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Dia 22.05.2019 (Sessão Ordinária) - Matéria em Pauta composta da Ata da Sessão
Ordinária do dia 24.04.19 que foi aprovada por unanimidade de votos; Projeto de Lei
nº 011/19 de 07 de maio de 2019 – Autoriza a Prefeitura Municipal de Ananindeua, a
alienar gratuitamente bem imóvel do município de Ananindeua e dá outras
providências, de origem do Poder Executivo, que foi encaminhado à Comissão de
Constituição e Justiça, Comissão de Finanças e Orçamento, Comissão de
Administração Pública e Comissão de Redação Final; Projeto de Lei nº 029/2019 –
Autoriza o Poder Executivo a Firmar convênio através da Secretaria Municipal de
Saúde com Hospitais oncológicos, com a finalidade de prestação de tratamento aos
pacientes com Câncer residentes na Municipalidade 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 Saúde, Proteção Social e
Trabalho e Comissão de Redação Final; Projeto de Lei nº 030/2019 – Cria o Dia
Municipal de Proteção do Animal no Município de Ananindeua, de origem do Poder
Legislativo, 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 031/2019 – Institui o “Programa Transporte Pela
Vida” para atendimento de paciente em tratamento de Câncer, de origem do Poder
Legislativo, que foi encaminhado à Comissão de Constituição e Justiça, Comissão de
Finanças e Orçamento, Comissão de Transporte, Política Econômica, Urbana,
Metropolitana e Turismo, Comissão de Saúde, Proteção Social e Trabalho e
Comissão de Redação Final; Projeto de Lei nº 032/2019 – Considera de utilidade
Pública para o município de Ananindeua, o Instituto de desenvolvimento social e
Cultural Raízes do Ananin, 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 008/2019 da Comissão de Constituição e Justiça; Parecer nº 008/2019 da
Comissão de Finanças e Orçamento; Parecer nº 007/2019 da Comissão de
Administração Pública e Parecer nº 008/2019 da Comissão de Redação Final, que
foram aprovados por unanimidade de votos – Assunto: Projeto de Lei nº 010 de 15 de
Abril de 2019 – Autoriza o Poder Executivo a contratar operação de crédito com o
Banco do Brasil S/A e dá outras providências, de origem do Poder Executivo, que foi
aprovado por unanimidade de votos – em primeira votação; Parecer nº 009/2019 da
Comissão de Constituição e Justiça; Parecer nº 009/2019 da Comissão de Finanças
e Orçamento; Parecer nº 008/2019 da Comissão de Administração Pública e Parecer
nº 009/2019 da Comissão de Redação Final, que foram aprovados por unanimidade
de votos – Assunto: Projeto de Lei nº 004/2019 – Institui o “dia do Dj”, para a inclusão
no calendário oficial de eventos e datas comemorativas do município de Ananindeua,
de origem do Poder Legislativo, que foi aprovado por unanimidade de votos – em
primeira votação; Requerimentos nºs 707, 708, 709, 711, 713, 714, 716, 729, 730,
731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744 e 745/2019 que
foram aprovados por unanimidade de votos; Requerimento nº 707/2019 , em
discussão, o vereador Neto Vicente mencionou que foi convidado a verificar as
condições da rua e percebeu que a mesma não possui as mínimas condições e que
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realizou requerimento nesta Casa e encaminhou ofício à Secretaria de Obras sobre
as necessidades da rua. O orador parabenizou os moradores da rua e os vereadores
que militam naquela área, vereadores Sérgio Rato e Robson Barbosa, por buscarem
auxílio junto ao Ministério Publico e que o resultado deste empenho foi a decisão de
notificar o Secretário de Obras para iniciar as obras na rua num prazo máximo de até
dez dias. Logo em seguida, o vereador Alexandre Gomes sugeriu uma sessão
itinerante na escola em frente à Rua Marcílio Pinheiro para discutir as necessidades
do bairro Curuçambá. O Presidente da Mesa orientou o vereador Alexandre Gomes a
entrar com o requerimento solicitando a sessão itinerante. O vereador Sérgio Rato
parabenizou o vereador Neto Vicente pela iniciativa e vereador Robson Barbosa pela
sua militância no Curuçambá e disse que é necessário olhar estas áreas que estão
abandonadas pelo Poder Público, não somente a Rua Marcílio Pinheiro, mas outras
ruas as quais precisam de apoio. O vereador Robson Barbosa parabenizou o esforço
conjunto dos vereadores e população no sentido de buscar soluções para a Rua
Marcílio Pinheiro e que este trabalho se estenda a outras ruas do bairro Curuçambá.
O palestrante concorda e apoia a proposição do vereador Alexandre Gomes de
sessão itinerante no bairro. O Presidente da Mesa sugeriu que a sessão itinerante
seja na data de doze de junho na escola Hildegrada Caldas no bairro Curuçambá. O
vereador Neto Vicente permitiu subscrição de quem se interessar pelo pleito – o
requerimento foi aprovado por unanimidade de votos; Requerimentos nºs 572, 573,
574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581 e 587/2019 que ficaram para a próxima
sessão, pois o autor não estava presente e Moção de Pesar nº 001/2019, em
discussão, o vereador Elias Barreto mencionou que o senhor Luiz Vasconcelos foi
vereador e Presidente desta Casa de Leis e realizou um ótimo trabalho no Poder
Legislativo, relembrou alguns momentos alegres que viveu junto ao vereador Luiz
Vasconcelos. A vereadora Francy Pereira solicitou um minuto de silêncio em
homenagem ao senhor Luiz Vasconcelos. Após a homenagem o vereador Neto
Vicente prestou sua homenagem ao vereador Luiz Vasconcelos agradecendo pelo
seu primeiro emprego público o qual foi concedido pelo mesmo quando este foi
Presidente desta Casa, mencionou também que possui em comum ao senhor Luiz
Vasconcelos a paixão pelo futebol. Em seguida o vereador Hugo Atayde mencionou
sua proximidade ao vereador Luiz Vasconcelos e comentou que foi seu eleitor por
várias eleições e externou seus bons sentimentos e sugeriu o nome do senhor Luiz
Vasconcelos para o estádio de Ananindeua; o vereador Sérgio Rato homenageou o
vereador Luiz Vasconcelos pelo trabalho realizado nesta Casa e em especial os
trabalhos sociais no bairro do Maguari, em tempo disputou votos com o vereador Luiz
Vasconcelos para candidatura a vaga de vereador desta Casa e que em candidatura
posterior o orador recebeu todo o apoio do senhor Luiz Vasconcelos, o qual fez toda
a diferença na campanha e urnas, emocionou-se ao registrar sua homenagem e
agradecimentos ao parceiro de trabalho e amigo senhor Luiz Vasconcelos. Com a
palavra o Presidente da Mesa externou seus sentimentos pelo Vereador Luiz
Vasconcelos e pelo senhor Elias Sefer pai do vereador Ronaldo Sefer. Comentou que
conheceu o senhor Luiz Vasconcelos no ano de mil novecentos e noventa seis e que
suas lembranças são positivas e alegres posto que o vereador Luiz Vasconcelos
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sempre o incentivou aos trabalhos legislativos e sociais, o palestrante encerrou sua
homenagem sugerindo a proposição de Projeto de Lei nomeando o estádio de Luiz
Vasconcelos, um desportista apaixonado por futebol o qual fez muito pelo município
de Ananindeua - a Moção de Pesar foi aprovada por unanimidade de votos.

