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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA NA CÂMARA MUNICIPAL DE
ANANINDEUA, NO DIA 18 DE OUTUBRO DE 2017.************************************
Aos dezoito dias do mês de agosto de dois mil e dezessete, às dezessete horas a
Câmara Municipal de Ananindeua reuniu-se em Sessão Ordinária sob a presidência
do Senhor Vereador Doutor Daniel que deixou a Ata da Sessão Ordinária do dia
04.10.17, a disposição dos vereadores para a leitura da mesma. Passando para os
Pronunciamentos Iniciais o Senhor presidente concedeu a palavra ao vereador Bispo
Arlindo Silva que da tribuna, em primeiro lugar agradeceu a Deus, ao presidente
desta Casa e aos vereadores pela abertura juntamente a esta sessão para que este
vereador pudesse conceder o Título de Cidadão de Ananindeua ao senhor Vavá
Martins pelo trabalho social desenvolvido nas comunidades deste município e o titulo
de Homem Destaque Ananin ao Pastor, ex- vereador desta Casa com dois mandatos
e deputado estadual Divino este que destinou para Ananindeua emendas no valor de
quatro milhões de reais. Solicitou ao vereador pastor Sadraque que fizesse a entrega
dessas honrarias. Em seguida, o senhor presidente vereador Doutor Daniel
agradeceu aos vereadores pela quebra de protocolo desta sessão para que o
vereador Pastor Arlindo pudesse entregar as comendas aos seus homenageados.
Assomando-se a tribuna Sérgio Rato que da tribuna parabenizou as vereadoras
Pastora Ray e Francy Pereira pela condução da Audiência Pública sobre o Outubro
Rosa que tratou assuntos de alta relevância em relação ao câncer de mama.
Informou que estaria dando entrada ao projeto lei que concede o título de utilidade
pública à Paróquia santa Rita de Cássia fundada no dia vinte e cinco de abril de dois
mil e cinco. Registrou o evento realizado no Maguari em comemoração ao Dia da
Criança com aproximadamente mil e quinhentas crianças, que teve o apoio do
vereador e Presidente Doutor Daniel e dos deputados estaduais Eliel Faustino e
Cássio Andrade. Fazendo uso da tribuna, o vereador Gordo do Aurá registrou sua
insatisfação em relação a uma postagem de um cidadão que diz que o vereador
Gordo do Aurá é um dos vereadores que menos frequenta esta Casa de Leis. Disse
que não tem que justificar seus problemas pessoais, mas não poderia deixar de
registar que sua filha encontra-se internada com a doença Guillain Barré (síndrome
que causa a paralisia dos músculos). Disse que é muito fácil falar mal de alguém,
mas ninguém falou que durante o Dia da Criança este vereador distribuiu quase
duzentas cestas básicas e brinquedos às crianças do Aurá com apoio somente de
Deus e do Presidente desta Casa Vereador Doutor Daniel. Agradeceu aos
vereadores Ronaldo Sefer pelo que tem feito pela filha deste vereador, ao vereador
Erik Monteiro que disponibilizou atendimento em seu hospital para este vereador e ao
vereador Doutor Daniel e aos que foram solidários com este vereador. Falou de sua
insatisfação em relação às dificuldades que os vereadores vêm enfrentando. Citou
que passa meses sem falar com o prefeito e quando consegue falar ele não resolve
nada. Pediu para o prefeito e os secretários respeitarem os vereadores deste
munícipio. No ensejo, a vereadora Francy Pereira solicitou o apoio desta Casa para
aprovar o projeto outubro rosa dedicado ao câncer de mama e colo de útero, nas
escolas, postos de saúde e Cras. Registrou o convite do primeiro pedal rosa do
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estado do Pará que acontecerá no próximo domingo com saída da praça matriz até o
complexo oito. Chamou atenção da campanha de prevenção Novembro azul porque
o câncer retal é o terceiro câncer que mais mata no mundo. Fazendo uso da palavra,
o vereador Érick Monteiro comunicou que foi a Brasília com o vereador Ronaldo
Sefer levar as demandas da área saúde deste município. Na oportunidade
conversaram como o Ministro da Integração Nacional - Helder Barbalho e graças ao
empenho dele estes vereadores foram atendidos pelo Ministro da Saúde. Informou
que conseguiram recursos na área de saúde para todo o estado do Pará, ou seja,
além de conseguirem recursos para Ananindeua conseguiram para outros
municípios. Esses recursos estavam com datas para serem cancelados, mas em
virtude do pedido do ex - prefeito e ministro Helder Barbalho, eles serão liberados.
Ficou acertado que serão implantados atendimento de parturiente de alto risco e o
centro de parto normal, o primeiro da Região. Agradeceu ao governo federal na
pessoa do Ministro Helder Barbalho. Em aparte o vereador Ronaldo Sefer falou da
satisfação destes dois vereadores terem conseguido recursos para o estado inteiro.
Retomando seu pronunciamento o orador disse que em nenhum momento o ministro
Helder Barbalho tocou em políticas partidárias, municipal e estadual, somente se
preocupou com o Estado do Pará. Usando a tribuna, o vereador Paulo Macedo
(Louro frango) puxou o debate sobre agilidade nas obras de construção do mercado
do Distrito. Em aparte, o vereador Andrey Babalu disse que a sua história se
comunga com a deste vereador na feira do distrito industrial, ambos foram feirantes.
Disse que não tem como os feirantes trabalharem em um balcão com condições
insalubres e nada higiênicas. Retomando o seu pronunciamento o orador disse que
espera que o mercado fique pronto. Na sequência, o vereador Robson Barbosa
reportou-se aos servidores públicos que vieram a esta Casa reivindicar os seus
direitos dizendo que a Câmara está à disposição para o diálogo. Informou que
recebeu uma solicitação da comunidade Muralha e que o deputado Miro Sanova tem
a intenção de que mandar emendas para essa área, mas para isso acontecer é
necessário que a SESAN faça um projeto. Usufruindo à palavra, o vereador Elias
Barreto registrou que como servidor público federal compreende a dificuldade dos
servidores público porque a única fonte que eles possuem é o salário. Se este fica
defasado o poder aquisitivo diminui. Disse que tem servidor com trinta e cinco anos
de serviço que recebe o mesmo salário de início de carreira porque falta um Plano de
Cargo e Salário. O senhor presidente suspendeu a sessão por alguns minutos para
que os vereadores pudessem ouvir a comissão de servidores públicos. Por sua vez, o
vereador Treinador Zé Nilo parabenizou ao prefeito Manoel Pioneiro pela realização
das obras das Ruas Nova República, Canaã e São João. Registrou que tomou
conhecimento de que mais de três mil livros didáticos referentes ao ano de dois mil e
dezessete foram jogados no lixo ao lado do campo Ipiranga. Solicitou providências a
esse respeito porque quem fez isso cometeu um crime. Informou que a Biblioteca do
Projeto Social Bom de Esporte Melhor na Escola do Valparaiso Esporte Clube precisa
de livros. Registrou a programação do dia das crianças deste projeto e a
programação da LEMA – Liga Esportiva de Ananindeua, esta que tem mais de mil
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atletas inscritos nos campeonatos. Solicitou a ajuda para essa instituição esportiva.
No uso da palavra, o vereador Helder Júnior se solidarizou com o vereador Gordo
do Aurá e com os feirantes do Distrito Industrial ressaltando a importância da
presença destes nesta Casa. Registrou que a população do bairro Quarenta Horas
está insatisfeita com a gestão municipal. Solidarizou-se com os servidores públicos
presentes nesta sessão. Parabenizou aos vereadores Ronaldo Sefer e Erick Monteiro
por terem ido a Brasília para uma agenda com o Ministro da Integração Helder
Barbalho. Solicitou aos vereadores que formassem uma comissão para fazer visita
técnica a UPA do Marighela. Citou que cerca de seis meses fez uma visita ao
conjunto Julia Sefer e constatou que fazia mais de seis meses que o prefeito Manoel
Pioneira não paga o aluguel para a ASJUS. Parabenizou ao vereador Pastor Arlindo
pela honraria concedida ao deputado estadual Divinos Santos e ao Pastor Vavá
Martins. Chamou a atenção para a categoria de ACS (Agentes Comunitários de
Saúde) que trabalham diariamente com produtos químicos e estão reivindicando
insalubridade. Disse que é justo que eles recebam insalubridade. Citou que a
Câmara Municipal é um Poder Independente, precisa se impor. O prefeito tem que
respeitar essa Casa de Leis. Fazendo uso da tribuna, o vereador Marlon reportou-se
ao ginásio CEO, no Jaderlândia, que irá beneficiar todas as áreas adjacentes, é uma
obra que se iniciou em dois mil e doze de um convênio do governo federal de quatro
milhões e quatrocentos mil reais com contra partida do governo municipal, mas que
se encontra parada. Contudo, aprovaram um projeto que autoriza o Executivo a
solicitar vinte milhões em empréstimos para retomar a obra e concluí-la para não
perderem os recursos já repassados, mas até agora não retornaram as obras do
ginásio CEO do Jaderlândia. Espera que a prefeitura junto com a secretaria de obras
elabore um projeto decente para aquele ginásio, que escutem os feirantes para
agregá-los ao mesmo. Vai procurar saber o porquê desta demora. Pede atenção para
a empresa NORTE que está construindo a Unidade de Pronto Atendimento - UPA e
algumas ruas no Atalaia porque não faz direito e está inserida em todas as obras do
município. Vai entrar com uma representação contra esta empresa que não termina
as obras que inicia, prejudicando a população. Em aparte, o vereador Paulo Macedo
(Louro frango) declarou seu apoio aos feirantes do Distrito Industrial e pede para que
o Executivo conclua a obra da feira, porque aqueles trabalhadores estão trabalhando
em condições desumanas. Espera que até o aniversário do município seja concluído.
Retomando seu pronunciamento, o vereador Marlon citou algumas obras realizadas
no Jaderlândia que foram feitas às carreiras e hoje aparecem os defeitos, mas espera
que sejam consertados. Finalizou, pedindo ao líder do governo que leve estas
solicitações ao prefeito. Ocupando a tribuna, o vereador Andrey Babalu agradeceu
aos vereadores Érick Monteiro e Gordo do Aurá que têm sido parceiros. Reportou-se
à denúncia dos livros jogados no lixo e disse que verificou que eram da Escola Walter
Bezerra Falcão (escola estadual e não municipal). Disse que com as chuvas, as
obras de algumas ruas do Distrito não foram entregues. Em aparte, o vereador Paulo
Macedo (Louro frango) esclareceu que os recursos da Emenda Parlamentar do
deputado Beto Faro (há três anos) vieram, mas as obras encontram-se paradas, já
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falou com o secretário Osmar, mas ainda não obteve resposta. Sugere sentar com o
prefeito e secretário para solucionar esta demora e falar também da violência que
vem aumentando cada vez mais naquele bairro. Retomando seu pronunciamento, o
vereador Andrey Babalu citou que as ruas são uma descida e quando chove alaga e
fica intrafegável, ele como vereador fica numa situação vergonhosa junto à população
que o cobra na frente de sua casa. Por isso cobra do executivo, pois foi eleito para
trazer melhorias à população. Afirmou que vai lutar para o Centro de Referência da
Assistência Social - CRAS não sair da rua Vitória, apesar de saber que será voto
vencido. Cita que não adianta mudar o CRAS de local por causa da violência, que
existe em todos os lugares e aquele centro é referência para os moradores do
Distrito. Deixou seu apoio à luta dos servidores do município. No ensejo, o vereador
Alexandre Gomes citou os hospitais Modelo, Anaciá e Santa Maria que são
instituições parceiras do município, se não fosse por elas tería-se muitos problemas
no município. Ressaltou que as obras da quadra de esportes do conjunto Saint Clair
Passarinho estão a todo vapor e espera brevemente serem entregues. Esclareceu
que o empréstimo citado pelo vereador Marlon não foi efetivado pela caixa
Econômica ainda, por isso, as obras não foram reiniciadas na feira do Distrito, em
que o primeiro projeto foi feito no meio da rua tendo que refazê-lo e os recursos
também são federais, portanto não depende só da vontade da prefeitura. Reportouse ao ginásio CEO que faz fronteira entre Jaderlândia e Atalaia que também é obra
de recurso federal que atrasa o cronograma de obras do município. Tem a certeza
que esta gestão tem lutado para não perder os recursos e trabalha diuturnamente
nas obras que estão em andamento por Ananindeua. Convidou a todos para a
audiência pública que irá discutir os “desmandos” da CELPA no município. Solicitou
em requerimento a criação do PRÓPAZ – Mulher neste município e conversou com o
secretário de justiça e direito do estado – Michel Durans, do qual está disposto a
receber uma comissão de vereadores para discutirem e apresentar o projeto citado.
Acredita que os livros jogados no lixo devam ter sido roubados, pois não acredita que
tenham jogados fora de livre vontade. Em aparte, o vereador Paulo Macedo (Louro
frango) esclareceu que o início do projeto da feira do Distrito foi Emenda Parlamentar
da deputada Elcione e houve muita burocracia para conseguir esse recurso, por isso
o prefeito não quis mais e começou a construir com recursos próprios, quase dois
milhões de reais. Este vereador conseguiu a Emenda Parlamentar com o deputado
Beto Faro, onde veio recurso para a Caixa Econômica e iniciou as obras com a
empresa Designer Engenharia que investiu quase trezentos mil reais e não recebeu
ainda. O orador afirmou que a burocracia para a Caixa Econômica repassar os
recursos é muito grande. Em aparte, o vereador Marlon colocou que a obra do PAC
do canal Ariri, Quarenta Horas e Francisquinho, a empresa ficou dez meses parada
porque o Executivo não pagava e só foi reiniciado por conta do projeto de Emenda
Parlamentar. Acredita que é falta de interesse, pois tem consistência nisso.
Assomando-se a tribuna, o vereador Augusto Soares disse que o prefeito vem
recebendo os vereadores no “momento em que cabe receber” e o mesmo está
acompanhando diversas obras pelo município, não está parado. Acha que os
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vereadores devem ter consciência da situação financeira em que o país passa, sabe
que todos os edis gostariam de empregar mais pessoas, que no momento não é
possível. O município de Belém, que tem uma arrecadação dez ou vinte vezes maior
que Ananindeua, está passando por uma crise econômica, enxugando a folha,
adiando pagamentos. Em Ananindeua não há este atraso, os salários estão sendo
pagos em dia; obras paradas são pouquíssimas. Vai procurar saber por que a feira
do Distrito está parada. Esclareceu que na obra do ginásio CEO – Jaderlândia não
estava previsto aterro (que custou um milhão de reais). Por estas coisas os edis
devem ter paciência e espera que o Executivo não chegue a ter que adiar pagamento
de funcionários. Acredita neste governo e que a situação irá melhorar. Parabenizou
aos vereadores Ronaldo Sefer e Érick Monteiro que foram até Brasília e
influentemente trouxeram recursos para Ananindeua e inclusive para o Pará.
Reportou-se ao CRAS do Distrito que irá procurar o secretário e verificar a
possibilidade do mesmo continuar onde está. 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 04.10.17
que foi aprovada por unanimidade de votos; Projeto de Lei nº 045/17 – Considera de
utilidade pública, no âmbito do Município de Ananindeua, a Associação Comunitária
Santa Rita de Cássia e dá outras providências, de origem do Poder Legislativo, que
foi encaminhado à Comissão de Constituição e Justiça, Comissão de Finanças e
Orçamento, Comissão de Administração Pública e Comissão de Redação Final;
Parecer nº 064/2017 Comissão de Justiça; Parecer nº 053/2017 da Comissão de
Finanças Orçamento, Parecer nº 036/2017 da Comissão de Administração Pública e
Parecer nº 047/2017 da Comissão de Redação Final, que foram aprovados por
unanimidade de votos – Assunto: Projetos 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
aprovado por unanimidade de votos – em primeira votação; Parecer nº 065/2017
Comissão de Justiça; Parecer nº 054/2017 da Comissão de Finanças Orçamento,
Parecer nº 037/2017 da Comissão de Administração Pública e Parecer nº 048/2017
da Comissão de Redação Final, que foram aprovados por unanimidade de votos –
Assunto: Projetos de Lei nº 012/2017 – 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 aprovado por
unanimidade de votos – em primeira votação; Parecer nº 066/2017 Comissão de
Justiça; Parecer nº 055/2017 da Comissão de Finanças Orçamento, Parecer nº
038/2017 da Comissão de Administração Pública e Parecer nº 049/2017 da
Comissão de Redação Final, que foram aprovados por unanimidade de votos –
Assunto: Projetos de Lei nº 036/2017 – 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 aprovado por
unanimidade de votos – em primeira votação; Parecer nº 067/2017 Comissão de
Justiça; Parecer nº 056/2017 da Comissão de Finanças Orçamento, Parecer nº
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039/2017 da Comissão de Administração Pública e Parecer nº 050/2017 da
Comissão de Redação Final, que foram aprovados por unanimidade de votos –
Assunto: Projeto de Lei nº 038/2017 – 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 aprovado por unanimidade de
votos – em primeira votação; Parecer nº 068/2017 Comissão de Justiça; Parecer nº
057/2017 da Comissão de Finanças Orçamento, Parecer nº 040/2017 da Comissão
de Administração Pública e Parecer nº 051/2017 da Comissão de Redação Final, que
foram aprovados por unanimidade de votos – Assunto: Projetos de Lei nº 040/2017 –
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 aprovado por unanimidade de votos – em primeira votação; Parecer nº
069/2017 Comissão de Justiça; Parecer nº 058/2017 da Comissão de Finanças
Orçamento, Parecer nº 041/2017 da Comissão de Administração Pública e Parecer nº
052/2017 da Comissão de Redação Final, que foram aprovados por unanimidade de
votos – Assunto: Projetos de Lei nº 042/2017 – 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 aprovado por
unanimidade de votos – em primeira votação; Parecer nº 070/2017 Comissão de
Justiça; Parecer nº 059/2017 da Comissão de Finanças Orçamento, Parecer nº
042/2017 da Comissão de Administração Pública e Parecer nº 053/2017 da
Comissão de Redação Final, que foram aprovados por unanimidade de votos –
Assunto: Projetos de Lei nº 044/2017 – 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 aprovado por
unanimidade de votos – em primeira votação; Parecer nº 071/2017 Comissão de
Justiça; Parecer nº 060/2017 da Comissão de Finanças Orçamento, Parecer nº
043/2017 da Comissão de Administração Pública e Parecer nº 054/2017 da
Comissão de Redação Final, que foram aprovados por unanimidade de votos –
Assunto: Projetos de Lei nº 046/2017 – 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 aprovado por
unanimidade de votos – em primeira votação; Parecer nº 072/2017 Comissão de
Justiça; Parecer nº 061/2017 da Comissão de Finanças Orçamento, Parecer nº
044/2017 da Comissão de Administração Pública e Parecer nº 055/2017 da
Comissão de Redação Final, que foram aprovados por unanimidade de votos –
Assunto: Projetos de Lei nº 048/2017 – 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 aprovado por
unanimidade de votos – em primeira votação; Parecer nº 073/2017 Comissão de
Justiça; Parecer nº 062/2017 da Comissão de Finanças Orçamento, Parecer nº
045/2017 da Comissão de Administração Pública e Parecer nº 056/2017 da
Comissão de Redação Final, que foram aprovados por unanimidade de votos –
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Assunto: Projetos de Lei nº 050/2017 – 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 aprovado por
unanimidade de votos – em primeira votação; Parecer nº 074/2017 Comissão de
Justiça; Parecer nº 063/2017 da Comissão de Finanças Orçamento, Parecer nº
046/2017 da Comissão de Administração Pública e Parecer nº 057/2017 da
Comissão de Redação Final, que foram aprovados por unanimidade de votos –
Assunto: Projetos de Lei nº 056/2017 – 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 aprovado por
unanimidade de votos – em primeira votação; Parecer nº 075/2017 Comissão de
Justiça; Parecer nº 064/2017 da Comissão de Finanças Orçamento, Parecer nº
047/2017 da Comissão de Administração Pública e Parecer nº 058/2017 da
Comissão de Redação Final, que foram aprovados por unanimidade de votos –
Assunto: Projetos de Lei nº 059/2017 – 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 aprovado por
unanimidade de votos – em primeira votação; Parecer nº 076/2017 Comissão de
Justiça; Parecer nº 065/2017 da Comissão de Finanças Orçamento, Parecer nº
048/2017 da Comissão de Administração Pública e Parecer nº 059/2017 da
Comissão de Redação Final, que foram aprovados por unanimidade de votos –
Assunto: Projetos de Lei nº 061/2017 – 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 aprovado por
unanimidade de votos – em primeira votação; Parecer nº 077/2017 Comissão de
Justiça; Parecer nº 066/2017 da Comissão de Finanças Orçamento, Parecer nº
049/2017 da Comissão de Administração Pública e Parecer nº 060/2017 da
Comissão de Redação Final, que foram aprovados por unanimidade – Assunto:
Projetos de Lei nº 063/2017 – 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 aprovado por unanimidade de
votos – em primeira votação; Parecer nº 078/2017 Comissão de Justiça; Parecer nº
067/2017 da Comissão de Finanças Orçamento, Parecer nº 050/2017 da Comissão
de Administração Pública e Parecer nº 061/2017 da Comissão de Redação Final, que
foram aprovados por unanimidade de votos – Assunto: Projetos de Lei nº 065/2017 –
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 aprovado por unanimidade de votos – em primeira votação; Parecer nº
068/2017 da Comissão de Finanças Orçamento, Parecer nº 003/2017 da Comissão
de Educação e Parecer nº 051/2017 da Comissão de Redação Final, que foram
aprovados por unanimidade de votos – 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, de origem do Poder Executivo,
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que foi aprovado por unanimidade de votos – em primeira votação; Parecer nº
069/2017 da Comissão de Finanças Orçamento, Parecer nº 002/2017 da Comissão
de Cultura e Esporte e Parecer nº 062/2017 da Comissão de Redação Final –
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, de
origem do Poder Executivo, que foi aprovado por unanimidade de votos – em
primeira votação; Requerimentos nºs 1680, 1682, 1684, 1685, 1686, 1687, 1688,
1689, 1690, 1691, 1692, 1693, 1694, 1699 e 1700/2017 que foram aprovados por
unanimidade de votos; Requerimentos nºs 1695, 1697 e 1698/2017 que ficaram para
a próxima sessão, pois os autores não estavam presentes. Passando para os
Pronunciamentos Finais, o senhor presidente concedeu a palavra ao vereador Breno
Mesquita, que da tribuna disse que veio denunciar o que está se passando na Praça
da Bíblia, na Cidade Nova, sons automotivos altos e cenas de orgias, quase sexo
explícito. Pede aos pares que tomem providências porque isso afasta as famílias.
Reportou-se também à violência crescente ressaltando que do jeito que está não
pode ficar, por isso, precisam se reunir com o secretário de segurança pública. Pediu
ao líder do governo que leve sua reivindicação ao secretário de obras, pois ele
acertou com esse vereador uma “operação tapa-buracos”, e não realizou, nem
sequer atende os telefonemas. Assomando-se a tribuna, o vereador Pastor
Sadraque pediu ao vereador Augusto Soares que avise o prefeito sobre as brigas
internas que estão acontecendo na área administrativa do Centro de Referência
DST/AIDS – SAE/CTA. Outro problema é que as paredes do local estão literalmente
caindo porque estão “podres”; necessitam de um veículo para transportar os
pacientes. Finaliza pedindo providências. No ensejo, o vereador Gordo do Aurá
agradeceu ao Doutor Diovan Machado, neurologista que vem dando apoio no
tratamento de sua filha, e ao diretor do PSM da Quatorze de Março. Pediu ao
governador que olhe com mais carinho para o referido hospital. Reportou-se aos
vereadores Augusto Soares e Alexandre Gomes ressaltando que fica feliz em saber
que as reivindicações deles estão sendo atendidas, mas gostaria que o prefeito
desse o mesmo tratamento para todos os vereadores. Disse que no bairro Aurá, o
Poder Executivo está realizando algumas obras, mas precisam fazer mais, pois
muitas das obras como a UPA e o mercado iniciaram, mas ainda não foram
concluídas. Ressaltou que falta respeito do prefeito e do secretário aos vereadores,
pois quando o edil vai às áreas de alguns vereadores, eles são avisados, mas isso
não acontece com esse orador nem com os vereadores Marlon, Louro Frango e Neto
Vicente porque cobram demais. Pediu ao prefeito o mesmo tratamento para todos os
vereadores. Fazendo uso da palavra, o vereador Helder Júnior citou que apenas um
grupo de vereadores está sendo atendido pelo prefeito, a maioria não, pois só escuta
lamentações de ligações não atendidas e pedidos não realizados. Disse que fica
difícil o papel do vereador, que é bastante cobrado pela população. A crise é
consequência da incompetência dos administradores. Muitos empresários faliram
porque não foram pagos. Quanto à denúncia da Praça da Bíblia pelo vereador Breno
Mesquita, lamenta que não haja um guarda municipal no local; ressalta que
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Ananindeua está abandonada; que é uma das cidades mais violentas e seu
saneamento, um dos piores do mundo; professores com salários defasados e postos
de saúde sem médico. Indaga qual o papel dos vereadores diante desse caos.
Gostaria que fosse diferente. Na oportunidade, o vereador Augusto Soares disse
que não entende sobre a falta de respeito citada pelo vereador Gordo do Aurá, pois o
prefeito anda incansavelmente por todo o município e não precisa avisar ao vereador,
e muito menos trata-los diferentemente. As obras realizadas são pontuais e
escolhidas conforme sua necessidade. Voltou a falar na dificuldade financeira pela
qual passa o município. Reportou-se ao vereador Pastor Sadraque que vai procurar
resolver com o secretário o problema da SAE/CTA para tomarem providências
cabíveis. Não havendo mais nada a ser tratado quando eram dezenove horas e
cinquenta e cinco minutos, o senhor presidente deu por encerrada e sessão, na qual
compareceram os vereadores: Doutor Daniel, Paulo Macedo (Louro frango), Elias
Barreto, Robson Barbosa, Marlon, Bitoti, Bispo Arlindo Silva, Vanderray, Augusto
Soares, Diego Alves, Helder Júnior, Érick Monteiro, Ronaldo Sefer, Andrey Babalu,
Breno Mesquita, Alexandre Gomes, Carlúcio, Gordo do Aurá, Pastor Sadraque,
Francy Pereira, Treinador Zé Nilo e Sérgio Rato. Foi justificada a ausência dos
vereadores: Neto Vicente, Pastora Ray 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 18 de outubro de 2017.********************

VEREADOR DOUTOR DANIEL
Presidente

VEREADOR ELIAS BARRETO
1º Secretário
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