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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA NA CÂMARA MUNICIPAL DE
ANANINDEUA, NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2017.*************************************
Aos onze dias do mês de outubro de dois mil e dezessete, às dezessete horas 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
27.09.17, a disposição dos vereadores para a leitura da mesma. Passando para os
Pronunciamentos Iniciais o Senhor presidente concedeu a palavra ao vereador
Ronaldo Sefer que da tribuna disse que não pode se conformar quando observa um
assessor DAS da Prefeitura falar mal dos vereadores nas redes sociais. Ressaltou
que não faz parte de sua índole perseguir alguém, mas gostaria que esta Casa de
Leis tomasse providências a esse respeito porque ficou extremamente ofendido com
o que foi dito contra um vereador desta Casa. Solicitou a aprovação de um
Requerimento oral de persona non grata para ser encaminhado juntamente com o
ofício do resultado da votação à chefia desse funcionário. Em aparte, o vereador
Diego Alves citou que também ficou indignado e que as ofensas foram dirigidas ao
vereador Neto Vicente, sentiu como se elas fossem para este vereador. Ressaltou
que todos os vereadores desta Casa compõem a base aliada do governo e não
aceita esse tipo de atitude de um DAS do Poder Executivo. Solicitou que a Mesa
Diretora tomasse providência urgente a esse respeito. Em aparte, o vereador Marlon
perguntou o nome da secretaria que esse assessor estava lotado dizendo que
também não irá aceitar que um servidor inserido no Poder Executivo deste município
desrespeite o Poder Legislativo. Retomando seu pronunciamento, o orador concedeu
aparte ao presidente desta Casa vereador Doutor Daniel que informou que seria feita
uma Moção de Repúdio. Prosseguindo o aparte o vereador Alexandre Gomes
acrescentou que conhece a pessoa desse funcionário chamado Sávio dizendo que
ele falou mal do prefeito de Belém Zenaldo Coutinho. Que ele não mora em
Ananindeua, não respeita este município e não merece fazer parte do quadro de
funcionários deste município. Disse que essa moção deve ser encaminhada ao
secretário Zezinho Lima porque ele tem corresponsabilidade. Em aparte, o vereador
Erik Monteiro registrou apoio ao vereador Neto Vicente dizendo que a Câmara não
está incomodada com uma crítica de internet, mas se manifestando contra uma
crítica de um servidor do Poder Executivo, que desrespeita o Poder Legislativo.
Retomando seu pronunciamento o vereador Ronaldo Sefer sugeriu que esta Casa
convocasse o secretário Zezinho Lima para prestar esclarecimentos. Assomando-se
a tribuna, a vereadora Pastora Ray chamou a atenção para o Outubro Rosa, período
de campanha de conscientização dirigida à sociedade e às mulheres sobre a
importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama. Registrou a
estatística de morte de mulheres pela falta de prevenção dessa doença. Informou que
no dia dezessete esta Casa de Leis estaria promovendo uma Sessão Especial
assinada por esta vereadora, vereadora Francy Pereira e pelo Presidente desta Casa
vereador Doutor Daniel para discutir esse tema. Informou que o Hospital Modelo
estava oferecendo atendimento de mamografia. Em relação ao Dia das Crianças,
deixou seu protesto porque todos os dias a mídia incentiva à nudez e a pedofilia.
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Comentou que o Programa Fantástico da Rede Globo foi assunto no Congresso
Nacional. Disse que a bancada evangélica se manifesta contrária a algumas
situações. Por sua vez, o último programa do Fantástico respondeu com uma matéria
para dizer que os evangélicos destroem terreiros de umbanda e são traficantes.
Ressaltou a importância do trabalho social realizado pelos evangélicos a custo zero
para a sociedade e criticou a postura da Rede Globo dizendo que ela faz campanha
para pedir dinheiro para o Projeto Criança Esperança e depois diz que a criança pode
conviver com a nudez porque é arte. Deixou seu repúdio a essa emissora e aos
artistas que fizeram rodas de discussões para falar que a nudez é arte. Declarou que
Criança tem direito a brinquedo, escola e proteção, chamando a atenção da vara da
infância e dos conselhos tutelares. No ensejo, o vereador Sérgio Rato falou sobre as
escolas municipais, principalmente da Amélia Reis e Raul Vicente que estão
precisando urgente de reforma. Informou que conversou sobre essa problemática
com a secretária de educação e tomou conhecimento de que seria feita a reforma
dessas escolas. Informou que o Posto de saúde do Maguari estava seis anos sem
pediatra e ginecologista embora esses servidores estivessem lotados nessa unidade
de saúde. Informou que conversou com o secretário de saúde sobre essa situação e
a diretora técnica disponibilizou uma ginecologista para esse posto a partir do mês de
novembro. Registrou a passagem de Nossa Senhora de Nazaré neste município
citando que a apresentação do coral de crianças no complexo do oito chamou a sua
atenção, registrando parabéns a secretária educação - Cláudia Melo e as cantoras
Marta Mariana e Marisa Breque. Citou a homenagem da Santa na Paróquia Santa
Maria Mãe de Deus com a apresentação dos cantores mirins Gledson e Loran. Falou
da questão de segurança pública citando o índice de insegurança neste município.
Em aparte, o vereador Louro Frango disse que é preciso formar uma comissão para
dialogar com o secretário de segurança Coronel Machado para encontrar uma
solução para a Guarda Municipal atuarem nas escolas municipais e nos locais
públicos em parceria com a Polícia Militar. Disse que há vinte dias foi assaltado no
distrito e não teve resposta dos órgãos de segurança pública. Citou que Ananindeua
é uma das cidades mais violentas do país. Retomando seu pronunciamento o
vereador Sérgio Rato registrou que houve um sequestro relâmpago do senhor
Ubirajara Teixeira na praça matriz. Fazendo uso da palavra, o vereador Andrey
Babalu registrou a operação tapa buraco realizada no Distrito Industrial. Agradeceu
ao prefeito pela realização dos serviços. Informou que participou do Círio de Nazaré
para agradecer as bênçãos recebidas. Comunicou que apresentou o Projeto de Lei
número quarenta e quatro de dois mil e dezessete que trata da isenção da taxa de
fiscalização certidão negativa para o funcionamento das entidades sociais, porque a
maioria dessas entidades tem dificuldade de manter o seu funcionamento por conta
dessas taxas. Ressaltou que com a aprovação dessa matéria o terceiro setor será
fortalecido. Em aparte o vereador Sérgio Rato disse que veio dos movimentos
sociais e sabe a seriedade e o empenho das entidades. Falou das dificuldades que
elas têm para conseguir recursos. Retomando seu pronunciamento o orador
informou que os cartórios tem uma dívida com o município. Sugeriu uma
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contrapartida explicando que essa divida poderia ser amortizadas na hora do registro
das entidades. Pediu o apoio para a provação desse projeto importante para os
movimentos sociais. Usando a tribuna, o vereador Marlon enfatizou a importância
desse projeto porque muitas vezes as entidades chegam onde o poder público não
chega por meio das organizações e dos conselhos tutelares. É importante a inserção
das taxas de cartórios porque as entidades não têm arrecadações próprias. Disse
que apoia algumas entidades de sua área e sabe o quanto é difícil regularizá-la em
virtudes das questões orçamentárias. Muitas entidades estão com os seus CNPJ
bloqueados. Mudando de assunto, acrescentou o que foi dito pelo vereador Sérgio
Rato sobre a insegurança. Citou que as políticas públicas estão atrasadas e a
repreensão não está conseguindo combater a criminalidade. Agradeceu ao prefeito
Manoel Pioneiro pelas pavimentações asfálticas e drenagens das ruas B, C e D do
Jaderlândia dois em atendimento a Requerimentos deste vereador aprovados na
legislatura passada. Ressaltou que com a realização desses serviços a população
pode prestigiar a passagem da Nossa Senhora de Nazaré em cima de um asfalto
novo. Pediu ao presidente desta Casa vereador Doutor Daniel e ao Vereador Erik
Monteiro, moradores do Condomínio Castanheira, que intervissem por ocasião de
reunião de condomínio sobre a execução de uma galeria no final desse condomínio.
Informou que há seis anos homenageia a passagem de Nossa Senhora de Nazaré,
citando que montou um palco e na oportunidade pode fazer doações de cestas
básicas e de imagens. Registou que na sua comunidade existem três igrejas
católicas Cristo Pelegrino, São Miguel Arcanjo e Nossa Senhora de Guadalupe.
Solicitou que após a sessão houvesse uma reunião da Comissão Especial criada
para tratar as questões relacionadas aos taxistas e aos aplicativos UBER, uma vez
que o prazo para discussões é de trinta dias para verificarem essas situações. Na
sequência, o vereador Paulo Macedo (Louro frango) registrou parabéns ao
vereador Andrey Babalu pelo projeto zero quarenta e quatro que regulamenta no
município de Ananindeua a isenção sobre a taxa de fiscalização de funcionamento de
emissão de certidão negativa para as entidades sociais. Falou sobre a insegurança
dos munícipes de Ananindeua citando que o governador está omisso em relação à
segurança pública. Ressaltou sua preocupação em relação a esse descaso porque
Ananindeua é uma das cidades mais violentas do Brasil. Lembrou que o ex-prefeito e
atual Ministro da Integração Nacional Helder Barbalho criou a Guarda Municipal e fez
parceria com a ex-governadora Ana Júlia, à época o Município de Ananindeua fez a
doação de carros e combustíveis e o governo do estado disponibilizou policiais. Essa
parceria melhorou a segurança em Ananindeua. Informou que atualmente a Guarda
Municipal está abandonada. Comunicou que irá solicitar uma Audiência pública para
tratar sobre a segurança. Pediu o apoio para dialogar sobre essa questão com o
prefeito Manoel Pioneiro. Disse que não tem mais desculpas para resolver a questão
da segurança haja vista que o prefeito de Ananindeua e o governador do estado são
do mesmo partido. Em aparte o vereador Neto disse que o governador Simão Jatene
só irá fazer algo se for candidato ao senado. Disse que o governador não se
preocupa com a segurança pública. O povo deste estado está entregue a
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marginalidade. Não tem projeto social para inibir a criminalidade. As Polícias Militar e
Civis às vezes sabem quem é o criminoso, mas fazem visita grossa porque não tem
moradias dignas para oferecer segurança a sua família. Disse que quem não respeita
o povo do Pará tem o repúdio deste vereador. Retomando seu pronunciamento o
orador registrou seu ponto de vista em relação ao cidadão que está denegrindo a
imagem desta Casa de Leis e dos vereadores nas redes sociais. Disse que a
autoridade máxima do município é o prefeito Manoel Pioneiro e somente ele pode
tomar providências a respeito. O secretário Zezinho Lima não pode resolver essa
questão. Parabenizou ao vereador Andrey Babalu pela parceria em relação às obras
da Rua Oliveira e outras obras, ao secretário Osmar, ao Secretário Zé Carlos e toda
equipe do Ama nindeua. Parabenizou ao gestor pelas obras das transversais que
estão quase todas asfaltadas, mas chamou atenção para o Heliolândia Urbana que
tem um povo sofrido e não possui convênio e não tem carta convite. Citou que este
vereador conseguiu emenda no valor de setecentos e sessenta e dois mil reais por
meio do deputado federal Beto Faro para o complexo esportivo Valdir Pereira Coelho
que fica localizado na Rua Oliveira com a Rua Rural e existe previsão de que a obra
seja entregue à população no dia do aniversário de Ananindeua. Parabenizou ao
gestor pelo retorno das obras do Mercado do Distrito Industrial. Informou que esteve
fiscalizando a obra da UPA do Distrito. Mudando de assunto, disse que este vereador
já reconheceu que o vereador Fábio Figueiras foi o mais votado no distrito, mas o
vereador Alexandre Gomes sempre bate na mesma tecla. Informou que desde que
iniciou seu mandato não tem nada na Prefeitura. Citou o exemplo do vereador Fábio
Figueiras, relatando que a cooperativa cootrovan tem parceria deste vereador, assim
como a rádio comunitária distrital FM que recebe da comunicação da prefeitura sete
mil reais. O CRAS Daniel reis é do pai deste vereador, a sede do CRAS do distrito
não funciona e tem um anexo do CRAS na rádio deste vereador com todos os
projetos pagos pela SENCAT, sem falar nas emendas de deputados para a
associação. Declarou que assim até este vereador seria o mais votado no distrito.
Disse que esse vereador, como o mais votado desse bairro, abandonou o povo uma
vez que ele foi reeleito para a função de vereador e não para ser secretário, deixando
a responsabilidade para este vereador e para o vereador Babulu. Denunciou que os
quadrilheiros não receberam o apoio da secretaria de cultura e não foi pago a
premiação a LEMA. Citou que o ex-vereador Braga denunciou uma licitação no valor
de sete mil e novecentos reais para limpeza em torno do ginásio sendo que esta seria
de responsabilidade do SEURB. Conclusão, com todas essas regalias obviamente o
vereador Fábio Figueiras seria o mais votado do distrito. Falou que o vereador
Alexandre Gomes disse que iria entregar o diploma comprovando a escolaridade
daquele cidadão que este vereador disse que era analfabeto. Avisou que irá à
SEDUC investigar e se o documento for falso irá denunciar o cidadão. Pediu para os
vereadores refletirem sobre a secretaria de Cultura. Informou que irá solicitar as
notas fiscais do Ananindeua, Forronindeua e demais programações. Usufruindo à
palavra, o vereador Neto Vicente agradeceu a aprovação pelos pares do título de
Cidadão de Ananindeua ao ex-ministro do trabalho – Carlos Lupi, que esteve
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presente no Círio de Nazaré e esclareceu que a comenda foi pelo mesmo não ter
deixado acabarem as lutas sociais conquistadas pelo povo. Reportou-se ao
funcionário da prefeitura, em que a discussão envolveu este orador, denominou-o de
“despreparado” e “desequilibrado” para trabalhar num órgão público e tão importante
quanto a Secretaria Municipal de Administração – SEMAD, onde tem acesso a todos
os nomes de quem trabalha na prefeitura e já falou mal de diversos vereadores.
Deixa seu repúdio a atitude do mesmo. Em aparte, o vereador Érick Monteiro
registrou que o cidadão se beneficiou no governo Helder Barbalho e mesmo assim
falou mal do ministro e certamente falará mal também de Manoel Pioneiro.
Retomando seu pronunciamento, disse que os vereadores devem se unir e fazer
valer a moção de repúdio, verificando no estatuto do servidor se há motivo de
demissão para o mesmo. Afirmou que os vereadores estão para dar o seu melhor por
Ananindeua e lamentou que os parques ambientais e as praças do município estão
abandonados, não dando condições de fazer programação para as crianças no seu
dia. Pediu que o líder do governo levasse o pedido de melhoria desses locais
públicos. Finalizou, deixando seu repúdio também a uma novela que está passando
no horário nobre da Rede Globo que só ensina a vender droga e fugir da polícia,
incentivando a criminalidade. Por sua vez, o vereador Augusto Soares elogiou o
pronunciamento, incentivando a campanha da Pastora Ray sobre o outubro Rosa.
Reportou-se ao servidor que vem falando coisas indevidas não tem ligação com o
secretário Zezinho, este que já ocupa a quarta secretaria e é de confiança do
prefeito, pediu desculpas ao vereador Neto Vicente e por este motivo pede que os
edis desconsiderem a moção de repúdio momentaneamente, pois o mesmo
prometeu que irá ter outras atitudes futuramente. Em aparte, o vereador Ronaldo
Sefer ressaltou que não é a primeira vez que ele tem esta atitude para com os
vereadores, portanto, não cabe a retirada da moção e o secretário Zezinho tem
responsabilidade com ele e não pode ser excluído, pois a pior coisa é fazer as coisas
“escondidas na calada da noite” para se beneficiar. Retomando seu pronunciamento,
o orador volta a afirmar que o secretário não tem ligação com este episódio. Citou a
continuação das obras no Jaderlândia e Mercado do Distrito Industrial, provando o
compromisso que o prefeito tem com o município, assim como também o apoio dos
projetos sociais do vereador Andrey Babalu. Citou que foi quitada a parcela de
premiação dos quadrilheiros do Distrito Industrial. Afirmou que a segurança pública é
dever do Estado e não de Ananindeua e todos os municípios do Brasil estão sofrendo
com a falta dela. 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 27.09.17 que foi aprovada por
unanimidade de votos; Projeto de Lei nº 044/2017 – Regulamenta no Município de
Ananindeua a Isenção 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/88 e dá outras
providências, de origem do Poder Legislativo, que foi encaminhado à Comissão de
Constituição e Justiça, Comissão de Finanças e Orçamento, Comissão de
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Administração Pública e Comissão de Redação Final; Projeto de Resolução nº
010/2017 – Cria no Âmbito municipal a Câmara Mirim, de origem do Poder
Legislativo, 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 Decreto Legislativo nº 156/2017 – Concede o Título Honorífico de
Cidadão de Ananindeua ao Grande Mestre da Ordem Rosacruz do Brasil e Países de
Língua Portuguesa, Dr. Hélio de Moraes e Marques senhor Carlos, e dá outras
providências, de origem do Poder Legislativo, que foi aprovado por unanimidade de
votos, com a dispensa dos pareceres; Requerimentos nºs 1661, 1662, 1663, 1667,
1670, 1671, 1672, 1673, 1674, 1675, 1676, 1677 e 1679/2017 que foram aprovados
por unanimidade de votos; Requerimentos nºs 1680, 1682, 1684, 1685, 1686, 1687,
1688, 1689 e 1690/2017 que ficaram para a próxima sessão, pois o autor não estava
presente e Moção de Repúdio n° 004/2017, em discussão, o vereador Augusto
Soares pediu a cópia desta moção e também que exclua o nome do secretário
Zezinho Lima, que não tem nada a ver com este episódio e não defende esta atitude,
o documento deve ser direcionado a pessoa, que inclusive já pediu desculpas pelo
seu ato, e acha que deve ser perdoado. O senhor presidente esclareceu que a
moção não inclui o nome do secretário e sim pede que tome providências em até dez
dias sobre esta atitude do servidor que é subordinado a sua secretaria. O vereador
Neto Vicente disse que o vereador Augusto Soares deveria primeiro ler para depois
se pronunciar, pois toda vez vem à tribuna “defender o indefensável”, pois o mesmo é
reincidente porque já falou mal outras vezes dos vereadores. Afirmou que se o
vereador Augusto Soares sofrer calúnias indevidas e pedir moção de repúdio, este
não irá assiná-la. O legislativo deve ser respeitado e os edis devem se fazer
respeitar. O vereador Ronaldo Sefer, como autor desta moção, disse que tem
absoluta convicção que estão sendo justos, porque ouviu o áudio em que o mesmo
denigre a imagem dos vereadores dizendo que “não honram o pagamento que
recebem”. Perguntou ao vereador Augusto Soares se ele concorda com esta atitude,
acredita que o mesmo antes de se pronunciar não tenha lido o conteúdo da moção,
falou sem conhecimento de causa. Finalizou, dizendo que há um desrespeito a esta
Casa e não vai aceitar. O senhor presidente citou que este é o documento que mais o
entristece em colocar em pauta, mas concorda que devam se fazer respeitar, porque
honram o salário que recebem – a moção foi aprovada por unanimidade de votos.
Passando para os Pronunciamentos Finais, o senhor presidente concedeu a palavra
ao vereador Andrey Babalu, que da tribuna agradeceu o apoio dos edis para seu
Projeto de Lei que é em prol do movimento social que vem contribuir com o governo
municipal. Assomando-se a tribuna, o vereador Neto Vicente disse que este
parlamento mostrou maturidade e sempre que um vereador ou servidor público forem
desrespeitados tomarão providências. Não havendo mais nada a ser tratado quando
eram dezenove horas e quinze minutos, o senhor presidente deu por encerrada e
sessão, na qual compareceram os vereadores: Doutor Daniel, Paulo Macedo (Louro
frango), Robson Barbosa, Bitoti, Neto Vicente, Pastora Ray, Augusto Soares, Diego
Alves, Érick Monteiro, Andrey Babalu, Alexandre Gomes, Francy Pereira, Ronaldo
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Sefer, Pastor Arlindo Silva, Marlon e Sérgio Rato. Foi justificada a ausência dos
vereadores: Vanderray, Pastor Sadraque, Carlúcio, Treinador Zé Nilo 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 11 de outubro
de 2017.****************************************************************************************

VEREADOR DOUTOR DANIEL
Presidente

VEREADOR ELIAS BARRETO
1º Secretário
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