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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA NA CÂMARA MUNICIPAL DE
ANANINDEUA, NO DIA 31 DE MAIO DE 2017.*****************************************
Aos trinta e um dias do mês de maio de dois mil e dezessete, às dezesseis horas e
quarenta 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 16.05.17, a disposição dos vereadores para a leitura da
mesma. Passando para os Pronunciamentos Iniciais o Senhor presidente concedeu a
palavra ao vereador Treinador Zé Nilo que da tribuna deu boas vindas aos
vereadores pelo novo horário de funcionamento das sessões da Câmara Municipal
de Ananindeua. Disse que esse horário ficou muito bom porque pela parte da manhã
poderá se dedicar cem por cento ao projeto social “Bom de Esporte Melhor na
Escola” que a cada dia cresce cada vez mais. Informou que este projeto possui várias
modalidades de esportes como futebol de campo, handebol, voleibol, basquetebol e
no próximo fim de semana estará promovendo o campeonato sub vinte, onde o
Suburbano jogará com o São Paulo da Atalaia e o sub quinze com o clube do Remo.
Assomando-se a tribuna, o vereador Robson Barbosa registrou que a semana
passada foi produtiva em relação às duas Audiências Públicas realizadas neste
município. Registrou que houve uma na Escola Geraldo Palmeiras no Bairro
Curuçambá que contou com a presença do presidente desta Casa vereador Doutor
Daniel e dos vereadores Sergio Rato, Bitoti e deste vereador, onde tiraram várias
pautas que serão tratadas com o prefeito Manoel Pioneiro. E outra nesta Casa de
Leis sobre segurança pública proposta pelo vereador Elias Barreto, onde um dos
encaminhamentos foi à proposta de ir à Casa Civil e à secretaria de Segurança
Pública do Estado. Informou que neste dia encerram-se as festividades de Santa
Maria Mãe de Deus no bairro Maguari. Registrou com pesar o falecimento do agente
da Superintendência do Sistema Penitenciário do Estado - SUSIPE- Gilson Renato,
que cresceu junto com este vereador no bairro Maguari. Solicitou que esta Casa
possa discutir politicas públicas para diminuir a violência no estado do Pará. No
ensejo, o vereador Elias Barreto registrou que a Audiência Pública sobre segurança
foi muito proveitosa porque contou com a presença de representantes dos órgãos de
segurança pública Estadual e Municipal. Desta foram tirados alguns
encaminhamentos que terão desdobramento positivo para o município como o
funcionamento da Delegacia do Centro de Ananindeua durante vinte quatro horas,
conforme foi proposto pelo Superintendente da Policia Civil. Outra questão
encaminhada diz respeito à segurança nas escolas, principalmente das áreas
periféricas. Informou que nessas áreas os alunos tem sofrido um assédio muito
grande do pessoal do narcotráfico. Registrou que a esse respeito, tiraram uma
proposta para levar a Guarda Municipal trabalhar mais as escolas que ficam nas
áreas chamadas “vermelhas” que recebem influências de traficantes e de violência.
Informou que foi abordado pelo Coronel Dantas que neste ato representava o
Comandante do Policiamento Metropolitano, Coronel Valmir, que está aprovada uma
Unidade Integrada Pro Paz - UIPP para o bairro Águas Lindas. Ressaltou que essa
unidade é um instrumento importante porque não cuida só da segurança, mas o
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social. Informou que irão levar ao secretário de segurança pública do Estado a pauta
pleiteada pela comunidade. Registrou que o deputado Miro Sanova agendou uma
reunião com secretário de segurança pública e com o Chefe da Casa Civil, mas a
mesma foi adiada em virtude deste vereador não poder comparecer por questão de
saúde. Informou que o objetivo desta reunião é fazer com que a pauta de discussão
desta Audiência chegue ao governador do Estado - Simão Jatene. Informou que o
Projeto de lei apresentado pelo vereador Doutor Daniel que “Dispõe sobre a
capacitação de professores da rede municipal de ensino para introdução de estudos
sobre o Direito da Criança e do Adolescente no conteúdo programático da educação
fundamental”, estava em debate no Ministério Público através da Diretora Geral do
Fórum de Ananindeua Doutora - Marines, com os educadores do município de
Ananindeua. Informou que foi cobrado aprovação deste projeto e este vereador deu
como prazo o segundo semestre para a sua aprovação. Citou que sem investimento
em educação nenhum país muda. 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 Parecer nº 011/2017 Comissão de Justiça; Parecer nº
006/2017 da Comissão de Finanças Orçamento, Parecer nº 004/2017 da Comissão
de Administração Pública e Parecer nº 011/2017 da Comissão de Redação Final, que
foram aprovados por unanimidade de votos - Assunto: Projeto de Lei nº 080/2016 –
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 aprovado por unanimidade de votos, em primeira votação; Parecer nº
012/2017 Comissão de Justiça; Parecer nº 007/2017 da Comissão de Finanças
Orçamento, Parecer nº 005/2017 da Comissão de Administração Pública e Parecer
nº 012/2017 da Comissão de Redação Final, que foram aprovados por unanimidade
de votos - Assunto: Projeto de Lei nº 088/2016 – 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 aprovado por
unanimidade de votos, em primeira votação; Parecer nº 013/2017 Comissão de
Justiça; Parecer nº 008/2017 da Comissão de Finanças Orçamento, Parecer nº
006/2017 da Comissão de Administração Pública e Parecer nº 013/2017 da
Comissão de Redação Final, que foram aprovados por unanimidade de votos Assunto: Projeto de Lei nº 090/2016 – 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 aprovado por unanimidade de
votos, em primeira votação; Parecer nº 014/2017 Comissão de Justiça; Parecer nº
009/2017 da Comissão de Finanças Orçamento, Parecer nº 007/2017 da Comissão
de Administração Pública e Parecer nº 014/2017 da Comissão de Redação Final,
que foram aprovados por unanimidade de votos - Assunto: Projeto de Lei nº 092/2016
– 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 aprovado por unanimidade de votos, em primeira votação; Parecer nº
015/2017 Comissão de Justiça; Parecer nº 010/2017 da Comissão de Finanças
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Orçamento, Parecer nº 001/2017 da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e
Cidadania e Parecer nº 015/2017 da Comissão de Redação Final, que foram
aprovados por unanimidade de votos - Assunto: Projeto de Lei nº 002/2017 – Dispõe
sobre a limitação do tempo de espera nas filas de atendimento das empresas
prestadoras e concessionárias dos serviços de água, energia elétrica e telefonia no
município de Ananindeua, de origem do Poder Legislativo, que foi aprovado por
unanimidade de votos, em primeira votação; Parecer nº 016/2017 Comissão de
Justiça; Parecer nº 011/2017 da Comissão de Finanças Orçamento, Parecer nº
008/2017 da Comissão de Administração Pública e Parecer nº 016/2017 da
Comissão de Redação Final, que foram aprovados por unanimidade de votos Assunto: Projeto de Lei nº 003/2017 – Considera de Utilidade Pública, no âmbito do
Município de Ananindeua, a ASSOCIAÇÃO VIVA CIDADÃO – ASVICI e dá outras
providências, de origem do Poder Legislativo, que foi aprovado por unanimidade de
votos, em primeira votação; Parecer nº 018/2017 Comissão de Justiça; Parecer nº
013/2017 da Comissão de Finanças Orçamento, Parecer nº 001/2017 da Comissão
de Saúde, Proteção Social e Trabalho e Parecer nº 018/2017 da Comissão de
Redação Final, que foram aprovados por unanimidade de votos - Assunto: Projeto de
Lei nº 005/2017 – Dispõe sobre o incentivo ao cultivo das plantas “Citronela” e
“Crotalária”, como método natural de combate à dengue e dá outras providências, de
origem do Poder Legislativo, que foi aprovado por unanimidade de votos, em primeira
votação; Parecer nº 019/2017 da Comissão de Justiça que foi aprovado por
unanimidade de votos - Assunto: Projeto de Lei nº 006/2017 – Autoriza a colocação
de brinquedos e equipamentos para crianças e pessoas portadoras de necessidades
especiais em parques, praças e outros locais públicos destinados à prática de
esportes e lazer, de origem do Poder Legislativo, que foi aprovado por unanimidade
de votos, em primeira votação; Parecer nº 020/2017 da Comissão de Justiça, que foi
aprovado por unanimidade de votos - Assunto: Projeto de Lei nº 007/2017 – Dispõe
sobre o estímulo à doação de sangue pelos moradores do Município de Ananindeua
e dá outras providências, de origem do Poder Legislativo, que foi aprovado por
unanimidade de votos, em primeira votação; Parecer nº 021/2017 Comissão de
Justiça; Parecer nº 014/2017 da Comissão de Finanças Orçamento, Parecer nº
010/2017 da Comissão de Administração Pública e Parecer nº 019/2017 da
Comissão de Redação Final, que foram aprovados por unanimidade de votos Assunto: Projeto de Lei nº 008/2017 – Considera de Utilidade Pública para o
Município de Ananindeua, a “Associação Proeza Jovem”, de origem do Poder
Legislativo, que foi aprovado por unanimidade de votos, em primeira votação; Ata do
dia 16.05.17 que foi aprovada por unanimidade de votos; Requerimentos nºs 1337,
1345, 1346, 1347, 1356, 1357, 1358, 1359, 1361, 1362, 1363, 1368, 1369, 1370,
1371, 1372 e 1373/2017 que foram aprovados por unanimidade de votos;
Requerimento nº 1366/2017 que saiu de pauta para averiguação da matéria;
Requerimentos nºs 1175, 1344, 1348, 1349, 1350, 1351, 1352, 1353, 1354, 1355 e
1365/2017 que ficaram para a próxima sessão, pois os autores não estavam
presentes e Indicação nº 002/2017 que foi aprovada por unanimidade de votos.
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Passando para os Pronunciamentos Finais, o senhor presidente concedeu a palavra
ao vereador Treinador Zé Nilo, que da tribuna informou que o Projeto Social vida e
Esperança do Quarenta Hora irá participar do Campeonato da Liga Esportiva de
Ananindeua na Categoria sub vinte. Informou que há cinco anos apoia este projeto.
Pediu para a Guarda Municipal fazer ronda durante os treinamentos do Projeto Social
Bom de Esporte Melhor na Escola do Val Paraiso Esporte Clube porque tomou
conhecimento de que um carro preto com dois homens se aproximou de um garoto
deste projeto e o chamou para dentro do veículo e o mesmo saiu correndo. Chamou
a atenção das autoridades das áreas de segurança pública para essa situação.
Usando a tribuna, o vereador Gordo do Aurá registrou algumas situações que estão
acontecendo no Bairro do Aurá em relação a alguns Agentes Comunitários de Saúde
- ACS. Registrou que tem fotos de ACS sentados e que tomou conhecimento de que
o seu Noé, este que foi preso por vender apartamento do Projeto “Minha Casa Minha
Vida” e que invadiu outro apartamento no residencial JK, tendo sido denunciado na
Secretaria de Habitação e no Ministério Público, estaria fazendo uma espécie de
protocolo que funciona da seguinte forma: os ACS ao invés de trabalharem passam à
demanda para este cidadão que, por sua vez, encaminha a um hospital para que
sejam feitos os agendamentos. Disse que quem sofre com essa situação é a
comunidade do Aurá porque os ACS tem a obrigação de verificarem as demandas
dos postos de saúde para agendar as consultas. Em seguida, informou que passaria
as fotos desta denúncia às mãos do presidente desta Casa de Leis Doutor Daniel
para serem encaminhadas ao prefeito. Informou que esta denúncia será
encaminhada ao Ministério Público para as devidas providências. Assomando-se a
tribuna, o vereador Doutor Daniel reportou-se ao vereador Gordo do Aurá solicitando
que oficializasse essa denúncia à comissão de saúde. No ensejo, o vereador Andrey
Babalu agradeceu a todos que caminharam pela paz no Distrito Industrial e com
apoio também das secretarias, guardas municipais, Polícia Militar e cooperativas de
ônibus e escolas. Essa caminhada contou com mais de quinhentas pessoas com
objetivo de chamar atenção pedindo segurança em todos os sentidos. Justificou sua
ausência na reunião que aconteceu na escola Hildegardo Nunes, no Curuçambá por
conta da organização dessa caminhada. Mas soube que conseguiram agendar uma
reunião com o prefeito e certamente aquele bairro irá ser contemplado com obras e
serviços. Finalizou, dizendo que também no Distrito as obras serão retomadas e
beneficiarão várias áreas. Fazendo uso da palavra, o vereador Paulo Macedo
(Louro frango) informou que esteve presente em duas audiências públicas sobre
segurança. Citou que chamaram a atenção pedindo segurança na caminhada pela
paz no Distrito Industrial. Disse que precisam sentar com o prefeito e secretário de
Segurança Pública para pedir que os mesmos deem maior atenção para a guarda
municipal que está sem nenhuma estrutura para funcionar. Ocupando a tribuna, o
vereador Elias Barreto afirmou que a guarda municipal é muito importante e no início
foi pensada para resguardar os patrimônios públicos, mas hoje em função da
realidade ela tem que assumir o papel de polícia em parceria com a Polícia Militar.
Precisam analisar o que é relevante neste momento em estrutura para a guarda
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municipal poder funcionar. Acredita que as escolas, prioritariamente, precisam do
apoio da guarda municipal para que as crianças não saiam do caminho. Finalizou,
concordando com seu antecessor que devam sentar e analisar a prioridade para a
guarda municipal fazer seu trabalho a contento. Na sequência, o vereador Érick
Monteiro solidarizou-se com os policiais que se envolveram no caso das dez mortes
dos invasores de terra em Pau d’arco. Disse que os invasores eram “marginais que
queriam se beneficiar com o patrimônio alheio” e teriam assassinado uma proprietária
e o segurança da fazenda. Disse que é muito fácil criticarem os policiais, os jornais
dizem que mataram trabalhadores rurais, mas não concorda, acha que é uma
“cambada de bandidos e assassinos” que morreram em confronto com a polícia. Uma
polícia que não tem apoio. Acha que os valores estão invertidos, quem trabalha com
a segurança está acuando porque primeiro tem que ser agredida, pegar um tiro, para
depois reagir. Parabenizou aqueles policiais que acabaram com os invasores e
evitaram que os mesmos matassem mais um pai de família. Na oportunidade, o
vereador Helder Júnior vem discutindo bastante o recurso vindouro do Ministério da
Integração Nacional para Ananindeua, visto a necessidade e realidade que a cidade
se encontra de descaso e falta de comprometimento do poder público que
infelizmente tinha se negado a receber. Foi até Brasília para tratar desse assunto
com o ministro Helder Barbalho que depois de muita pressão o prefeito resolveu dar
entrada num pedido de cento e vinte milhões de reais para tratar do igarapé das
Toras, mas infelizmente esta solicitação fugiu completamente do objetivo de
desenvolvimento econômico que abrange o objetivo do Ministério da Integração
Nacional. Com a intervenção do ministro Helder Barbalho foi encaminhado ao
Ministério das Cidades um novo pedido beneficiando o município de Ananindeua a
fim de que ela não deixe de ser contemplada. O prefeito aceitando esta ajuda crê que
o melhor será investir no desenvolvimento regional em pavimentação de ruas e
drenagem criando condições de escoar economicamente o município. Está no
aguardo dessa nova proposta e pede apoio aos edis para que possam trabalhar
estes recursos juntos. Informou que houve uma cerimônia de entrega de veículos e
equipamentos, decorrentes e emendas parlamentares de deputados federais há
muito tempo e o ministro Helder Barbalho “desencavou” estas solicitações e diversos
municípios foram contemplados, mas não tinha nenhum para Ananindeua. Indagou
onde estão os deputados federais que obtiveram votos neste município, que nenhum
destinou pelo menos uma caçamba para Ananindeua. Citou que a Avenida
Transcoqueiro, que divide Belém e Ananindeua, está intrafegável e foi noticiado no
jornal O Liberal que ambas as prefeituras ficam jogando a responsabilidade uma para
outra, acha que esta é outra demanda que os edis devem tentar resolver. Contou um
caso de violência e lamenta a falta de apoio à guarda municipal. Por sua vez, o
vereador Augusto Soares parabenizou ao vereador Gordo do Aurá pela iniciativa em
fiscalizar os órgãos públicos que se encontram no Aurá; acredita que tem que fazer
mesmo este tipo de denúncia. Deixou seu apoio. Acha que todo funcionário público
deveria ser concursado evitando o “apadrinhamento” dos contratados. Parabenizou
aos edis pela idealização da caminhada pela paz e pela audiência pública necessária
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pela diminuição da violência. Informou que foram comprados equipamentos (e
enumerou-os) para a guarda municipal que está realizando reuniões com as polícias
civil e militar a fim de manterem parceria e diminuir a violência nas ruas. Reportou-se
à situação difícil da polícia militar ao quererem fazer sua função, muitas vezes
recebidos a bala pelos acusados, concorda com as colocações do vereador Érick
Monteiro, pois foi constatado por várias autoridades policiais que os invasores mortos
eram realmente bandidos. Ressaltou que não veio caçamba para o município, mas
veio asfalto, obras e várias Emendas Parlamentares de deputados para Ananindeua.
Não havendo mais nada a ser tratado quando eram dezoito horas e dois minutos, o
senhor presidente deu por encerrada e sessão, na qual compareceram os
vereadores: Doutor Daniel, Paulo Macedo (Louro frango), Elias Barreto, Robson
Barbosa, Bitoti, Francy Pereira, Pastor Arlindo Silva, Vanderray, Pastora Ray,
Augusto Soares, Érick Monteiro, Ronaldo Sefer, Andrey Babalu, Treinador Zé Nilo,
Pastor Sadraque, Gordo do Aurá, Breno Mesquita, Diego Alves, Helder Júnior e
Sérgio Rato. Foi justificada a ausência do vereador: 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 31 de maio de 2017.***********************

VEREADOR DOUTOR DANIEL
Presidente

VEREADOR ELIAS BARRETO
1º Secretário
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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA NA CÂMARA MUNICIPAL DE ANANINDEUA, NO DIA
21 DE JUNHO DE 2017.**********************************************
Aos vinte e um dias do mês de junho de dois mil e dezessete, às dezesseis horas e cinquenta e sete
minutos a Câmara Municipal de Ananindeua reuniu-se em Sessão Ordinária sob a presidência do
Senhor Vereador Doutor Daniel que deixou a Ata da Sessão Ordinária do dia 31.05.17 a disposição
dos vereadores para a leitura da mesma. Passando para a leitura do expediente do dia no qual o
senhor presidente vereador Doutor Daniel convocou a todos para audiência pública sobre a estrutura
dos Conselhos e condições de trabalho dos conselheiros. Disse que o senhor Ari, diretor de Feiras e
Mercados, informou que haverá um grande mutirão de limpeza na feira da Cidade Nova Quatro e
convidou todos os vereadores a estarem presentes. Passando para os Pronunciamentos Iniciais o
Senhor presidente concedeu a palavra ao vereador Erick Monteiro disse que o levou a tribuna foi um
fato que vem sendo discutido há quinze dias que entristece o vereador, uma vez que ficou sabendo,
por meio das redes sociais, que a Secretaria de Administração estavam discutindo o Código de
Posturas para implementar melhorias para as feiras. Registrou que se sentiu desprestigiado. Informou
que frequenta a feira do quatro aos sábados para fazer compras para sua família. E quando esteve lá
acompanhado de sua esposa e filha, os feirantes questionaram a ausência deste vereador nas
reuniões. Disse que se sentiu envergonhado, questionando que se não participa das reuniões da
administração em que momento irá servir para o seu mandato. Disse que as secretarias são cargos
políticos, mas os vereadores tem que contribuir com a administração. Relatou sua insatisfação ao
prefeito Manoel Pioneiro. Disse que Câmara tem que se posicionar oficialmente através do presidente
Doutor Daniel para que a Administração a chame para participar dos eventos. Falou sobre o Projeto
AMA Ananindeua dizendo que este deveria ser bem conduzido pelo irmão do prefeito. Usufruindo à
palavra a vereadora Pastora Ray informou que no próximo sábado haverá a décima edição do evento
“Arrastão Contras as Drogas” com saída do Ginásio Abacatão até a Praça Complexo Oito. Registrou
que a droga tem sido motivo para morte de jovens e adolescentes em Ananindeua e no Estado do
Pará. Informou que estão vivendo duas semanas de prevenção contra as drogas no estado. Informou
ainda que existe o Projeto de Lei que institui o dia vinte e dois de junho como o Dia Municipal de
Combate Contra as Drogas de autoria desta vereadora aprovado em seu segundo mandato. Informou
que segundo dados estatísticos do PROPAZ, Ananindeua está perdendo em media quinze a dezoito
jovens em virtude das drogas e a maioria das prisões do fim de semana é por causa das drogas, que
tem sido a causa de destruição. Informou que Ananindeua tem um Centro de Combate às Drogas,
construído pela Igreja do Evangelho Quadrangular para trabalhar a libertação desses jovens contra as
drogas, mas infelizmente por entraves políticos ainda não está funcionando. Enquanto isso, continua
fazendo a sua parte levantando a bandeira de conscientização com música, e panfletagem. O Arrastão
sairá do Ginásio abacatão até a Praça do Complexo da Cidade Nova Oito. Deixou registrado o convite
e agradeceu a parceria desta Casa de Leis a esse evento. Parabenizou o vereador Pastor Arlindo que
neste dia pela manhã realizou uma Audiência Pública de combate às drogas que resultou na proposta
da Construção de um conselho contra entorpecentes. Registrou a importância de os vereadores
prestarem atenção para essa problemática, pois ouviu um relato de uma professora em que esta
afirmava que uma criança de onze anos estava sendo aviãozinho. Também tomou conhecimento de
que à noite alunos estariam usando drogas dentro dos banheiros de escolas do município. Ressaltou
que há relatos de que tem pessoas que ficam na porta de escolas com a pretensão de viciar os jovens.
Disse que os funcionários tem medo de denunciar com medo de repressão. Informou que Ananindeua
é dividida por setores, onde estão fazendo grandes exércitos para ser aviãozinho de distribuição de
drogas. Defende a importância da bandeira de prevenção para que as crianças se afastem das drogas.
No ensejo, o vereador Treinador Zé Nilo perguntou quando o Poder Executivo vai mexer no anal Ariri.
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Informou que irá continuar cobrando a execução desse serviço. Enquanto isso agradeceu a empresa
responsável pela retirada de entulhos. Disse que fez um almoço especial para que os trabalhadores
permanecessem o dia todo fazendo a limpeza, onde foram tiradas vinte carradas de entulhos. Disse
que algumas pessoas jogam lixo de madrugada próximo ao canal Ariri, inclusive, antes da retirada dos
entulhos atearam fogo no lixo e alguns moradores foram à Casa deste vereador pedir providências
para apagar o fogo. Este vereador telefonou para o Corpo de Bombeiros e inicialmente este alegou que
não poderia atender a essa solicitação porque a água disponível não era para ser utilizada para esse
propósito. Disse que clama em prol da comunidade. Perguntou quando irão finalizar a obra do Val
Paraiso. O secretário Rui Begot ficou de tomar atitudes com o fim de melhorar a Rua que fica próxima
ao Canal Ariri. Pediu encarecidamente providências à Secretaria responsável e ao prefeito para sanar
os problemas de sua comunidade. Disse que até o presente momento está esperando a operação
tapa buraco. Pediu encarecidamente providências à Secretaria responsável e ao prefeito para sanar os
problemas de sua comunidade. Sabe que o motivo da demora é porque este vereador está se
pronunciando. Disse que irá continuar se pronunciando enquanto não executarem o trabalho de sua
comunidade defendendo os interesses da comunidade. Usando a tribuna o vereador Neto Vicente fez
um questionamento ao líder do governo, vereador Augusto Soares, porque este vereador passou o
semestre todo dizendo que a BR- 316, no trecho que compete a este município, passou a ser
estadualizada e que em junho sairia a licitação do BRT. Falou também que a Polícia Federal proibiu a
realização do Forrocentro na Praça Matriz. Disse não estar entendendo o porquê de a Polícia Federal
proibir a realização desse evento, se a BR foi estadualizada. Levantou duas hipóteses: a de que
estavam passando informação errada nesta Casa ou faltou força política do município de Ananindeua
para ter o Forrocentro. Disse que esse desgoverno de Simão Jatene é contra o município de
Ananindeua. Informou que há dezesseis anos iniciou o Forrocentro com o ex-vereador Tonico Vicente,
e que o referido evento aconteceria nos dia dois e três na Praça Tônico Vicente com o apoio de vários
vereadores. Este vereador e os vereadores Sérgio Rato, Robson Barbosa e Andrey Babalu
participaram de uma reunião na Secretaria de Cultura com o secretario Fábio Figueiras. Disse que
poderá não retornar a esta Casa, mas não vai ficar calado diante das injustiças com a população
principalmente do centro de Ananindeua. Informou que neste dia propôs quatro projetos de leis, três de
extrema importância, como o que prevê a implantação do ensino da Disciplina Educação no Trânsito
na grade curricular do município de Ananindeua e o projeto de Lei que pede a cassação de empresas e
postos que vendem combustíveis adulterados no município de Ananindeua. Informou que na próxima
quinta-feira haverá uma Audiência Pública para discutir a gratuidade de transporte aos estudantes do
município de Ananindeua. Acho que o estado do Pará está bem servido de médicos. Este vereador
precisou fazer uma cirurgia e não teve nenhum problema. Jorge Aragão que é um dos cantores mais
renomados do Brasil passou mal durante um show na TUNA e fez um cateterismo no Hospital Porto
Dias, um dos melhores hospitais do Estado, e, ainda, gravou um vídeo nas redes sociais
parabenizando o atendimento, mas infelizmente o próprio governador do estado do Pará, Simão
Jatene, foi a São Paulo fazer um cateterismo porque acha que os médicos daqui não prestam, tendo
em vista não ter compromisso com a saúde do estado. Usufruindo a palavra o vereador Augusto
Soares se ateve a defender o seu partido e ao governo que representa. Dirigiu a palavra ao vereador
Neto Vicente dizendo que o mesmo tem vindo praticamente todas as sessões falar mal do governador
do Estado Simão Jatene. Em respostas aos questionamentos deste vereador registrou os
investimentos do Governo Estado através do governo Simão Jatene neste município nos últimos três
anos em torno de quatrocentos milhões de reais na Avenida Independência, mais de quinhentos
milhões de reais em infraestrutura e saneamento básico na Avenida João Paulo, convênio entre o
Governo do Estado e a Prefeitura de Ananindeua no valor de nove milhões de reais e vinte milhões de
reais através da secretaria de Desenvolvimento do Estado. Ressaltou que, em agradecimento aos
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votos que teve em Ananindeua, o governador Simão Jatene investe em melhorias de qualidade de vida
aos munícipes. Em aparte, o vereador Neto Vicente disse que parece que o governador Simão Jatene
está fazendo favor ao município de Ananindeua. Acha que este em sete anos e meio investiu poucos
recursos neste município, informando que a Avenida Independência não começou neste governo.
Disse que reclama do governador Simão Jatene porque tem vergonha; foi às ruas com o seu pessoal e
acreditou que a segurança pública e a área social iriam melhorar porque o governo do Estado iria
investir mais recursos em Ananindeua. Retomando seu pronunciamento o orador disse que
Ananindeua foi o município que mais recebeu recursos do Governo do Estado. Registrou que o
governo japonês emprestou quinhentos milhões de reais ao Governo do Estado para investimentos no
BRT-Metropolitano. A licitação do mesmo foi adiada e será feita nova concorrência, mas a obra sairá.
Comunicou que, por enquanto, a Polícia Rodoviária Federal continua administrando o trânsito da BR316. O governo do estado administra somente os projetos. Depois que a obra estiver pronta a BR-316,
passará ao governo do estado. Informou que os investimentos do Governo do Estado destinados ao
município de Ananindeua estão disponíveis no Portal e na Assembleia Legislativa do Estado. Ressaltou
que o prefeito, em todos os discursos, agradece ao governador Simão Jatene. Considerou como uma
questão pessoal o fato de o governador Simão Jatene ir a São Paulo fazer tratamento de saúde. Por
sua vez, o vereador Elias Barreto abordou um tema que o tem preocupado ultimamente, informando
que neste dia esteve em mais uma audiência pública sobre as drogas. Na oportunidade, registrou
algumas situações que são fundamentais. No ponto de vista deste orador, a questão das drogas
começa na família. Disse que os pais precisam ter pulsos firmes para cuidar de seus filhos. Citou que
durante a infância, sua mãe o levava à igreja e aprendeu os ensinamentos cristãos sobre Deus, Jesus
Cristo e amar ao próximo. O que não acontecem nos dias atuais, por exemplo, no dia de Domingo os
pais não levam as crianças à igreja porque as mesmas estão teclando o celular ou andando pelas ruas.
Ressaltou que a questão das drogas deve ser uma disciplina permanente nas escolas. Citou que,
segundo Rousseau, o homem é o produto do meio. Disse que não concorda muito com essa frase,
mas entende que, de fato, o meio influencia a vida de uma pessoa, por isso é importante que os pais
observem que o meio em que os seus filhos vivem é perigosíssimo e exige vigilância permanente.
Parabenizou o vereador Pastor Arlindo pela Audiência Pública sobre as Drogas. Este vereador fez uma
Audiência Pública sobre a violência. Estiveram com o delegado geral da Policia e ele citou que oitenta
por cento dos homicídios em Ananindeua ocorrem entre os jovens e tem como consequência as
drogas. Informou que estiveram reunidos com o comandante Geral da Polícia Militar para que fossem
instalados o trigésimo Batalhão de Policia Militar no bairro do Aurá e uma Unidade Integrada Pro Paz
(UIPP) em Águas Lindas. De imediato, colocaram a falta de estrutura da Guarda Municipal. Sobre isso,
o comandante disse que basta este município oficializar que ele repassará trinta armas a Guarda
Municipal de Ananindeua. Informou que o serviço de inteligência da Policia está fazendo um trabalho
silencioso sobre as drogas nas escolas. 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 009/2017 Institui e inclui no calendário oficial do Município de Ananindeua, Pará, o
Evento “ELETRO-CRISTO”, de origem do Legislativo que foi encaminhado à Comissão de Constituição
e Justiça, Comissão de Finanças e Orçamento, Comissão de Administração Pública, Comissão e
Cultura e Esporte e Comissão de Redação Final; Projeto de Lei nº 029/2017 Dispõe sobre as
penalidades impostas àqueles que praticam a exploração do trabalho infantil no âmbito municipal e dá
outras providências, de origem do Legislativo, que foi encaminhado à Comissão de Constituição e
Justiça, Comissão de Finanças e Orçamento, Comissão de Segurança e Comissão de Redação Final;
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, de origem do Legislativo,
que foi encaminhado à Comissão de Constituição e Justiça, Comissão de Finanças e Orçamento,
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Comissão de Educação, Comissão de Transporte, Política Econômica, Urbana, Metropolitana e
Turismo e Comissão de Redação Final; Projeto de Lei nº 031/2017 Dispõe sobre a Cassação do Alvará
de Funcionamento de Empresas e Postos Estabelecidos no Município que Revenderem Combustíveis
adulterados e dá outras providências, de origem do Legislativo, que foi encaminhado à Comissão de
Constituição e Justiça, Comissão de Finanças e Orçamento, Comissão de Administração Pública,
Comissão de Redação Final; Projeto de Lei nº 032/2017 Institui a Semana da Água no Município e dá
outras providências, de origem do Legislativo, que foi encaminhado à Comissão d Constituição e
Justiça, Comissão de Finanças e Orçamento, Comissão de Administração Pública, Comissão de
Redação Final; Projeto de Lei nº 033/2017 Cria a Coordenadoria Municipal de Defesa Civil – COMDEC,
de origem do Legislativo, que foi encaminhado Comissão de Constituição e Justiça, Comissão de
Finanças e Orçamento, Comissão de Administração Pública e Comissão de Redação Final; Projeto de
Lei nº 034/2017 Fica autorizado ao Poder Executivo 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 Trânsito do Município de Ananindeua, de origem do Legislativo, que foi
encaminhado à Comissão de Constituição e Justiça, Comissão de Finanças e Orçamento, Comissão
de Segurança e Prevenção ao Tráfico de Entorpecentes e Drogas Afins e Comissão de Redação Final;
Parecer nº 021/2017 da Comissão de Finanças e Orçamento e Parecer nº 029/2017 da Comissão de
Constituição e Justiça que foram aprovados por unanimidade de votos Assunto: Projeto de Lei nº
014/2017 – Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2018 e dá outras
providências, de Origem do Poder Executivo, que foi aprovado por unanimidade de votos, em
primeira votação; Projeto de Lei nº 004/2017 “Denomina de Estrada Pastor Arthur Nunes Piedade, a
antiga Estrada do Icuí-Guajará, que tem início na Avenida Arterial A 5 do Conjunto Cidade Nova VII,
em toda a sua extensão, neste município de Ananindeua”, de origem do Poder Legislativo, que foi
aprovado por unanimidade de votos – em segunda votação; Projeto de Lei nº 011/2017 “Institui nas
escolas da rede pública e privada de ensino no âmbito Municipal, atividades que tenham por objetivo
transmitir aos alunos informações sobre as consequências do uso de drogas lícitas e ilícitas”, de
origem do Poder Legislativo, que foi aprovado por unanimidade de votos – em segunda votação;
Projeto de Lei nº 013/2017 “Denomina de Rua Suely Cruz e Silva, a atual Rua onde está localizado o
juizado especial civil e criminal no bairro do Maguari, e a praça localizada na Rua Itabira, atrás da
Paróquia Santa Maria Mãe de Deus, neste Município de Ananindeua”, de origem do Poder Legislativo,
que foi aprovado por unanimidade de votos – em segunda votação; Projeto de Lei n° 018/2017 “Dispõe
sobre a capacitação de professores da rede municipal de ensino para a introdução de estudos sobre o
Direito da Criança e do Adolescente no conteúdo programático da Educação fundamental, de origem
do Poder Legislativo, que foi aprovado por unanimidade de votos – em segunda votação; Projeto de Lei
nº 019/2017 “Institui o dia 11 de maio, o dia municipal de enfermagem e dá outras providências”, de
origem do Poder Legislativo, que foi aprovado por unanimidade de votos – em segunda votação;
Projeto de Lei nº 020/2017 “Considera de Utilidade Pública, no âmbito do Município de Ananindeua, a
ONG Morada Nossa, e dá outras providências”, de origem do Poder Legislativo, que foi aprovado por
unanimidade de votos – em segunda votação; Ata do dia 31.05.17 que foi aprovada por unanimidade
de votos; Requerimentos nºs 1384, 1385, 1389, 1390, 1391, 1392, 1393, 1394, 1395 e 1442/2017 que
foram aprovados por unanimidade de votos; Requerimento nº 1442/2017, em discussão, o senhor
presidente desta Casa de Leis vereador Doutor Daniel informou que esta matéria solicita ao Poder
Executivo que quando houve reunião política do Grupo AMA ANANINDEUA vinculada à Secretaria de
Governo, seja enviado o convite antecipado a esta Casa de Leis para que os vereadores possam
participar das reuniões. Informou que como presidente desta Casa de Leis, assim como alguns
vereadores, se sente desprestigiado em não participar das reuniões. Citou que há vinte dias este
vereador e os vereadores Sérgio Rato, Diego Alves, Robson Barbosa e Bitoti participaram de uma
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reunião no bairro Curuçambá e ouviram uma série de reclamações e, naquele momento, conversaram
com a comunidade, defenderam o governo, mas na hora que vem as soluções para este bairro os
vereadores não foram convidados para prestigiar a comunidade. O vereador Neto Vicente disse que
faz parte da base aliada do governo Manoel Pioneiro, mas acha estranho ver por meio das redes
sociais as realizações das reuniões sem a presença dos vereadores. Parabenizou o vereador Doutor
Daniel pela atitude. Ressaltou que, em virtude da crise econômica e política, os vereadores escutam
certos gracejos nas ruas, mas na hora das discussões com a população estes não participam. Em
nome da servidora Olímpia parabenizou ao cerimonial porque as comunicações do Poder Executivo,
enviadas a esta Casa de Leis são entregues aos vereadores com antecedências. Vereador Érick
Monteiro reiterou que a hora dos vereadores participarem da administração é nessas reuniões de
bairros, apesar de que gostariam de participar de obras, afirmou, ainda, que a população tem que
sentir que o seu candidato é partícipe nos assuntos. Ressaltou que é obrigação do secretário convidar
o vereador, restando a este ir se achar conveniente. Ainda em discussão, o vereador Sérgio Rato
lembra que citou várias vezes que as secretarias não estão respeitando os vereadores e que estes não
estão sendo convidados para os eventos e reuniões nos bairros, uma vez que querem participar das
decisões no município. Sobre o referido requerimento, o vereador Augusto soares acredita que a partir
desse dia os secretários mudarão suas atitudes a respeito do parlamento. Registrou que tem secretário
do município que mora em seu bairro, faz as coisas e não convida este vereador. Afirmou que é apoio
do prefeito e quer participar, por isso espera que agora colaborem mais com a administração do
prefeito Manoel Pioneiro. A respeito do requerimento nº 1442/2017, o vereador Elias Barreto afirmou
que não deveria haver esse tipo de discussão, já que o ente executor deveria trazer o legislador para
participar junto. Disse que muitos secretários têm compromisso com o município, mas alguns não estão
preocupados e não tem respeito pelo trabalhado dos vereadores. Assim, é muito oportuno esse
documento. A vereadora Pastora Ray discutiu tal requerimento afirmando que é solidária a essa
discussão porque tem que haver esse respeito e consideração para com os representantes do povo.
Citou algumas situações de desrespeito com o vereador, como por exemplo, houve secretário que não
quis receber o ofício sobre o evento “arrastão contra as drogas”, no qual solicitava parceria para
execução dos serviços no referido evento – o requerimento foi aprovado por unanimidade de votos.
Requerimentos nºs 1348, 1349, 1350, 1351, 1352, 1353, 1354, 1355, 1175, 1344, 1381, 1382, 1383,
1386, 1387, 1388, 1396/2017 que ficaram para a próxima sessão, pois os autores não estavam
presentes e Moção de Pesar de autoria do vereador Treinador Zé Nilo que foi aprovado por
unanimidade de votos. Passando para os Pronunciamentos Finais, o senhor presidente concedeu a
palavra ao vereador Treinador Zé Nilo que indagou se não poderiam tirar uma pequena porcentagem
do que a prefeitura investe no Forrónindeua e colocar no esporte. Acha que esse gasto é
desnecessário, poderiam investir uma parcela para restaurar quadras de esportes no município de
Ananindeua, pois aposta que se tivessem mais áreas de lazer, os jovens não estariam nas drogas.
Acredita que se a praça do Valparaíso estivesse reformada, pelo menos duzentas crianças a mais
sairiam da ociosidade. Sugeriu que fosse feito o dia do esporte municipal, com campeonatos em todas
as categorias. Finalizou agradecendo a Polícia Militar e a Guarda Municipal que fazem a ronda no
canal evitando que usuários de drogas assaltem os transeuntes. No ensejo, o vereador Pastor
Sadraque coaduna com as palavras do vereador Elias Barreto sobre a família e as drogas. As crianças
e os jovens são as principais vítimas e, muitas vezes, a família não dá uma boa estrutura para as
crianças. Disse que o papel da igreja é fundamental para conjuntamente orientar as crianças e citou
que na referida igreja haverá estudo bíblico nas férias. Usufruindo à palavra, o vereador Robson
Barbosa informou que participou de várias reuniões com audiência pública em diversos bairros pelo
município de Ananindeua e foram tirados alguns encaminhamentos positivos, como na audiência sobre
a segurança pública, criou-se o serviço de inteligência nas escolas públicas a fim de identificar os
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traficantes matriculados. Informou que o delegado geral sinalizou a doação de armamentos para a
Guarda Municipal. Disse que fizeram um relatório das condições da Guarda Municipal e enviarão a
cada vereador para, juntos, lutarem por aquela categoria. Falaram também da criação da Divisão de
Atendimento ao Adolescente – DATA – e da Delegacia de Atendimento à Mulher – DEAM – no
município de Ananindeua. Esteve falando com o prefeito sobre uma ação municipal ao combate e
prevenção de drogas, pois o município precisa de uma política de inclusão, prevenção e tratamento.
Fazendo uso da tribuna, o vereador Andrey Babalu citou a falta de valores que a família deixa de
passar para os filhos e também, por isso, o crescente aumento de usuários de drogas. Celebra a
promessa de voltar com a delegacia Vinte e Quatro Horas no Centro de Ananindeua e as Unidades
Integradas ProPaz – UIPP — do bairro Distrito Industrial. Finalizou afirmando que está faltando mais
emprenho para salvar as crianças do tráfico. Na sequência, a vereadora Pastora Ray informou uma
denúncia que recebeu em que o Ministério da Educação – MEC – distribuiu um livro para ser
trabalhado nas escolas de educação infantil denominado “Enquanto o sono não vem”, que conta a
história de um rei que quer casar com sua filha. Esse livro foi boicotado em São Paulo e Rio de Janeiro,
onde foi retirado, mas, sem que percebessem, distribuíram para as escolas, na surdina. Soube que
chegou no Pará e já foi distribuído em escolas estaduais do bairro Guanabara, Águas Lindas e
Jaderlândia. As mães e os professores estão estarrecidos com esse assunto. Convoca a comissão de
educação desse legislativo para que vá às escolas ver de perto esse absurdo e pedir o recolhimento
dos mesmos. Ressaltou que têm a obrigação de proteger a criança. Finalizou pedindo apoio dos pares
para que ajudem a defender a família. Fazendo uso da tribuna, o vereador Neto Vicente ressaltou que
briga pela carretinha para limpar a rua de quem paga seus impostos. Reportou-se ao vereador Augusto
Soares dizendo que ele não tem o perfil de estar perto do povo, e ele precisa estar próximo da
população todos os dias. Disse que o vereador Augusto Soares deveria defender seus pares que estão
brigando pela melhoria de Ananindeua e levar essas reivindicações para o prefeito. Contudo, se é base
aliada e diz que está tudo certo, não quer contribuir com o governo. Reportou-se ao vereador Treinador
Zé Nilo que, como presidente da comissão de Cultura e Esporte, deveria defender o Forronindeua, que
é um evento muito importante para o município. O que ele deve fazer é colocar uma emenda na Lei de
Diretrizes Orçamentárias para o esporte que ele citou. Na oportunidade, o vereador Elias Barreto
ressaltou que nestes anos de parlamento, vem procurando exercê-lo com muita dignidade: não vende
nem negocia seu mandato. Disse que o secretário de governo não se digna em dar uma satisfação à
comunidade pela não realização de um pleito: “É só arrogância e prepotência”. Solidariza-se com os
vereadores que reclamam da postura desse secretário, pois sofre também com isso. Finalizou
lembrando que quando foi secretário sempre priorizava os pedidos dos vereadores, porque sabia que
era em prol da comunidade. Assomando-se à tribuna, o vereador Augusto Soares disse que sempre
vem defendendo o prefeito e o governador de calúnias inverídicas, por pessoas que falam sem
conhecimento de causa. Afirmou que o vereador Neto Vicente tem feito uma “tempestade em copo
d’água” por causa de uma “carretinha”. Afirmou que quando precisa de um serviço, liga para o
secretário e pede que seja resolvido, e não usa carretinha para fazer política pessoal como o vereador
Neto Vicente, que pouco fica no “pé do prefeito”. Registrou que o prefeito tem contemplado muito o
vereador Neto Vicente e seu partido. O orador afirma que não quer ficar nesse embate e sim mostrar
trabalho e o compromisso do prefeito para com Ananindeua, que vem sendo contemplada pelo
Governo do estado com valores vultosos em milhões de reais. Finalizou dizendo que apoia o prefeito e
o governador porque, além de serem do seu partido, ambos têm compromisso com a população. O
Senhor Presidente convocou todos para a sessão extraordinária a seguir. Não havendo mais nada a
ser tratado quando eram dezenove horas e vinte e três minutos, o senhor presidente deu por encerrada
a sessão, na qual compareceram os vereadores: Doutor Daniel, Paulo Macedo (Louro frango), Elias
Barreto, Robson Barbosa, Bitoti, Neto Vicente, Carlúcio, Vanderray, Pastora Ray, Augusto Soares,
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Diego Alves, Francy Pereira, Érick Monteiro, Andrey Babalu, Breno Mesquita, Treinador Zé Nilo, Pastor
Sadraque e Sérgio Rato. Foi justificada a ausência dos vereadores: Helder Junior, 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
21
de
junho
de
2017.**************************************

VEREADOR DANIEL BARBOSA SANTOS
Presidente

VEREADOR ELIAS PAES BARRETO
1º Secretário
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ATA DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA REALIZADA NA CÂMARA MUNICIPAL DE ANANINDEUA,
NO DIA 28 DE JUNHO DE 2017.**********************************************
Aos vinte e oito dias do mês de junho de dois mil e dezessete às dezenove horas e trinta e cinco
minutos, a Câmara Municipal de Ananindeua reuniu-se em sessão extraordinária sem ônus, sob a
presidência do senhor vereador Doutor Daniel que colocou a Ata da Sessão Extraordinária do dia
21.06.17 a disposição dos vereadores e logo após foi aprovada por unanimidade de votos. 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 Projeto de Lei nº 003/2017 “Dispõe sobre o direito a

utilização do nome social por travestis e transexuais no âmbito do município de Ananindeua e
dá outras providências”, de origem do Poder Executivo, que foi aprovado por maioria de votos
em segunda votação com treze votos a favor dos vereadores Paulo Macedo( Louro Frango),
Robson Barbosa, Marlon, Bitoti, Neto Vicente, Vanderray, Augusto Soares, Erick Monteiro,
Ronaldo Sefer, Breno Mesquita, Treinador Zé Nilo, Alexandre Gomes e Sérgio Rato e dois
contras dos vereadores Elias Barreto e Pastor Sadraque; Parecer nº 030/2017 Comissão de
Justiça; Parecer nº 022/2017 da Comissão de Finanças Orçamento e Parecer nº 026/2017 da
Comissão de Redação Final, que foram aprovados por unanimidade de votos - Assunto: Projeto de
Resolução nº 009/2017 – Altera os artigos 32, 39 e 40 da Resolução nº 003/1999 e da outras
providências, de origem da Mesa Executiva da Câmara Municipal de Ananindeua, em discussão, o
senhor Presidente Doutor Daniel ressaltou que agora haverá mais transparência nas ordenações de
despesas do legislativo, mais do que já havia, pois o segundo secretário assinará os cheques junto
com o presidente e primeiro secretário. Ratifica agora sua palavra com o PDT e com todos, que
assumiram compromisso, pois preza sempre em cumprir os compromissos que assume. Ainda em
discussão, o vereador Elias Barreto parabenizou o Presidente desta Casa, Vereador Doutor Daniel,
pela sensibilidade e seriedade em honrar seus compromissos. Espera que esta forma limpa e honesta
de fazer política possa inspirar outros. No ensejo o vereador Neto Vicente, como líder do PDT,
agradeceu e parabenizou o Presidente vereador Doutor Daniel e informou que quando este sentou com
a bancada do PDT e pediu apoio, uma das coisas que esta bancada solicitou foi dirigir e inspecionar,
juntamente com primeiro e segundo secretários, os serviços administrativos da Câmara Municipal de
Ananindeua, o que foi cumprido. Informou que no dia seguinte haveria uma reunião do PDT e
informaria aos filiados que mais um compromisso feito pelo vereador Doutor Daniel foi cumprido.
Parabenizou ao segundo secretario vereador Robson Barbosa por ter assumido mais uma
responsabilidade para ajudar esta Casa de Leis. Por sua vez, o vereador Robson Barbosa afirmou que
com este ato, não é o PDT que se beneficia, ele transcende o legislativo e leva à sociedade a
transparência. Parabenizou o presidente por honrar seu compromisso. No ensejo o vereador Augusto
Soares desejou que esse ato de transparência do presidente desta Casa de Leis, vereador Doutor
Daniel, sirva de exemplo para todo o Brasil. Parabenizou o mesmo pela administração do primeiro
semestre e por ter honrado todos os compromissos. Por sua vez, o vereador Erick Monteiro
congratulou ao senhor presidente pelo belo exemplo. Fazendo uso da palavra o vereador Alexandre
Gomes ressaltou o empenho do presidente desta Casa Vereador Doutor Daniel no primeiro semestre,
não só na questão de assinar papéis, mas de dividir o poder com todos os vereadores, enfatizando que
o mesmo tem um caminho a trilhar. Com a palavra, o vereador Pastor Sadraque parabenizou o
presidente por sua administração transparente juntamente com toda equipe de vereadores. Por sua
vez, o vereador Marlon ressaltou que os compromissos, enquanto Mesa Diretora, estão sendo
cumpridos, apesar de que, por ser crítico algumas vezes, perde alguns benefícios, mas não mudará
seu modo de pensar. Parabenizou o presidente Doutor Daniel por cumprir sua palavra enquanto Mesa
Diretora. o Projeto de Resolução nº 009/2017 – Altera os artigos 32, 39 e 40 da Resolução nº
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003/1999 e da outras providências, de origem da Mesa Executiva da Câmara Municipal de
Ananindeua. Foi aprovado por unanimidade de votos – em votação única. No ensejo, o senhor
Presidente Doutor Daniel agradeceu a todos os funcionários e vereadores pelo apoio e desejou bom
recesso a todos. Não tendo mais nada a ser tratado, quando eram precisamente dezenove horas e
cinquenta e nove minutos, o senhor presidente deu por encerrada a sessão, na qual compareceram os
vereadores: Elias Barreto, Marlon, Neto Vicente, Pastor Sadraque, Breno Mesquita, Treinador Zé Nilo,
Vanderray, Alexandre Gomes, Ronaldo Sefer, Erick Monteiro, Robson Barbosa, Doutor Daniel, Paulo
Macedo (Louro Frango), Sérgio Rato e Augusto Soares. 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 28 de junho
de 2017.**********************
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