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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA NA CÂMARA MUNICIPAL DE
ANANINDEUA, NO DIA 27 DE SETEMBRO DE 2017.**********************************
Aos vinte e sete dias do mês de setembro de dois mil e dezessete, às dezesseis
horas e cinquenta e seis 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 13.09.17, a disposição dos vereadores para a leitura
da mesma. Passando para os Pronunciamentos Iniciais o Senhor presidente
concedeu a palavra ao vereador Paulo Macedo (Louro frango) que da tribuna
manifestou sua preocupação em relação ao Programa Saúde da Família (PSF) do
Saré, registrando que tem a plena convicção da responsabilidade do Prefeito Manoel
Pioneiro e do secretário de Saúde Paulo Campos. Disse que às vezes as questões
políticas atrapalham, por exemplo, o secretário de Cultura e Esporte Fábio Figueiras
indicou para administrar esta unidade de saúde o senhor Jonas, liderança
comunitária que infelizmente não possui nível superior e o mais grave, é analfabeto.
Manifestou preocupação porque reconhece a importância dos estudos para o
exercício da referida função e porque tomou conhecimento de que alguém escreve
para ele. Disse que não tem a pretensão de fazer juízo de valor, mas observa que o
secretario Fábio Figueiras não tem respeito com o povo do distrito e do Saré.
Mudando de assunto fez uma análise dos últimos anos de mandato do governo
Simão Jatene em relação à segurança pública no Estado. Informou que apoiou o
governador por meio do prefeito Manoel Pioneiro, mas chegou à conclusão de que
ele não se preocupa com a área de segurança pública. Nos últimos dias foi vítima de
assalto com sua família e registrou um Boletim de Ocorrência – BO na UNIDADE
INTEGRADA PRO PAZ (UIPP) e não teve resposta. Um policial foi vítima de assalto
no Distrito Industrial e os bandidos levaram a arma dele. Ressaltou que o governo do
Estado investiu trezentos milhões de reais no prolongamento da Avenida João Paulo
Segundo, mas não irá resolver o problema do trânsito. Criticou a postura do
governador que é professor e economista, por entender que ele deveria ter mais
responsabilidade. Na Região Metropolitana ocorrem de oito a dez assaltos e a
população não tem resposta. Acha que se o governador não andasse com
seguranças ele iria criar projetos para melhorar a segurança. Registrou nota de
repúdio ao Governador Simão Jatene por não se preocupar com a segurança pública
deste Estado. Informou que esteve com o prefeito e fez algumas solicitações para o
bairro distrito industrial como a respeito da continuação da obra do mercado local.
Lembrou que este mercado foi derrubado pelo ex- gestor e já passaram cinco anos.
O prefeito e o secretário sabem o que está acontecendo com os feirantes. Esta
administração entregou os mercados do Centro de Ananindeua e Quarenta Horas.
Como vereador e morador do Distrito irá lutar para entregar o mercado o mais rápido
possível aos feirantes que já anunciaram que pretendem fazer um protesto. Este
vereador solicitou que eles esperassem, mas avisou que se nenhuma providência for
tomada irá se manifestar, chamar a imprensa porque o mercado do Distrito está
abandonado. É da base do governo, mas não pode ficar calado por isso irá cobrar do
prefeito a conclusão do mercado. Solicitou atenção especial do prefeito e do
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secretário Osmar para o Heliolândia Urbana. Assomando-se a tribuna, o vereador
Alexandre Gomes se solidarizou com o ocorrido com o vereador Louro Frango e sua
família, por outro lado, fez uma análise do pronunciamento deste orador para
expressar seu ponto de vista em defesa do secretário de cultura Fábio Figueiras a
respeito de sua indicação para o PSF do Saré. Registrou que este vereador foi o
candidato mais votado nas últimas eleições no bairro Distrito Industrial. Em relação à
questão de estudos para exercer um cargo, citou que o ex-presidente da República
Luiz Inácio Lula da Silva não possui nível superior. Disse que às vezes não entende a
postura do vereador Louro Frango ao usar a tribuna porque um dia elogia e outro
esculhamba o governo. Disse que o secretário Fábio tem a sua atuação no Distrito
reconhecida pela comunidade. Em aparte, o vereador Louro Frango registrou que
não tem nada contra a indicação deste secretário para o PSF do Saré, mas não dá
para aceitar que uma pessoa analfabeta dirija esta unidade de saúde. Citou que
compõe a base aliada do governo, mas ao observar a questão dos feirantes não
poderia ficar calado porque foi eleito para defender a população. Retomando seu
pronunciamento o orador disse que defende o prefeito e o governo. Citou que em
dois mil e doze, o vereador Louro Frango possuía uma secretaria, mas este foi
desligado do partido talvez porque não estava próximo dele. Ao contrário, deste
vereador que possui um grupo. Ressaltou que o governo não está ruim irá entregar
doze ruas no PAAR e aumentou o Salário da Guarda Municipal. No ensejo, o
vereador Elias Barreto disse que às vezes fica analisando certos pronunciamentos,
observa a logomaquia – repetição de palavras inúteis e fica pensando se essa
discussão faz sentido. Disse que o vereador Louro Frango deu ênfase para a questão
do nível superior, mas há tempo sentou em banco de faculdade e não viu muita
diferença entre aqueles que têm alguns semestres de universidades com os que não
têm porque os conhecimentos são direcionados para uma profissão e não
acrescentam muito para o conhecimento de mundo. Em seguida, Fez a analogia
entre dois gestores para sustentar essa tese, citando: o senhor Fernando Souza
Corrêa que foi vereador, presidente desta Casa de Leis, prefeito de Ananindeua e
Marituba, possuía a quinta série primária, sendo considerado o prefeito mais amado
pelos profissionais da educação. Por outro lado, foi eleito um prefeito que possuía
nível superior com cursos nos Estados Unidos, que quando saiu do governo deixou a
prefeitura praticamente com noventa e seis por cento de rejeição sendo considerado
o pior governante do município segundo pesquisa do IBOP. Concorda com o
vereador Louro em um aspecto, sobre a moralidade do cargo é motivo de
preocupação porque se o trabalhador não está habilitado ele deve ser questionado.
Nesse sentido concorda com o vereador. A administração deve fazer uma avaliação.
Ressaltou que quando é citado o Conjunto PAAR é feita a referência apenas de três
vereadores, Doutor Daniel, Alexandre Gomes e Eric Monteiro. Informou que este
vereador tem uma grande atuação nessa área porque certa vez foi convidado para
apoiar Aroldo Bezerra para federal. Naquele momento tomou conhecimento de que
ele possuía verba no valor de um milhão de reais. Este vereador disse a ele que se
destinasse esse recurso para a construção da unidade de saúde no local onde havia
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um lixão ele teria o seu apoio. Este vereador foi atendido, mandou retirar trezentas e
cinquenta carradas de lixo e no local foi construída a unidade de saúde do PAAR,
mas o seu nome sequer aparece em alguma faixa. Por sua vez, o vereador Augusto
Soares citou que os vereadores Louro Frango e Alexandre Gomes têm razão, mas
não acredita que o secretário Fábio Figueiras tenha indicado uma pessoa
incompetente e analfabeta para administrar uma Unidade Básica de Saúde. Espera
que essa situação entre os dois edis se resolva o mais breve possível. Será
analisado este caso e levado ao secretário Paulo Campos para tomar as devidas
providências. Reportou-se ao mercado do Distrito em que o projeto foi refeito e as
obras estão em andamento, a passos lentos porque depende de Emenda
Parlamentar. Em aparte, o vereador Elias Barreto colocou que o recurso para aquela
obra do mercado do Distrito foi repassado via Ministério da Agricultura para a
Superintendência de Agricultura algo em torno de quatro milhões de reais, que devido
a demora “saiu de Cena”. Pede ao orador que traga esta resposta se este repasse
poderá voltar ao município para o mesmo fim. O orador prometeu que irá se informar
a respeito. Disse ao vereador Paulo Macedo (Louro frango) que o prefeito irá concluir
a obra, pois não é de seu feitio deixar obras pela metade e brevemente serão
retomadas. Reportou-se ao Projeto de Lei sobre o médico plantonista na UPA e
parabeniza o prefeito pela iniciativa, garantindo o médico nas unidades; também à
secretaria de Pesca e Agricultura numa forma de se trazer recursos do governo
federal e municipal para estas áreas, apoiando as famílias que o fazem. Finalizou,
parabenizando também a nomeação de ruas e criação de CEP numa área invadida,
através da COHAB e governo estadual. 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 13.09.17 que foi
aprovada por unanimidade de votos; 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 providências, de
origem do Poder Executivo, que foi encaminhado à Comissão de Constituição e
Justiça, Comissão de Finanças e Orçamento, Comissão de Saúde, Proteção Social e
Trabalho e Comissão de Redação Final; 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 encaminhado à Comissão de Constituição e Justiça, Comissão de
Finanças e Orçamento, Comissão de Administração Pública e Comissão de Redação
Final; 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 encaminhado à Comissão de Constituição e Justiça,
Comissão de Finanças e Orçamento, Comissão de Meio Ambiente e Sustentabilidade
e Comissão de Redação Final; 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 encaminhado à
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Comissão de Constituição e Justiça; Parecer nº 048/2017 da Comissão de
Constituição e Justiça – 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; Parecer nº 049/2017 da Comissão de Constituição e Justiça – 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”; Parecer nº 050/2017 da Comissão de Constituição e Justiça – Assunto:
Projeto de Lei nº 022/2017 Dispõe sobre Limpeza de terrenos baldios no Munícipio
de Ananindeua e dá outras providências; Parecer nº 051/2017 da Comissão de
Constituição e Justiça – Assunto: Projeto de Lei nº 023/2017 Dispõe sobre a criação
da “Clinica Municipal de Recuperação de Dependentes Químicos” e dá outras
providências; Parecer nº 052/2017 da Comissão de Constituição e Justiça – Assunto:
Projeto de Lei nº 024/2017 Altera a Denominação da Rua Jader Barbalho, no Bairro
do Icui-Guajara, Para Dr. Osvaldo Cruz; Parecer nº 053/2017 da Comissão de
Constituição e Justiça – 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; Parecer nº 054/2017 da Comissão de
Constituição e Justiça – 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”; Parecer nº 055/2017 da Comissão de
Constituição e Justiça – Assunto: Projeto de Lei nº 030/2017 - Dispõe sobre a
implantação da disciplina de Educação no Trânsito na Grade Curricular das Escolas
Municipais de Ensino Fundamental e Médio; Parecer nº 056/2017 da Comissão de
Constituição e Justiça – 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”;
Parecer nº 057/2017 da Comissão de Constituição e Justiça – Assunto: Projeto de Lei
nº 032/2017 “Institui a Semana da Água no Municipal e dá outras providências”;
Parecer nº 058/2017 da Comissão de Constituição e Justiça – Assunto: Projeto de Lei
nº 034/2017 “Fica autorizado o Poder Executivo a disponibilizar armamentos não
letais, como taser, cassetete, spray de pimenta, além de colete balístico aos
servidores do quadro de provimento efetivo da Carreira dos Agentes de Transito do
Município de Ananindeua; Parecer nº 059/2017 da Comissão de Constituição e
Justiça – 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; Parecer nº 060/2017 da
Comissão de Constituição e Justiça – Assunto: Projeto de Lei nº 037/2017 – Institui
no âmbito do município de Ananindeua o “DIA DO MÚSICO”, a ser comemorado
anualmente no dia 22 de novembro, todos de origem do Poder Legislativo, os
pareceres foram aprovados por unanimidade de votos e os projetos encontram-se
nas devidas comissões; Requerimentos nºs 1634, 1635, 1636, 1637, 1638, 1639,
1640, 1641, 1652, 1653, 1654, 1655 e 1656/2017 que foram aprovados por
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unanimidade de votos. Passando para os Pronunciamentos Finais, o senhor
presidente concedeu a palavra ao vereador Robson Barbosa, que da tribuna fez
uma retificação na data do requerimento nº 1654, sobre audiência pública para tratar
da Política Nacional de Atenção Básica – PNAB que foi transferida para o dia
dezenove devido os trabalhadores, Agentes Comunitários de Saúde – ACS e os
Agentes de Combate as Endemias – ACE, que estarão em outro ato e pediram que
mudassem a data. Informou que no dia vinte e dois do corrente Ananindeua expediu
o primeiro alvará de funcionamento digital no município, um esforço do prefeito
juntamente com a secretária de gestão fazendária – Lorena Sanova e demais
servidores envolvidos. Existem no município hoje cerca de quinze mil empresas
ativas e com trinta e quatro mil microempresários individuais. Com este serviço há a
facilidade o atendimento aos empresários e consequentemente aumentar a
arrecadação para o município e retornar em serviços à população. Parabenizou aos
envolvidos pelo empenho e dedicação ao programa. Assomando-se a tribuna, o
vereador Paulo Macedo (Louro frango) gostaria que o vereador Alexandre Gomes
estivesse presente, pois não falou mal do prefeito e sim cobrou o fim da obra do
mercado do Distrito Industrial, pois os feirantes não aguentam mais, estão passando
necessidades. Reportou-se ao vereador Fábio Figueiras que foi o mais votado na
última eleição, graças a uma rádio e vários projetos sociais que funcionam sendo
pagos pela secretaria de Assistência Social, exclamou que dessa maneira é fácil ser
mais votado. Esta é a forma do PSB ganhar eleição, pois eles detêm a secretaria de
Assistência Social e tudo é pra eles. A associação do secretário Fábio Figueiras
ganhou Emenda Parlamentar do deputado Cássio Andrade, fez uma coisa ou outra e
não presta contas à população, por este motivo pede esta prestação, até porque tudo
que era pedido para aquela secretaria nunca eles podiam dar. Acha que os
vereadores devem se unir e pedir explicações ao secretário. No ensejo, o vereador
Elias Barreto convidou a todos para a audiência pública no dia seguinte sobre as
ocupações no município. Ananindeua “é fruto de vários equívocos e oportunismos
políticos ao longo da história” e detém a maior ocupação por metro quadrado da
América Latina. Isto ocorreu porque os governantes (querendo ganhar eleição)
incentivavam as ocupações ilegais e irregulares para não gastar dinheiro, mandando
ocupar, que não iria mandar a polícia os tirar. Este ato gerou um problema imediato
desorganizando a estrutura do governo municipal que dura até hoje. É impossível o
gestor dar conta numa infraestrutura tão grande, onde todo dia surge uma nova área
ocupada. Citou a violência crescente que é consequência desta ocupação
desordenada. Espera buscar soluções para acabar com este problema crônico e
transformar as palafitas em moradias legais com titularização e criar instrumentos
para que a população que lá estão terem uma moradia digna. Conta com a presença
de todos. Não havendo mais nada a ser tratado quando eram dezenove horas e trinta
e três minutos, o senhor presidente deu por encerrada e sessão, na qual
compareceram os vereadores: Paulo Macedo (Louro frango), Robson Barbosa, Bitoti,
Helder Júnior, Pastora Ray, Augusto Soares, Diego Alves, Érick Monteiro, Andrey
Babalu, Breno Mesquita, Alexandre Gomes, Pastor Sadraque, Carlúcio e Sérgio
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Rato. Foi justificada a ausência dos vereadores: Doutor Daniel, Francy Pereira,
Pastor Arlindo Silva, Ronaldo Sefer e Chico Barros. 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 27 de setembro de 2017.*****************

VEREADOR DOUTOR DANIEL
Presidente

VEREADOR ELIAS BARRETO
1º Secretário
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