Câmara Municipal de Ananindeua
Plenário João Paulo II
Ananindeua-Pará

ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA NA CÂMARA MUNICIPAL DE
ANANINDEUA, NO DIA 09 DE AGOSTO DE 2017.**************************************
Aos nove dias do mês de agosto de dois mil e dezessete, às dezessete horas e cinco
minutos a Câmara Municipal de Ananindeua reuniu-se em Sessão Ordinária sob a
presidência do Senhor Vereador Doutor Daniel que deixou a Ata da Sessão Ordinária
do dia 28.06.17, a disposição dos vereadores para a leitura da mesma. Passando
para os Pronunciamentos Iniciais o Senhor presidente concedeu a palavra ao
vereador Gordo do Aurá disse que não estava comparecendo as sessões por
questões de saúde. Falou sobre a sua preocupação em relação à secretaria Ama
nindeua por reconhecer que não existe nada de benéfico na sua criação, uma vez
que tem a finalidade de tirar o valor do vereador para concedê-lo as lideranças.
Ressaltou que não tem nada contra as lideranças, mas algumas delas se beneficiam
de acordos políticos e da Prefeitura. A Grande prova disso é o Projeto Minha Casa
Minha Vida, em que presidentes e vice-presidentes comunitários foram contemplados
com apartamentos e as pessoas carentes não tem moradia. Informou que tem levado
diversas demandas do bairro Aurá à Secretaria de obra e ao conhecimento do gestor,
como a de um buraco gigantesco em frente a sua residência. Disse que o gestor tem
de chamar os vereadores para saber quais são as suas demandas em vez de colocálos lá embaixo e as lideranças lá em cima. Citou que os vereadores Neto Vicente,
assim como este vereador trabalhavam com o auxílio de um jerico da Prefeitura para
prestar serviços à comunidade no qual retiravam lixo e entulhos das ruas. Com esse
serviço muitas coisas aconteciam no Aurá e no Centro de Ananindeua, mas até isso
tiraram destes vereadores. Disse que as coisas estão se invertendo neste município,
os Secretários e o prefeito não atendem os vereadores. Solicitou ao presidente desta
Casa - Doutor Daniel que articulasse junto ao Poder Executivo. Em aparte, o
vereador Louro Frango ressaltou que na sessão anterior debateu sobre a Ama
nindeua esta que de certa forma desrespeita os vereadores, por exemplo, o
responsável por esta secretaria sequer telefonou a este vereador para avisar que a
Rua Dom Bosco, no Distrito Industrial, que é uma luta deste vereador, estava sendo
asfaltada. Retomando seu pronunciamento o orador disse que apesar de ser da base
aliada irá falar sobre os erros deste município. Assomando-se a tribuna, o vereador
Robson Barbosa registrou pêsames à família e colegas do rodoviário Alexandro
Marques Alves Machado, de quarenta e três anos, que foi brutamente assassinado
depois de um desentendimento de trânsito. Informou que na última sexta-feira
realizaram a Primeira Estação Ananin, na comunidade Dom Bosco no bairro Maguari.
Agradeceu aos vereadores Sérgio Rato, Neto Vicente, Bitot, Doutor Daniel, Babalu,
Wanderray e que contribuíram com essa ação. Concorda com Gordo quando disse
que o Executivo precisa dialogar de forma clara com o Poder Legislativo. Em seis
meses de serviço nesta Casa de Leis o vereador não consegue fazer um serviço
mínimo neste município. Falta compromisso do gestor com questões do munícipio.
Disse que é importante o Diálogo com o gestor para que novas obras possam ser
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realizadas. No ensejo, o vereador Treinador Zé Nilo comentou sobre Ama nindeua
dizendo que quem Ama Ananindeua de verdade são os veadores que conhecem os
problemas das comunidades. Questionou se uma nova Câmara Municipal estava
sendo formada. Relatou que solicitou à equipe de iluminação pública para a sua
comunidade e quando ela chegou para fazer o serviço, por volta de onze horas da
manhã, foram feitos três pontos de energia e este vereador tomou conhecimento de
que a equipe chegou a essa hora porque estava atendendo um pedido de uma
pessoa do Ama-nindeua, no bairro Quarenta horas, de quinze pontos de energia.
Disse que desde janeiro solicitou o serviço de patol e não foi atendido. Ressaltou que
os vereadores precisam ser respeitados como autoridades e esta Casa tem de
chamar os secretários para prestar esclarecimentos sobre a execução dos serviços.
Informou que atletas do Projeto Social do Val Paraiso Esporte Clube iriam participar
da final da Liga Esportiva de Ananindeua. Disse que recebeu uma reclamação do
presidente da LEMA em relação a falta de apoio da Prefeitura e da secretaria de
esporte a esse evento. Este vereador está dando a sua contribuição e solicitou o
apoio dos vereadores às categorias de esporte que estão participando desse evento.
Em aparte o vereador Louro Frango disse que não consegue entender como o
vereador treinador Zé Nilo com um projeto social grandioso não tem o apoio da
Secretaria de Esporte. Não teve o apoio do ex-secretário Alexandre Gomes e não
entende como o secretario Fábio Figueiras não apoia esse projeto, se esta secretaria
tem orçamento para ajudar. Retomando seu pronunciamento o orador convidou a
todos para prestigiarem esse grande evento esportivo do município de Ananindeua.
Fazendo uso da palavra, o vereador Marlon disse que escutou atentamente aos
pronunciamentos de seus antecessores. Disse que a criação da Ama-nindeua nada
mais é do que uma articulação política porque se o Poder Executivo quisesse saber
as demandas do município, o que não faltam são requerimentos, ofícios e
solicitações de serviços em todas as áreas. Citou as ruas que estão precárias no
bairro Atalaia como a Passagem Santa Inês, Rua São Raimundo até a BR – 316,
Passagens Bittencourt, Passagem F, Nazareno e Brasília, nesta última o prefeito
Manoel Pioneiro juntamente com o presidente desta Câmara, este vereador e o padre
Milton, da Igreja Cristo Peregrino, se comprometeram asfaltar. Em relação à
Jaderlândia I citou a Rua B da Rua Julia Barbalho a Rua São Francisco, Rua C da
Julia Barbalho a São Francisco, Rua sete e Rua L. Quanto a Jaderlândia dois
informou que por intermédio de requerimentos, deste vereador, está sendo feita a
etapa da metade das Ruas B, C e D. Solicitou que a Ama-nindeua concluísse o
restante das ruas. Citou ainda no Francisquinho as Ruas 6, 7, Nossa Senhora de
Fátima, Doutora Izani, coronel Neves e a área esquerda da Presidente Vargas que é
uma área limítrofe e as Alamedas Erasmo Carlos e Aroldo Veloso. Informou que
todas essas ruas possuem requerimentos aprovados deste vereador. Disse que esta
Casa e o Poder Executivo tem que se unir para fazer os serviços. Não pode existir
palanque político para beneficiar lideranças, enquanto que o vereador que teve
votação expressiva, que caminhou com prefeito e vice-prefeito é deixado de lado.
Usando a tribuna, o vereador Neto Vicente se assomou em relação à Ama-nindeua,
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por entender que ela está mais atrapalhando do que ajudando, uma vez que escolher
só uma liderança atrapalha os andamentos das obras em Ananindeua. Disse que nas
eleições para deputado estadual apoiou o deputado Raimundo Melo e solicitou a ele
uma emenda parlamentar para este município e foi atendido. Os recursos estão nos
cofres da Prefeitura e a obra da Rua João de Andrade está sendo executada, estão
fazendo as calçadas e os serviços de tubulações, mas sequer houve respeito com
este vereador que solicitou recursos para o município. Gostaria de saber se existe
uma Câmara paralela. Informou que está sendo votado pelo Congresso Nacional o
distritão, dizendo que deixou de retornar a esta Casa sendo o oitavo vereador mais
votado por questão de coeficiente eleitoral. Com o distritão os vinte cinco vereadores
mais votados irão assumir o cargo, assim, os quarenta e um deputados estudais e os
dezessete deputados federais mais votados irão assumir os cargos. Isso é valorizar o
voto do cidadão. Os partidos políticos estão perdendo a credibilidade por
envolvimento em falcatruas. Disse que a Ama-nindeua marcou uma reunião e
convocou os vereadores, em seguida desmarcou e remarcou para este dia de
sessão. Isso é um golpe político. Por trás do vereador Neto Vicente tem duas mil
trezentas e quarenta e três pessoas que foram as urnas. Ano que vem haverá
eleições políticas e tem postado dois grupos políticos no Estado. Tem de ficar no
grupo político em que tem valor, tem de respeitar o Legislativo. Convidou a todos
para prestigiarem a convenção do PDT em que este vereador submeteu seu nome
como presidente deste Partido, que aconteceria no próximo sábado a partir das oito
horas da manhã, nesta Casa de Leis. Na sequência, o vereador Helder Júnior disse
que a Ama-nindeua nada mais é do que um instrumento criado pelo executivo para
diminuir e denegrir a imagem desta Casa Legislativa. Não existe respeito com o
vereador, há quatro anos escuta as mesmas lamentações. Vereador em Ananindeua
não tem moral para tapar um bueiro, para conseguir uma limpeza. Poder Legislativo
é um poder independente, mas quando veio um projeto do executivo para conseguir
empréstimo junto a Caixa Econômica Federal, no valor de vinte milhões de reais,
imediatamente os vereadores o aprovam, sem fazer uma análise. Está mais do que
na hora da Câmara Municipal de Ananindeua se unir independente de partido,
oposição e mostrar porque os vereadores foram eleitos. É necessário avaliar os
projetos para votá-los com consciência, senão continuarão sendo desrespeitados.
Ocupando a tribuna, o vereador Elias Barreto disse que não iria se aprofundar sobre
a Ama-nindeua, enfatizando que se fosse feito o trabalho rotineiro que os vereadores
solicitam não era necessária essa secretaria. Registrou que no primeiro mandato do
prefeito Manoel Pioneiro, atuou como líder do governo nesta Casa de Leis. Naquele
momento precisou conviver com três pessoas do PT muito qualificadas um jornalista,
um advogado e um professor, que se preparavam para as sessões com os assuntos
programados e este vereador como não sabia do que se tratava agia no improviso
para resolver os problemas, mas um deles era muito malicioso, todas as vezes que
começava o pronunciamento dele elogiava este vereador como bom parlamentar,
competente e eloquente. Depois deste elogio, ele descia o malho. Com o tempo este
vereador pediu para ele não o elogiar porque o seu elogio era falso. Ressaltou que na
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gestão tem pessoas assim, que falam que são amigas, mas na hora em que um
amigo precisa delas não acontece absolutamente nada. Informou que estaria
apresentando uma proposição sobre as áreas de ocupações deste município. Disse
que só irão conseguir mudar a imagem paisagística do município de Ananindeua
quando resolverem esse problema. Usufruindo à palavra, o vereador Augusto
Soares informou que participou do sorteio de mil cento e vinte oito unidades
habitacionais do Programa Minha Casa Minha Vida no Ginásio Almir Gabriel.
Parabenizou ao prefeito pelo ato de ter escolhido o sistema de sorteio. Parabenizou
ao gestor por tirar o ato político de entregar as unidades habitacionais deste
município. Em aparte, o vereador Elias Barreto disse que esteve neste evento e o
discurso do prefeito Manoel Pioneiro, primando pela transparência desse processo,
chamou sua atenção. Ressaltou que no Estado de São Paulo, o governador Geraldo
Alckmin realiza o sorteio de unidades habitacionais pelo sistema de um globo como
os nomes das pessoas. Ele roda o globo e o nome que sai é o sorteado. Neste
município o que chama atenção é que a CEF prepara o sistema de sorteio, mas os
dados são determinados pela Prefeitura. Sugeriu que o município de Ananindeua
utilize o mesmo sistema de sorteio do Estado de São Paulo, se fizer dessa forma,
concordará cem por cento com o discurso do gestor em relação à transparência.
Retomando seu pronunciamento, o orador informou que atualmente existem
aproximadamente trinta e cinco mil pessoas inscritas no Programa Minha Casa Minha
Vida, esclarecendo que por meio do sistema de sorteio todas participam. Comentou
que o debate inicial ocorreu em função do Ama-nindeua em que os vereadores,
Gordo do Aurá, Treinador Zé Nilo, Marlon, Neto Vicente, Helder Junior, registraram
seus posicionamentos. Disse que não vê nada demais nessas ações do Amanindeua, em que funcionários do governo levam o trabalho do prefeito aos munícipes.
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 28.06.17 que foi aprovada por unanimidade de votos; dos
Requerimentos nºs 1396, 1443, 1444, 1459, 1460, 1461, 1462, 1463, 1465, 1466,
1468, 1469, 1470, 1471, 1473, 1475, 1476, 1477, 1478, 1479, 1480, 1481, 1482,
1483, 1485, 1486, 1487, 1488, 1489, 1490, 1491, 1492, 1493, 1494, 1495, 1496,
1497, 1499 e 1500/2017 que foram aprovados por unanimidade de votos;
Requerimento nº 1467/2017, em discussão, o vereador Andrey Babalu ressaltou que
trata do esporte nas escolas e projetos sociais como ferramenta de transformação.
Pediu apoio aos órgãos competentes para que possam dar suporte nos projetos
sociais. Convidou a todos para participarem da audiência pública – o requerimento foi
aprovado por unanimidade de votos; Requerimento nº 1500/2017, em discussão, o
vereador Doutor Daniel citou que o vereador Breno Mesquita solicita uma audiência
pública para tratar do transporte privado com aplicativos - UBER. Acha de extrema
importância esclarecer para a população que quem regulamenta este serviço é o
governo federal e enquanto esta lei não sair, o município não tem competência para
criar nenhuma lei regulamento ou proibindo. Parabenizou ao autor pela iniciativa; o
vereador Breno Mesquita acredita que a discussão é uma forma de esclarecer este
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aplicativo e tentarem viabilizar uma maneira de não prejudicar nem os taxistas e nem
o pessoal dos aplicativos. Pede apoio dos pares e espera que os órgãos envolvidos
compareçam para esta importante audiência pública; o vereador Neto Vicente acha
que o aplicativo deve ser regularizado porque não é justo os taxistas pagarem
impostos e os UBER não pagarem porque não estão legalizados. Por isso a
importância desta audiência para definirem a situação de legalidade; o vereador
Helder Júnior esclareceu que o UBER é permitido em várias cidades do país e por
isso ele não é ilegal, mas a discussão é importante. Acredita que tudo que venha
para contribuir e prestar um serviço de qualidade com preço mais barato é bem
vindo, certamente deve haver fiscalização para ser feito de maneira responsável; o
vereador Alexandre Gomes parabenizou ao autor e acha importante no dia da
audiência ter dados numéricos de quantidades de taxistas e moto-taxistas legalizados
e pedir ao aplicativo UBER quantos carros já estão cadastrados no município. Citou
que tem outro aplicativo circulando, o IETGO e o que a lei legaliza é um aplicativo e
não o UBER. É importante saber quantos aplicativos já existem e chama-los para
essa audiência. Pensa que precisam avançar com o transporte público. Acha a
concorrência entre táxis e aplicativos desleal, pois os taxistas deixam impostos no
município enquanto o UBER que usa a malha viária e toda infraestrutura das ruas
não deixa nenhum real para o município; o vereador Marlon disse que é uma
discussão importante para o município e informou que já foi solicitada a este orador,
por uma pessoa que oferece o serviço no aplicativo, uma reunião para legalização do
mesmo. Devem ser criados os critérios para que haja concorrência leal; o vereador
Elias Barreto informou que o serviço do UBER é uma atividade particular e não uma
concessão, não tem placa especial é uma atividade econômica e por isso alguns
entendem que deve ser regulamentado em nível federal, parecer de um juiz em
Belém, por isso é muito complexo este assunto e talvez nem seja competência do
Legislativo. Parabenizou ao autor pelo teor da matéria. Finaliza, afirmando que
acredita que o uso desse aplicativo é irreversível – o requerimento foi aprovado por
unanimidade de votos; Requerimento nº 1484/2017 que saiu de pauta para
averiguação e Requerimentos nºs 1175 e 1344/2017 que ficaram para a próxima
sessão, pois o autor não estava presente. Passando para os Pronunciamentos
Finais, o senhor presidente concedeu a palavra ao vereador Breno Mesquita, que da
tribuna disse acreditar que a audiência será salutar, mas muita gente estará com os
“nervos à flor da pele”. Acha que deveriam passar o momento do Ama-nindeua
porque se discute tanto e ninguém resolve nada, deveriam fazer uma comissão irem
até o secretário pedir o planejamento das obras e se possível levar suas próprias
solicitações. Questiona o Ama-nindeua pela forma como eles falam dos vereadores,
como se não tivessem ingerências em suas áreas de atuação. Se os edis são base
aliada devem estar juntos. Assomando-se a tribuna, o vereador Alexandre Gomes
colocou que o Ama-nindeua é um conjunto de pessoas da sociedade civil organizada
tentando ganhar espaço com trabalhos pelo município. Concorda que os vereadores
devem receber o cronograma de obras que serão realizadas para que o vereador se
mobilize em sua área a fim de saber se suas demandas estão sendo atendidas. Acha
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importante que quanto mais pessoas lutarem por uma área, o poder público olhará
mais por ela. Informou que a comunidade Nova Aliança está recebendo novamente
as obras de saneamento. Ressaltou que Ananindeua tem uma renda per capita por
habitante de apenas seiscentos reais, enquanto Maringá, no Paraná, por exemplo,
tem menos habitante e mil e seiscentos reais per capita. Daí vê-se o compromisso da
gestão municipal para que avancem as obras. Estão para receber a licitação das
obras do BRT metropolitano que fará uma grande transformação na mobilidade de
Ananindeua. O prolongamento da Avenida João Paulo II está em fase de conclusão.
Todas são obras estruturantes, provando que o governo do Estado tem confiança no
gestor municipal. Afirma que a arrecadação orçamentária diminuiu, mas mesmo
assim o Executivo consegue manter as obras funcionando satisfatoriamente. No
ensejo, o vereador Paulo Macedo (Louro frango) reafirma que está cansado de
pedir ao secretário de obras – Osmar, para que mande sinalizar a Rua Zacarias de
Assunção, que toda semana tem acidente com vítimas fatais e nada é feito; disse que
não pode aceitar isso. Ressalta que os vereadores fazem suas solicitações através
de requerimentos e não são atendidos, mas vem o Ama-nindeua, onde o Executivo
atende com obras e os méritos ficam com eles e os vereadores ficam
desmoralizados, parecendo que eles não fazem nada. Não aceita esta
desmoralização para com os edis. Fazendo uso da palavra, o vereador Gordo do
Aurá citou que faz tempo que não vê nenhuma obra no Aurá, a UPA está em
construção há mais de dois anos e só ouve falar que vai inaugurar e nada. O
vereador Alexandre Gomes vem à tribuna dizer que toda semana tem inauguração de
obra na área dele, “deve haver algo de errado”, o executivo usa dois pesos e duas
medidas para os edis. Quanto ao Ama-nindeua, acha injusto tirarem o direito do
vereador que caminhava junto com o prefeito e dar todos os créditos a este grupo
fechado. Acha isto uma forma de diminuir cada vereador. O certo seria o prefeito e os
secretários sentarem com os vereadores e verificarem a demanda que cada um tem
em benefício do povo. Ressaltou que o local onde mora há buracos e falta iluminação
pública e o povo indaga porque ele não faz nada, mas só ele sabe quantas vezes foi
até a secretaria e mandou mensagens ao prefeito reivindicando estas melhorias.
Finalizou, dizendo que este grupo está sendo ajudado com interesse nas próximas
eleições. Ocupando a tribuna, o vereador Marlon reportou-se ao líder do governo
dizendo que estão dando muita moral para este grupo Ama-nindeua, que é composto
noventa por cento de funcionários públicos e devem averiguar se os mesmos estão
desenvolvendo o papel deles do qual foram contratados ou desvio de função. Que os
edis tomem providências se isto estiver acontecendo. Ressaltou que a briga está
interna e se espalhando e acredita que o gestor está dando “um tiro no pé” com esta
atitude. Pediu a união dos vereadores para resolverem esta situação. Na sequência,
o vereador Neto Vicente citou que o grupo Ama-nindeua está fazendo o serviço de
comunicação do Executivo, então seria melhor dispensar os servidores daquele
setor, que estão recebendo sem fazer nada. Parece que hoje a câmara perdeu seu
papel e está omissa. Se não tomarem uma atitude e reverterem esta situação esta
legislatura vai ficar marcada como a pior que passou por aqui. Está na hora de se
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unirem e se colocarem como verdadeiros legisladores e fiscalizadores. Na
oportunidade, o vereador Helder Júnior disse que só escutou lamentações dos
antecessores, chateados com o prefeito por falta de respeito. Os requerimentos
aprovados não são levados adiante, causando o desprestígio do vereador na sua
comunidade. Disse que tem uma solução para acabar com isso, mas precisa que os
vereadores tenham coragem, pois são um Poder independente e no Regimento
Interno existem as emendas impositivas onde o prefeito deve acatar o que for
aprovado, mesmo que ele não queira. Desta maneira, o prefeito respeitará o
Legislativo realizando a obra necessária e beneficiando a população. Pediu que os
edis analisassem as emendas impositivas e unidos colocassem em prática, o prefeito
fará tudo para tentar não aprová-las, mas os vereadores têm que ser corajosos e se
fazerem respeitar. Por sua vez, o vereador Elias Barreto disse que não deveriam dar
tanta importância ao Ama-nindeua, que é um grupo de servidores capitaneado pelo
secretário de governo e lideranças para dar respostas diante do sufoco que a
administração vive em determinados bairros. O que tem de ruim nisso é que tem um
grupo com interesses que decidem o que vão fazer e não informam aos vereadores
deliberadamente. Afirmou que onde há obra sendo realizada, em determinado bairro,
através de requerimento de vereador, é interrompida porque o Ama-nindeua retira e
leva para onde achar mais importante. Isto que acha errado, porque é um ato
politiqueiro e mal feito, ainda tirando o prestígio do vereador que foi eleito pelo povo.
Lamenta que o gestor não teve atitude democrática em chamar os edis, que o
ajudaram a garantir cento e cinquenta mil votos, planejarem as ações. Garante que
não tem medo desse grupo, já está acostumado, é ainda base aliada, mas nunca
será capacho ou subserviente. Usufruindo à palavra, o vereador Augusto Soares
critica o Ama-nindeua em realizar as ações e não chamar os vereadores e ainda falar
mal deles, acredita que são distorções e levará ao prefeito para tentar corrigi-las.
Disse que isto não o atinge porque são ações legítimas do prefeito que trazem
benefícios à população, divulgando o que o prefeito vem realizando no município. Irá
solicitar que este grupo divulgue ao setor de comunicação do legislativo as ações que
irão realizar. Disse que tem certeza que os funcionários, que fazem parte desse
grupo, realizam esses serviços fora do seu horário de trabalho. Ressaltou que as
emendas impositivas ficariam aquém do valor que o prefeito está investindo em áreas
do município e certamente os edis sairiam perdendo em obras nas suas
comunidades. Afirmou que não tem medo e nem vergonha de sair às ruas, porque
seu trabalho enquanto legislador vem realizando. Não havendo mais nada a ser
tratado quando eram dezenove horas e quarenta e oito minutos, o senhor presidente
deu por encerrada e sessão, na qual compareceram os vereadores: Doutor Daniel,
Paulo Macedo (Louro frango), Elias Barreto, Robson Barbosa, Marlon, Bitoti, Neto
Vicente, Helder Júnior, Francy Pereira, Pastor Arlindo Silva, Vanderray, Pastora Ray,
Augusto Soares, Diego Alves, Érick Monteiro, Ronaldo Sefer, Andrey Babalu, Breno
Mesquita, Treinador Zé Nilo, Alexandre Gomes, Pastor Sadraque e Sérgio Rato. Foi
justificada a ausência dos vereadores: Do que para constar, eu, primeiro secretário,
lavrei a presente ata que depois de lida, discutida e aprovada será devidamente
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assinada pela Mesa Diretora deste Poder. Palácio Legislativo João Paulo II, Plenário
Vereador João Nunes, em 09 de agosto de 2017.****************************************

VEREADOR DOUTOR DANIEL
Presidente

VEREADOR ELIAS BARRETO
1º Secretário
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