentação algemados. Retomando seu pronunciamento a oradora
agradeceu as palavras deste vereador, mas ficaria satisfeita se cada vereador deixasse o
seu repúdio em relação a esse desrespeito com as crianças. Usando a tribuna, o vereador
Ronaldo Sefer comunicou que dará entrada a um projeto de lei que procura terceirizar
UPAS e Postos de saúde deste município, pois acredita que esta é a melhor forma do
gestor administrar. Destacou a importância do pronunciamento da vereadora Pastora
Ray em defesa das crianças, acrescentando que o município de Ananindeua é o campeão
de feminismo. Disse que gostaria que ficasse registrado nesta Casa a sua indignação em
relação à postura de certos deputados que vêm a este município apenas para se exibir.
Disse que a partir desta sessão será um fiel defensor do secretário de saúde Paulo
Campos porque a secretaria de saúde possuía divida de mais de vinte milhões de reais e
ele conseguiu diminuir para aproximadamente um milhão de reais. Registrou que
conhece profundamente as dificuldades da área da saúde em relação aos atendimentos
de urgência, emergia e alta complexidade. Não concorda com críticas em relação à falta
de medicamentos como captopril, é uma ignorância fazer essa crítica porque esse tipo
de remédio só pode ser liberado por meio de APAC com a permissão de dois médicos.
Em aparte o vereador Carlúcio informou que tomou conhecimento de que na UPA do
Icui não tem Dipirona. Retomando seu pronunciamento o orador disse que esse tipo de
remédio não pode faltar nas unidades de saúde. Em aparte, o vereador Neto Vicente
disse que é a favor de que esta Casa de Leis volte a realizar três sessões ordinárias dadas
a demanda de trabalho do Poder Legislativo. Na sequência, o vereador Alexandre
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Gomes parabenizou a mãe do vereador Andrey Babalu pelo aniversário de setenta e
cinco anos. Ressaltou a importância dos projetos de Lei que estão em pauta como o que
cria a SEMUPA porque irá agregar a pesca e aquicultura. Parabenizou a gestão
municipal pelas obras referente a sete ruas do conjunto PAAR, duas delas são
provenientes de recurso de emendas do deputado Cássio Andrade. Fez uma referência
ao Círio de Nazaré como o maior evento religioso do Brasil. Registrou que na sessão
anterior o vereador Louro Frango disse que o senhor Jonas responsável pelo PSF do
Saré é analfabeto. Isso não é verdade porque este possui o ensino médio. Disse que o
reflexo das palavras do vereador Louro Frango teve grande repercussão porque alguém
enviou essa notícia ao jornal expondo um cidadão. Disse que o PSF do Saré não está
falido e que o secretário de saúde não seria irresponsável de nomear uma pessoa
analfabeta pra administrar essa unidade de saúde. Usufruindo à palavra, o vereador
Elias Barreto registrou que no dia primeiro de outubro comemorou-se o Dia do
Vereador. Falou das dificuldades que este parlamentar possui para legislar, citando que
na República o que mais chama a sua atenção é o limite dos poderes. O Poder
Legislativo é independente e precisa se fazer respeitar. Citou que na questão das
discussões do Uber o Ministério Público determinou prazo de cento e oitenta dias para
esta Casa legislar sobre essa questão. Deixou uma reflexão em homenagem ao Dia do
Vereador, citando que entre os três maiores presidentes dos Estados Unidos um
ressaltou a importância do vereador para a sociedade. Usufruindo a palavra o vereador
Pastor Sadraque parabenizou a vereadora Pastora Ray pelo pronunciamento em defesa
das crianças em todo o Brasil. Ressaltou a capacidade que a criança tem de
aprendizagem. Em aparte o vereador Carlúcio relatou que certa vez deu apoio a um
casamento em que a noiva era evangélica. Posteriormente tomou conhecimento de que o
casal teve um filho e que o pai teria ido ao cartório registrar a criança com o nome de
lúcifer. Este vereador não permitiu esse registro alertando que poderia chamar a polícia
caso o pai insistisse colocar esse nome na criança. Retomando seu pronunciamento o
orador agradeceu as palavras do vereador Eric Monteiro referente o posicionamento da
bancada evangélica em defesa da família. Disse que qualquer vereador tem o dever de
defender a família. Em aparte o vereador Elias Barreto parabenizou o vereador Pastor
Sadraque pela defesa enfática da família, estendendo esses cumprimentos aos
vereadores Pastora Ray e Eric Monteiro. Retomando seu pronunciamento, o orador
citou o trecho bíblico: “Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Por sua vez, o vereador
Robson Barbosa informou que esteve conversando com a senhora Cleia Gomes a
respeito do feminicídio em Ananindeua e ela disse que este município aparece com um
elevado índice de feminicídio, porque a pesquisa foi realizada no Hospital
Metropolitano. Esse hospital atende pacientes de todos os municípios do Estado.
Registrou parabéns à secretária de educação Cláudia Leite por ter recebido este vereador
e o vereador Sérgio Rato. Em aparte o vereador Neto Vicente parabenizou aos
vereadores Robson Barbosa e Sérgio Rato. Disse que realizou uma audiência pública
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para discutir o passe livre dos estudantes e a secretária de educação não se fez presente
quando seria de fundamental importância que ela participasse do debate. Retomando seu
pronunciamento, o orador deu alguns informes sobre o residencial Bom Viver a respeito
de um censo que está sendo feito para saber quantas crianças estão sem escola.
Informou que a secretaria de educação estaria verificando a possibilidade de implantar
um anexo dentro desse residencial. No uso da palavra, o vereador Augusto Soares
informou que no dia seguinte haveria convenção do PSDB para escolher o presidente do
Partido municipal. Registrou parabéns ao vereador Ronaldo Sefer pela proposta para o
funcionamento de UPAs e Postos de Saúde. Essa forma de administrar será um grande
avanço para o governo municipal. Disse que esse tipo de atendimento começou em São
Paulo por meio de Organização Social - OS. Se o projeto for aprovado, o poder público
municipal irá apenas fiscalizar o serviço de atendimento. Haverá controle porque
médicos e enfermeiros terão de cumprir horários. Em aparte o vereador Ronaldo Sefer
informou que o poder público deixará de ser a vitrine para ser o fiscalizador. Em aparte
o vereador Elias Barreto disse que assim que o Projeto entrar em pauta é necessário
discutir criteriosamente a questão das Organizações Sociais. Retomando seu
pronunciamento o orador concorda com essa discussão. Informou que quando o
governador Simão Jatene entregou o Hospital Metropolitano a Governadora Ana Júlia
Carepa ele era uma Organização Social - OS. Depois deixou de ser e o atendimento
piorou. Informou que o Hospital Metropolitano voltou ser uma Organização Social.
Mudando de assunto, congratulou o vereador Neto Vicente pela lembrança do
aniversário do saudoso vereador Tonico Vicente. Citou a homenagem que a Mesa
Diretora desta Casa, na pessoa da Presidente Francy Pereira, fez a esse ex-vereador ao
colocar o nome dele no anexo desta Casa de Leis. Registrou parabéns ao vereador
Treinador Zé Nilo por ter conseguido seu objetivo em relação às obras em sua
comunidade. 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 20.09.17 que foi aprovada por unanimidade de votos;
Projeto de Decreto Legislativo nº 152/2017 – Concede o Título Honorífico de Cidadão
de Ananindeua ao senhor Wagner Bach Martins, e dá outras providências, de origem do
Poder Legislativo, que foi aprovado por unanimidade de votos – com a dispensa dos
pareceres; Projeto de Decreto Legislativo nº 153/2017 – Concede o Título Honorífico de
Cidadão de Ananindeua ao senhor Carlos Roberto Lupi, e dá outras providências, de
origem do Poder Legislativo, que foi aprovado por unanimidade de votos – com a
dispensa dos pareceres; Parecer nº 061/2017 Comissão de Justiça; Parecer nº 050/2017
da Comissão de Finanças Orçamento, Parecer nº 006/2017 da Comissão de Saúde,
Proteção Social e Trabalho e Parecer nº 044/2017 da Comissão de Redação Final, que
foram aprovados por unanimidade de votos – Assunto: Projeto de Lei nº 089/17 de 11
de setembro de 2017 – Cria o cargo de Médico Plantonista na estrutura organizacional
da Secretaria Municipal de Saúde – SESAU define competências, e dá outras
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providências, de origem do Poder Executivo, que foi aprovado por unanimidade de
votos – em primeira votação; Parecer nº 063/2017 Comissão de Justiça; Parecer nº
051/2017 da Comissão de Finanças Orçamento, Parecer nº 035/2017 da Comissão de
Administração Pública e Parecer nº 045/2017 da Comissão de Redação Final, que foram
aprovados por unanimidade de votos – Assunto: Projeto de Lei nº 093/17 de 15 de
setembro de 2017 – Institui o arruamento oficial dos empreendimentos Residencial
“Jardim Aurá”, no município de Ananindeua e dá outras providências, de origem do
Poder Executivo, que foi aprovado por unanimidade de votos – em primeira votação;
Parecer nº 062/2017 Comissão de Justiça; Parecer nº 052/2017 da Comissão de
Finanças Orçamento, Parecer nº 002/2017 da Comissão de Meio Ambiente e
Sustentabilidade e Parecer nº 046/2017 da Comissão de Redação Final, que foram
aprovados por unanimidade de votos – Assunto: Projeto de Lei nº 095/17 de 18 de
setembro de 2017 – Altera e consolida dispositivos da Lei nº 2.643, de 3 de dezembro
de 2013, que cria a Secretaria Municipal de Pesca e Aquicultura - SEMUPA e dá outras
providências, de origem do Poder Executivo, que foi aprovado por unanimidade de
votos – em primeira votação; Parecer nº 040/2017 da Comissão de Finanças Orçamento,
Parecer nº 001/2017 da Comissão de Meio Ambiente e Sustentabilidade e Parecer nº
044/2017 da Comissão de Redação Final, que foram aprovados por unanimidade de
votos - Assunto: Projeto de Lei nº 001/2017- Dispõe sobre a substituição do uso de
sacolas plásticas, por sacolas de papel ou biodegradáveis em supermercados, mercados
de pequeno porte, lojas de departamentos e dá outras providências, de origem do Poder
Legislativo, que foi aprovado por unanimidade de votos – em primeira votação; Parecer
nº 041/2017 da Comissão de Finanças Orçamento, Parecer nº 001/2017 da Comissão de
Cultura e Esporte e Parecer nº 045/2017 da Comissão de Redação Final, que foram
aprovados por unanimidade de votos - Assunto: Projeto de Lei nº 009/2017 Institui e
Inclui no calendário oficial de eventos do Município de Ananindeua, Pará, o Evento
“ELETRO-CRISTO”, e dá outras providências”, de origem do Poder Legislativo, que
foi aprovado por unanimidade de votos – em primeira votação; Parecer nº 042/2017 da
Comissão de Finanças Orçamento, Parecer nº 029/2017 da Comissão de Administração
Pública e Parecer nº 046/2017 da Comissão de Redação Final, que foram aprovados por
unanimidade de votos - Assunto: Projeto de Lei nº 022/2017 Dispõe sobre Limpeza de
terrenos baldios no Munícipio de Ananindeua e dá outras providências, de origem do
Poder Legislativo, que foi aprovado por unanimidade de votos – em primeira votação;
Parecer nº 043/2017 da Comissão de Finanças Orçamento, Parecer nº 005/2017 da
Comissão de Saúde, Proteção Social e Trabalho e Parecer nº 047/2017 da Comissão de
Redação Final, que foram aprovados por unanimidade de votos - Assunto: Projeto de
Lei nº 023/2017 Dispõe sobre a criação da “Clinica Municipal de Recuperação de
Dependentes Químicos” e dá outras providências, de origem do Poder Legislativo, que
foi aprovado por unanimidade de votos – em primeira votação; Parecer nº 044/2017 da
Comissão de Finanças Orçamento, Parecer nº 030/2017 da Comissão de Administração
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Pública e Parecer nº 048/2017 da Comissão de Redação Final, que foram aprovados por
unanimidade de votos - Assunto: Projeto de Lei nº 024/2017 Altera a Denominação da
Rua Jader Barbalho, no Bairro do Icuí-Guajará, para Dr. Osvaldo Cruz, de origem do
Poder Legislativo, que foi aprovado por unanimidade de votos – em primeira votação;
Parecer nº 045/2017 da Comissão de Finanças Orçamento, Parecer nº 004/2017 da
Comissão de Saúde, Proteção Social e Trabalho e Parecer nº 049/2017 da Comissão de
Redação Final, que foram aprovados por unanimidade de votos - Assunto: Projeto de
Lei nº 027/2017 Institui a Campanha Permanente de Conscientização da Depressão
Infantil e na Adolescência no Âmbito Municipal e dá outras providências, de origem do
Poder Legislativo, que foi aprovado por unanimidade de votos – em primeira votação;
Parecer nº 046/2017 da Comissão de Finanças Orçamento, Parecer nº 031/2017 da
Comissão de Administração Pública e Parecer nº 050/2017 da Comissão de Redação
Final, que foram aprovados por unanimidade de votos - Assunto: Projeto de Lei nº
029/2017 “Dispõe sobre as Penalidades Impostas Aqueles que Praticam a Exploração
do Trabalho Infantil no Âmbito Municipal e dá outras providências”, de origem do
Poder Legislativo, que foi aprovado por unanimidade de votos – em primeira votação;
Parecer nº 047/2017 da Comissão de Finanças Orçamento, Parecer nº 032/2017 da
Comissão de Administração Pública e Parecer nº 052/2017 da Comissão de Redação
Final, que foram aprovados por unanimidade de votos - Assunto: Projeto de Lei nº
031/2017 “Dispõe sobre a Cassação do Alvará de Funcionamento de Empresas e Postos
Estabelecidos no Município que Revenderem Combustíveis Adulterados e dá outras
providências”, de origem do Poder Legislativo, que foi aprovado por unanimidade de
votos – em primeira votação; Parecer nº 048/2017 da Comissão de Finanças Orçamento,
Parecer nº 033/2017 da Comissão de Administração Pública e Parecer nº 053/2017 da
Comissão de Redação Final, que foram aprovados por unanimidade de votos - Assunto:
Projeto de Lei nº 032/2017 “Institui a Semana da Água no Municipal e dá outras
providências”, de origem do Poder Legislativo, que foi aprovado por unanimidade de
votos – em primeira votação; Parecer nº 049/2017 da Comissão de Finanças Orçamento,
Parecer nº 034/2017 da Comissão de Administração Pública e Parecer nº 054/2017 da
Comissão de Redação Final, que foram aprovados por unanimidade de votos - Assunto:
Projeto de Lei nº 036/2017 – Considera de Utilidade Pública, no âmbito do Município
de Ananindeua, a “Associação Solidaria dos Parks Deus Proverá, Laguna e Tokio” e dá
outras providências, de origem do Poder Legislativo, que foi aprovado por unanimidade
de votos – em primeira votação; Requerimentos nºs 1657, 1658, 1659, 1660, 1665,
1666, 1668, 1669 e 1678/2017 que foram aprovados por unanimidade de votos. Não
havendo Pronunciamentos Finais e nem mais nada a ser tratado quando eram dezoito
horas e quarenta e oito 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: Paulo Macedo (Louro frango), Elias Barreto,
Robson Barbosa, Marlon, Alexandre Gomes, Andrey Babalu, Augusto Soares, Breno
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Mesquita, Carlúcio, Chico Barros, Diego Alves, Érick Monteiro, Francy Pereira, Neto
Vicente, Pastor Arlindo Silva, Pastor Sadraque, Pastora Ray, Ronaldo Sefer, Sérgio
Rato, Treinador Zé Nilo e Vanderray. Foi justificada a ausência dos vereadores: Doutor
Daniel, Helder Júnior, Gordo do Aurá e Bitoti. 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 outubro de 2017.********************

VEREADOR DOUTOR DANIEL
Presidente

VEREADOR ELIAS BARRETO
1º Secretário
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