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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA NA CÂMARA MUNICIPAL DE
ANANINDEUA, NO DIA 18 DE ABRIL DE 2017.*****************************************
Aos dezoito dias do mês de abril de dois mil e dezessete, às nove horas e vinte e oito
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 04.04.17, a disposição dos vereadores para a leitura da mesma. Passando
para os Pronunciamentos Iniciais o Senhor presidente concedeu a palavra ao
vereador Marlon que da tribuna disse que desde a legislatura passada vem batendo
na questão da criminalidade que vem assolando o país, o estado do Pará, que leva o
município de Ananindeua a um rank altíssimo na questão da violência. Informou que
na Região Metropolitana dois policiais foram vítimas da violência no legítimo
cumprimento do dever legal no munícipio de Murinin, o soldado Rayol, do
patrulhamento motorizado, ao ser chamado para uma ocorrência de um assalto em
um mercadinho foi alvejado vindo a óbito e outro policial está hospitalizado.
Ressaltou que o crime está organizado nas redes sociais. Os meliantes colocam nos
grupos sociais de watzapp que estão caçando os policiais mesmo aqueles que
defendem com rigor e combatem o crime. Informou que no último fim de semana o
Sargento da Polícia Militar Vander que já tinha sofrido um atentado foi executado no
meio das pessoas em plena feira do Icuí. Disse que a sociedade sofre porque só
existem investimentos na questão da segurança pública em relação à repreensão,
não há investimentos nas políticas públicas na área da educação e na área social.
Pediu que a Comissão de Segurança, desta Casa de Leis, sugira que a Guarda
Municipal deste município trabalhe em parceria com a polícia. Citou que em Belém a
Guarda Municipal ajuda as polícias militar e civil na questão da repreensão. Em
aparte o vereador Elias Barreto disse que esse pronunciamento é importantíssimo,
pois traz um viés em relação à segurança. Ressaltou que com exceção dos policiais
a grande maioria das vidas ceifadas é de jovens. Disse que o vereador Marlon
poderá apresentar essa sugestão sobre a Guarda Municipal como sugestão na
audiência pública que irá debater segurança pública que acontecerá no dia vinte
cinco de maio, proposta por este vereador. Retomando seu pronunciamento, o orador
disse que os vereadores devem acompanhar junto à secretaria de assistência social
o Centro de Referência de Assistência Social – CRAS, no sentido de que este possa
elaborar projeto com estrutura para trabalhar os jovens porque não adianta trabalhar
só a repreensão. É necessário trabalhar a prevenção. Citou que na Jaderlândia
existem vários projetos através do esporte, assim como o do vereador treinador Zé
Nilo que há vinte e oito anos vem resgatando vidas. Disse que o policial tem a função
de proteger a sociedade, mas não está tendo condições de defender a sua própria
vida, pois está sendo caçado por marginais. Disse que as igrejas católicas,
evangélicas e demais denominações tem uma participação efetiva na prevenção da
criminalidade. Informou que o papel dos órgãos de segurança pública está sendo
feito. Assomando-se a tribuna, o vereador Gordo do Aurá registrou que faz parte da
base aliada do governo e da administração Manoel Pioneiro, mas não poderia se
calar em relação ao que vem acontecendo com milhares de pais de famílias que
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sofrem na pele o descaso, após terem sido exonerados e até em virtude de falta de
vontade do prefeito em tentar resolver essa questão. Registrou que em seu primeiro
mandato questionou a si mesmo sobre o que iria fazer nesta Casa de Leis. Ao longo
do tempo aprendeu que deveria fazer a diferença e honrar os votos que teve. Disse
que desde o primeiro momento em que assumiu seu mandato nesta Casa de Leis
tem honrado cada voto que teve porque não é ingrato, pois o sentimento que admira
é o sentimento da gratidão, mas abomina o sentimento da ingratidão. Registrou que o
prefeito não deveria ser ingrato com esse povo. O que vem cobrar nesta tribuna é
que o prefeito Manoel Pioneiro prometeu no dia de sua diplomacia, no Pio Décimo,
que não iria prejudicar essas pessoas. Nesse sentido, gostaria que o mesmo olhasse
a folha de pagamento e a frequência de certos funcionários que hoje batem no peito
e falam que recebem seus salários sem trabalhar. Informou que na próxima sessão
iria trazer alguns nomes de pessoas que assinam a frequência e não trabalham
enquanto muitos pais de famílias que precisam trabalhar estão desempregados.
Disse que estão tirando a oportunidade dessas pessoas para beneficiar aos
apadrinhados do prefeito. Registrou que a criminalidade vem crescendo porque a
falta de oportunidade faz com que algumas pessoas entrem na vida errada. Disse
que recebeu telefonemas de pessoas que foram exoneradas, algumas disseram que
estão com depressão. Citou que muita gente critica a senhorita Andressa, que foi
assassinada. Este vereador não tinha amizade e aproximação com a mesma, mas
devido às injustiças que foram ditas em relação a sua pessoa resolveu se pronunciar
porque ninguém tem o direito de julgar e falar o que é certo e o que é o errado sobre
as pessoas. Disse que quem tem o poder não dá a oportunidade para a pessoa
mudar de vida. Perguntou se alguém havia dado oportunidade para esta moça mudar
de vida. Registrou que muitos falam mal do vereador Gordo do Aurá, mas quem vem
a esta casa tem visto a luta deste vereador em prol do povo. Disse que jamais irá se
calar diante das injustiças que vem ocorrendo neste município e a sua luta será
incansável nesta Casa até as últimas consequências mesmo que seja penalizado. Irá
cobrar porque esse é o papel do vereador. Informou que o grupo de taxistas que veio
a esta casa na sessão anterior e participou de uma reunião com os vereadores foi
ameaçado por um grupo de pessoas do Marighela. Solicitou à comissão de
transporte que fosse feita uma fiscalização porque que era para somente vinte
pessoas estarem trabalhando no Marighela, mas tomou conhecimento de que o
Prefeito autorizou outras pessoas rodarem e as placas estariam sendo vendidas a
doze mil reais. Informou que tomou conhecimento de que estariam vendendo placas
no valor de doze mil reais. Avisou que se estas pessoas continuarem lá irá fazer uma
associação com esse grupo de taxistas e avisou que não irá permitir apadrinhamento.
Havia um tempo em que a semutran fazia trabalho aqui neste município agora o
trabalho todo é político. Em aparte, o vereador Marlon disse que foi procurado por um
grupo de moradores e trabalhadores do Marighela que estavam em busca de
soluções para as questões de transporte. Disse que o transporte público é precário
no município principalmente as margens direitas da Aurá, Abacatal, Abacatal
Miregella e Girassol. Informou que os trabalhadores que conseguirem identificar a
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necessidade de transporte para os moradores terão agregamento e poderão contar
com este vereador como presidente da comissão de transporte. Vaga de moto
taxistas e taxista e concessão pública não se pode vender quando é legalizada.
Quando o transporte não é legalizado chama-se clandestino necessário, porque
existe a necessidade desse transporte porque o transporte público não é o suficiente.
Os clandestinos são trabalhadores que querem contribuir para o município. Citou que
um grupo de motoqueiro do Jaderlândia era clandestino e hoje é legalizado.
Retomando seu pronunciamento, o vereador Gordo disse que a sua luta será
incansável nesta Casa. No ensejo, o vereador Treinador Zé Nilo disse reconhece a
luta do vereador Marlon em defesa da segurança. Destacou a importância dos
projetos sociais para a prevenção das drogas, dizendo que noventa por cento destes
projetos conseguem prevenir contra as drogas, registrando o trabalho incansável do
projeto social “Bom de esporte melhor na escola” que há vinte e oito anos desenvolve
trabalho social de prevenção contra as drogas, mas não tem o apoio de ninguém.
Informou que os projetos sociais trabalham políticas públicas de prevenção. Citou
que o projeto social do Valparaiso tem CNPJ, mas para conseguir ajuda este
vereador tem que se humilhar. Citou que antes de ser vereador ia de casa em casa
pedir ajuda para o projeto social “Bom de Esporte, Melhor na Escola”, mas nem todas
as pessoas ajudavam. Ressaltou que os governantes viram as costas para esses
tipos de projetos sociais. Informou que tem como provar através de notas fiscais que
metade de seu salário é gasto neste projeto, relatando que a secretaria de esporte
deste município nunca ajudou esse projeto social. Informou que é importante
investigar o destino dos recursos dessa secretaria. Em relação à violência, disse que
é preciso investir na base, ou seja, na família. Disse que às vezes este vereador vai à
casa das crianças e dos jovens que participam do projeto social conversar com os
pais destes que são viciados em drogas. Informou que já foi diversas vezes à Liga
Esportiva deste Município e esta estava fechada. Disse que gostaria de saber quem é
o presidente da Liga Esportiva do Município de Ananindeua - LEMA e onde havia
sido investido o dinheiro do esporte. Disse que tem entidade picareta que pega os
recursos e não investem no projeto social. Disse que esta Casa precisa investigar as
entidades que recebem recursos e não trabalham. Informou que como presidente da
Comissão de Esporte irá fiscalizar essa questão. Falou da importância do papel
desenvolvido pelas igrejas, enfatizando que a sociedade deve caminhar junto com a
religião, a educação, a família e o esporte. Informou que ex - atletas do projeto social
Bom de esporte Melhor na Escola hoje são professores de educação física deste
projeto social. Em aparte, o vereador Neto Vicente informou que já existiu convênio
com a LEMA, informando que a mesma está se reestruturando através de uma nova
administração, tendo como presidente o senhor Mauro. Disse que a LEMA não pode
firmar convênios porque estava atrasada com o INSS, com a Federação Paraense de
Futebol e com os seus impostos. Registrou que só existe uma alternativa para ajudar
as entidades deste município, sentar com a secretária de finanças, Lorena Sanova,
no sentido de que seja feita uma emenda impositiva para os vereadores destinarem
as entidades. Retomando seu pronunciamento o vereador treinador Zé Nilo
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agradeceu ao prefeito pelo empenho de resolver o problema do canal ariri. Em aparte
o vereador Breno parabenizou ao vereador Treinador Zé Nilo pela sua luta em prol do
projeto social e do esporte. Informou que tem um projeto social de futsal no colégio
Anunciação e como professor reconhece que a questão do aluno ser bom na escola
é muito importante. Informou que antes deste projeto alguns alunos tiravam nota um
e meio. Com a implantação do projeto as notas desses alunos melhoraram.
Ressaltou que os projetos sociais tiram os jovens das ruas e da ociosidade.
Retomando seu pronunciamento, o orador disse que se a LEMA estava com débito
com a Federação Paraense e com outras entidades, é necessário cobrar explicações
ao presidente anterior sobre os recursos que foram destinados a esta entidade.
Fazendo uso da palavra, o vereador Helder Júnior disse que o vereador Gordo do
Aurá é um dos poucos vereadores desta casa que tem o respeito deste vereador
porque defende com unhas e dentes o povo do Aurá, povo sofrido que elegeu este
vereador. Disse que muitos nesta Casa têm vontade de dizer a mesma coisa que
este vereador diz na tribuna, mas não tem coragem. Ressaltou que o vereador Gordo
do Aurá tem o respeito deste vereador pela forma que conduz o mandato. Em relação
ao respeito que o poder Executivo tem com o Poder Legislativo ficou sabendo que
líder do governo - vereador Augusto Soares, queria trocar para um cargo de
administração, mas o prefeito desautorizou este vereador dizendo que essa pessoa
estava servindo para a administração. Disse que é dessa forma que as coisas são
tratadas. Há cinco anos o vereador treinador Zé Nilo diz que a secretaria de esportes
cultura e lazer do município não ajuda o projeto social Bom de Esporte Melhor na
Escola, que há vinte e oito anos tira crianças e jovens da ociosidade, tanto é que tem
um jovem deste projeto que joga na segunda divisão do campeonato francês. Disse
que quando a prefeitura não retorna as pessoas que se dedicaram na campanha do
prefeito, este falta com a palavra. Solicitou ao plenário e a Mesa Diretora que o
projeto do executivo relativo à contra partida de obras de saneamento fosse retirado
de pauta para ser analisado com cuidado. Informou que como o referido projeto veio
em caráter de urgência para essa Casa não poderia pedir vistas. Disse que recebeu
diversas mensagens de imagens de pessoas que tiveram na Unidade de Pronto
Atendimento - UPA da cidade nova, sentadas ao chão. Em aparte o vereador Neto
Vicente disse que um grupo de sete vereadores esteve visitando esta unidade de
saúde. Informou que a comissão de saúde estaria à disposição para resolver essa
situação. A Upa é preparada para atender quatrocentas e cinquenta pessoas dias,
mas atende mais de oitocentas pessoas dia e nos fins de semana atende mais de mil
pessoas. É preciso oferecer o mínimo de estrutura às pessoas que procuram
atendimento nessa unidade de saúde. Retomando seu pronunciamento, o vereador
Helder Junior disse que participou da corrida de oito quilômetros da igreja Ceifa na
cidade nova. Disse que o prefeito tem o maior carinho pelas ruas da cidade nova,
mas as ruas deste conjunto estão alagadas, bocas de lobo entupidas. Disse que se
as ruas da Cidade Nova estão dessa forma imaginem as ruas periféricas deste
município. Usando a tribuna, o vereador Elias Barreto informou que a Rede Record
foi fazer uma reportagem sobre o lixo e colocou a culpa no prefeito e neste vereador.
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Acha que os dirigentes dessa emissora deveriam ter consciência das coisas, pois não
podem responsabilizar este vereador porque o lixo não foi coletado. Informou que o
lixo domiciliar é recolhido três vezes por uma empresa contratada para fazer esse
serviço. Disse que existem recursos destinados no orçamento para essa atividade.
Registrou que se a empresa contratada não está recolhendo o lixo, a culpa não é
deste vereador. Informou que existem as rotas de coletas de lixo no município de
Ananindeua, ou seja, as trajetórias por onde os carros coletores recolhem os
resíduos. Informou que quando foi secretário de serviços urbanos se deu o trabalho
de ir à empresa responsável pela coleta de lixo verificar as rotas e detectou que os
carros coletores não coletavam o lixo em todos os pontos. Disse que a empresa
responsável deveria fazer a parte dela, mas a emissora de televisão acha mais fácil
dizer que o vereador é o culpado porque o lixo não foi coletado. Pediu ao vereador
Pastor Arlindo que levasse a Rede Record o quantitativo de requerimentos desta
Casa de Leis. Em aparte, o vereador Pastor Arlindo disse que não assistiu a
reportagem da Rede Record, comunicando que iria analisar essa situação.
Retomando seu pronunciamento o orador reportou-se a fala do vereador Gordo do
Aurá dizendo que concorda que os pais de famílias deveriam retornar ao quadro do
município, mas não em sua totalidade. Explicou que essas exonerações ocorreram
em virtude da crise financeira. Em relação à fala do vereador Treinador Zé Nilo sobre
a Secretaria de Esporte deste Município, informou que foi sua a sugestão para a
criação desta secretaria e indicou como primeiro secretário o vereador Ronaldo
Sefer. Informou que existem muitos eventos nos bairros deste município que esta
secretaria não conhece, por exemplo no bairro do Aurá tem o evento a vaquinha
molhada dentre outros eventos que existem neste município. Esses eventos são
importantes porque através deles as tradições culturais estão sendo mantidas.
Ressaltou que o esporte é uma atividade inclusiva de grande importância. Disse que
em sua modesta opinião a secretaria deveria ter um olhar mais apurado para esses
pequenos eventos e não apenas para os eventos que fazem parte do calendário
oficial do município como o Carnanindeua e o Forronindeua. Acha que o poder
público deve dar condições para esses eventos serem fortalecidos. Na sequência, o
vereador Alexandre Gomes disse que o Projeto de Lei n° 001/2017 está nessa Casa
Legislativa há oito dias e que passou pela Comissão de Constituição e Justiça e pela
Comissão de Finanças e Orçamento cujo parecer foi favorável. Defendeu que o
referido projeto autoriza a aplicação de vinte milhões de reais na contrapartida de
recursos do Plano de Aceleração do Crescimento - PAC. A Caixa Econômica possui
uma linha de crédito para prefeituras que conseguem captar recurso do PAC, mas
que por problemas orçamentários e financeiros, não têm condições de pagar a
contrapartida. Ressaltou que a linha de crédito da Caixa Econômica permite às
prefeituras empréstimos dando como garantia cotas do Fundo de Participação do
Município. Informou que o município de Ananindeua tem projetos de infraestrutura
essenciais, por isso é importante que tal projeto deva ser votado, já que o
empréstimo precisa de autorização da Câmara Municipal de Ananindeua, pois são
obras de saneamento e urbanização dos assentamentos precários do Jaderlândia e
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Maguariaçu; urbanização e regularização de assentamentos precários do IcuíGuajará, da área Vinte e Oito de Agosto, Nova Esperança, Distrito Industrial e Elo
Perdido; construção da Praça do Programa de Centro de Artes, Esporte Unificado
Céus, no Júlia Seffer e Jaderlândia com Atalaia; e construção do Centro de Iniciação
ao Esporte onde está localizado o Centro do Urubu entre Curuçambá, Paar e
Maguari. Reafirmou que esse recurso não pode ser gasto com outras coisas que não
nesses projetos. Falou que sempre apoiou as instituições esportivas do município de
Ananindeua por meio de recursos da Secretaria Municipal de Esporte, Cultura e
Lazer, onde foi secretário, entre as instituições a LEMA também foi beneficiada.
Informou que na gestão passada do prefeito Manoel Pioneiro foram disponibilizados
muitos recursos para a área de Cultura e Esporte desse município. Defendeu-se
dizendo que o vereador Treinador Zé Nilo tinha um projeto aprovado na Secretaria
Municipal de Esporte, Cultura e Lazer, mas este nunca levou a documentação
necessária para receber a liberação do recurso. Por isso, a culpa não é da referida
secretaria. Em aparte, o vereador Treinador Zé Nilo perguntou ao orador quanto
estava destinado ao projeto e quando isso ocorreu, pois este vereador não recebeu
nenhum aviso formal. Retomando a palavra, o orador esclareceu que ambos se
reuniram e que o vereador Treinador Zé Nilo levou uma relação de documentos
necessários para realizar um convênio com sua associação do Conjunto Valparaíso.
Pediu que este vereador procure o atual secretário Fábio Figueiras que está disposto
a ajudar, pois o referido projeto é interessante. Ocupando a tribuna, o vereador
Pastor Sadraque esclareceu que parte da violência praticada por jovens, muitas
vezes, menores de idade, começa devido a um desequilíbrio familiar. Admira o
trabalho realizado pelo vereador Treinador Zé Nilo, pois acredita que por meio do
esporte, os jovens podem se desviar do caminho da criminalidade. Relatou que os
trabalhos realizados pelas igrejas modificam positivamente as vidas de muitas
pessoas, principalmente aquelas que estão em penitenciárias cumprindo suas penas.
Ressaltou que as igrejas se unem aos projetos sociais para trazer benefícios à
sociedade. Informou que em julho acontece o encontro da Escola Bíblica de Férias
cujos ensinamentos transformam as vidas de muitos jovens. Por sua vez, o vereador
Augusto Soares falou que a segurança pública é assunto nacional e que o
desemprego é uma das causas da criminalidade. O prefeito Manoel Pioneiro tem
lidado com esse problema por meio da Guarda Municipal e quem cuida dessa área é
o Governo do Estado. Lamentou a matança de policiais, citou o assalto de uma moça
em frente ao Colégio Moderno, e afirmou que as redes sociais têm contribuído para
encontrar os bandidos. Informou que o comandante da Polícia Militar e o governador
Simão Jatene estão tomando as devidas providências para prender os bandidos que
estão matando os policiais. Falou que indicou uma senhora para o cargo de diretora
de uma escola municipal, após isso ela começou a trabalhar para outro vereador em
período eleitoral. Por isso, pediu a exoneração dessa funcionária no final do ano,
porém solicitou ao prefeito Manoel Pioneiro que este enquadrasse a referida pessoa
em algum órgão, devido à necessidade de trabalhar. O prefeito Manoel Pioneiro
informou que manteve essa senhora no mesmo cargo, pois é uma boa profissional na
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escola, e ofereceu outra vaga para esse vereador. Afirmou que o prefeito nunca
abandonou o bairro Aurá e citou o Projeto no Jardim Jader Barbalho que recebeu
drenagem, pavimentação de ruas e, atualmente, está sendo feita a regularização
fundiária. Nesse mesmo local, houve a construção de uma creche, a melhoria do
mercado entre outros convênios a serem realizados. Informou que o Convênio
n°74/2014 diz respeito às ruas Quatorze de Fevereiro, que foi asfaltada, Fernando
Guilhon, Sebastião de Souza e rua Terceira. O Convênio n°76/2014 refere-se às ruas
Dois de Setembro, Rua Oitava e Rua Carlos Mariguela que foram drenadas e
asfaltadas. Citou a rua dos Zumbis que recebeu asfalto com recurso da própria
prefeitura de Ananindeua. Afirmou que o prefeito Manoel Pioneiro não abandonou o
bairro do Aurá e informou que foram demitidas oitenta pessoas na Secretaria
Municipal de Saneamento, dezoito na Secretaria Municipal de Planejamento,
Orçamento e Finanças e existem apenas oito funcionários na Secretaria Municipal de
Indústria e Comércio. Disse que o PSDB não faz “cabide de emprego” na
Administração Pública, por isso o prefeito Manoel Pioneiro demite para não manter
uma pessoa sem pagamento. Afirmou que o vereador Gordo do Aurá conseguiu
indicar mais pessoas que o próprio orador. Em aparte, o vereador Gordo do Aurá
falou que não afirmou que o prefeito Manoel Pioneiro não realizou trabalhos no bairro
do Aurá, ressaltou que seu pronunciamento foi sobre a exoneração de algumas
pessoas que precisam trabalhar, enquanto outras, que permanecem nos seus
cargos, não trabalham e aparecem apenas para assinar a frequência. Pediu que o
vereador Augusto Soares preste atenção nos pronunciamentos antes de defender o
indefensável. Citou como exemplo de desrespeito, os dias em que a Secretaria
Municipal de Administração formou uma grande fila de pessoas desempregadas, mas
não chamou ninguém para trabalhar. Retomando a palavra, o orador reafirmou que é
contra indicação de pessoas, e que medidas administrativas sempre são tomadas
nesse caso. A falta de funcionário em todos os setores da Administração Pública
municipal se dá por conta da queda da receita do município de Ananindeua.
Ressaltou que o empréstimo feito pelo município é necessário para que haja
continuidade de obras paralisadas. O Governo passado pegou oito mil reais do
CEPAC. Quando as obras não são realizadas no prazo, o valor da contrapartida
municipal é dobrado. A contrapartida da obra do Maguariaçu é em torno de quarenta
por cento, o equivalente a vinte e cinco milhões de reais. A prefeitura de Ananindeua
precisa de sessenta e cinco milhões de reais para dar continuidade nas obras, porém
só está pedindo vinte milhões de reais. Entendeu a luta coletiva pela qual passa o
vereador Gordo do Aurá, e disse que todos os vereadores são cobrados. Finalizou
dizendo que o prefeito Manoel Pioneiro é um bom administrador e, com a melhoria
das finanças do estado, o município de Ananindeua terá muitas obras realizadas.
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 010/2017– Autoriza a Prefeitura Municipal de Ananindeua, a alienar
gratuitamente bem imóvel do município de Ananindeua e dá outras providências, de
origem do Poder Executivo, que foi encaminhado à Comissão de Constituição e
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Justiça, Comissão de Finanças e Orçamento, Comissão de Administração Pública e
Comissão de Redação Final; Parecer nº 006/2017 Comissão de Constituição e
Justiça; Parecer nº 002/2017 da Comissão de Finanças e Orçamento e Parecer nº
006/2017 da Comissão de Redação Final - Assunto: Projeto de Lei nº 001/2017, 8 de
março de 2017 – Autoriza o Município de Ananindeua a contratar financiamento com
a Caixa Econômica Federal e a oferecer garantias e dá outras providências, de
origem do Poder Executivo, em discussão, o vereador Marlon disse que é um projeto
muito importante para o município e por falta de contrapartida de orçamento as obras
levam muito tempo para serem concluídas e com isso quem sofre é a população.
Citou todas as áreas que serão beneficiadas com a aprovação deste projeto para
retomar as obras que se encontram paradas; o vereador Neto Vicente solicitou aos
pares que fiscalizem e cobrem das empresas prestadoras de serviço, pois a
contrapartida do município está grande e se as mesmas não cumprirem será prejuízo
para o município. Solicitou ao líder do governo que sempre convide aos edis para
irem in loco verificar os serviços; o vereador Augusto Soares reafirmou que estas
obras têm uma data para execução e a contrapartida do município em algumas como
Maguariaçu, Icuí e Nova Esperança estão com valores aumentados devido ao atraso
nas mesmas, Por isso, é importante sua aprovação evitando o “sangramento” dos
cofres públicos; o vereador Elias Barreto reforça a importância deste projeto e
ressalta que o aumento da contrapartida do município são valores altos, como do
Maguariaçu que são mais de sessenta e oito milhões. Os deputados federais
deveriam atentar para isso, que o governo federal repassa os recursos para ajudar o
município e cobra deste em valores geometricamente crescente, afundando com o
município e contribuindo para que a obra não aconteça. Como cidadão vota com
louvor e como parlamentar sugere que duas informações deveriam vir no projeto:
primeiro a capacidade de endividamento do município e segundo qual o montante de
recursos que envolvem a contrapartida hoje em Ananindeua – o projeto foi aprovado
por unanimidade de votos – em primeira votação; Ata do dia 04.04.17 que foi
aprovada por unanimidade de votos; Requerimentos nºs 1015, 1016, 1017, 1018,
1019, 1020, 1021, 1022, 1045, 1048, 1050, 1051, 1052, 1053, 1054, 1055, 1056,
1057, 1058, 1060, 1061, 1062, 1063, 1064, 1065, 1066, 1067, 1068, 1069, 1070,
1071, 1072, 1073, 1074, 1075, 1076, 1077, 1078, 1079, 1081, 1082, 1083, 1084,
1085, 1087, 1090, 1100, 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1107, 1108, 1109, 1111,
1113, 1114, 1115, 1116, 1117, 1118, 1119, 1120, 1121, 1122, 1123, 1124, 1127,
1128, 1130, 1131, 1132, 1133, 1134, 1135, 1136, 1137, 1138, 1139 e 1140/2017 que
foram aprovados por unanimidade de votos; Requerimento nº 1141/2017, em
discussão, o vereador Marlon pede a reforma da quadra no Jaderlândia I, importante
para que os jovens e crianças possam sair da ociosidade e praticar o esporte, lá são
praticados vários projetos sociais em prol da comunidade, inclusive a atividade de
educação física da escola Júlia Barbalho é praticada no local – o requerimento foi
aprovado por unanimidade de votos; Requerimentos nºs 1112 e 1126/2017 que
saíram de pauta para averiguação e Requerimento nº 1129/2017 que saiu de pauta
por ser matéria vencida. O senhor presidente informou que depois desta sessão
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ordinária haveria uma extraordinária, sem ônus. Passando para os Pronunciamentos
Finais, o senhor presidente concedeu a palavra ao vereador Treinador Zé Nilo, que
da tribuna agradeceu aos pares pelo requerimento que pede a conclusão do
prolongamento da Avenida Três Corações e espera que esteja concluído o valor do
Plano de Aceleração do Crescimento - PAC e promete fiscalizar toda aquela obra,
incluindo o canal Ariri e a praça do Valparaíso. Reportou-se ao vereador Alexandre
Gomes que vai continuar falando que o projeto social deste orador não recebe
recursos da secretaria de esportes, ele sempre tirou do próprio bolso para as
despesas e este vai correr atrás; irá até ao secretário Fábio Figueiras e solicitá-lo.
Seu principal objetivo ao entrar na política foi para este projeto “Bom no esporte,
melhor na escola” ajudar as crianças e jovens a não entrarem no mundo das drogas
e hoje são mais de seiscentas crianças atendidas e não é fácil mantê-las. Afirmou ao
vereador Alexandre Gomes que sempre que iria com ele enquanto secretário sempre
dizia que não tinha recursos e nunca tratou de documentação sobre este projeto com
ele e sim com o prefeito. Afirmou que o prefeito o ajudou e que virá na tribuna dizer
quanto gastou, se receber ajuda do atual secretário Fábio Figueiras. Assomando-se a
tribuna, o vereador Gordo do Aurá reportou-se ao vereador Augusto Soares,
enfatizando que muitas obras foram realizadas no bairro do Aurá, mas lembra que
depois de muita luta. Foi eleito em dois mil e doze e o secretário à época disse que
as obras só começariam em dois mil e quatorze. Então, este orador reuniu a
comunidade e fez uma grande manifestação parando a BR e só depois disto o asfalto
chegou no Aurá, não foi de boa vontade. Disse ao líder do governo – Augusto Soares
que não se mete na área dele porque não sabe da realidade que ele enfrenta, e se
ele não sabe a deste orador, não venha defender o que não é de sua
responsabilidade. Registrou que antigamente o Manoel Pioneiro não entrava no Aurá
porque era rejeitado pelos moradores e este orador conseguiu reverter esta situação.
Ressaltou que os edis sabem que o Pioneiro quando precisa de algo é uma coisa e
depois que consegue o que quer muda completamente. Disse que os vereadores
querem “maquiar” algo para mostrar que está tudo uma maravilha no município e não
está. Gostaria que os pares tivessem a coragem que este orador tem em vir aqui e
cobrar, assim as coisas já teriam mudado. Afirma que faz seu papel em lutar por
aqueles que confiaram nele. Reportou-se ao vereador Helder Júnior que o povo tem
o que merece, pois muitos se deixam levar por calúnias. Disse que já foi muito
injustiçado e gostaria que o povo viesse aqui e visse quem luta realmente por eles.
Registrou ainda que o povo confia tanto nestes vereadores e os mesmos deixam
muito a desejar. Quer que estas palavras de insatisfação cheguem até ao prefeito.
Finalizou, dizendo que o povo tem uma arma muito importante nas mãos, o voto. Se
os mesmos não fizerem o prometido, que sejam trocados. Fazendo uso da palavra, o
vereador Neto Vicente lembrou que há um mês veio uma comissão de moradores
dos bairros Águas Brancas, Jardim Amazônia e Girassol falando com alguns
vereadores. Houve posteriormente uma reunião na Secretária de Saneamento SESAN com o prefeito Manoel Pioneiro onde foram colocadas muitas demandas para
aquelas áreas e entre elas o asfaltamento da dois de junho e hoje está sendo
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contemplado. Informou que o deputado Miro Sanova colocou uma emenda
parlamentar para o Floresta Park a fim de se realizarem serviços de drenagem e
pavimentação. Este orador, junto com o vereador Robson Barbosa, solicitou ao
deputado Miro Sanova que fosse feita uma emenda parlamentar para o Curuçambá e
o mesmo foi solícito. Disse que houve emendas do deputado Belo para a Rua João
de Andrade e do deputado Sefer para o loteamento Joércio Barbalho que já iniciaram
as obras, mas a metade precisa da contrapartida do município. Pediu que o governo
do estado não deixasse de cumprir sua parte com o município. O senhor presidente
pediu respeito ao senhor Jesiel na galeria e mandou suspender a sessão até que se
resolvesse a confusão. Posteriormente o senhor presidente iniciou a Sessão
Extraordinária. Não havendo mais nada a ser tratado quando eram doze horas e vinte
e quatro 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, Bitoti, Neto Vicente, Helder Júnior, Francy Pereira,
Pastor Arlindo Silva, Vanderray, Augusto Soares, Diego Alves, Érick Monteiro,
Ronaldo Sefer, Andrey Babalu, Breno Mesquita, Treinador Zé Nilo, Alexandre
Gomes, Pastor Sadraque, Gordo do Aurá e Sérgio Rato. Foi justificada a ausência
dos vereadores: Pastora Ray e Carlúcio. 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 18 de abril de 2017.***********************

VEREADOR DOUTOR DANIEL
Presidente

VEREADOR ELIAS BARRETO
1º Secretário
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