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Dia 29.05.2019 (Sessão Ordinária) - Matéria em Pauta composta da Ata da Sessão
Ordinária do dia 08.05.19 que foi aprovada por unanimidade de votos. Projeto de
Resolução nº 002/2019 – Acrescenta o parágrafo 9º ao artigo 139 da Resolução nº
003/1999 (Regimento Interno da Câmara Municipal de Ananindeua), de origem do
Poder Legislativo, que foi encaminhado à Comissão de Constituição e Justiça,
Comissão de Finanças e Orçamento e Comissão de Redação Final; Requerimento n°
747/2019 autoria do Vereador Elias Barreto. O palestrante após saudar a todos
defendeu a ideia de sua proposição mencionando a importância justa da causa, o
parlamentar discorreu sobre alguns cargos da Segef, foram eles os cargos de
Técnico, Analista e Auditor Fiscal, cargos estes que precisam de qualificação técnica
e proteção jurídica, o orador percebeu que a Lei Municipal não acompanhou o Plano
de Carreira do Governo Federal posto que não englobasse os cargos de Técnico e
Analista Fiscal. Diante disto o orador solicitou o apoio de seus Pares no sentido de
realizar as devidas correções na Lei Municipal tornando justo e adequado o serviço
fiscal municipal. Não ocorreram discussões. O requerimento foi aprovado por
unanimidade; Requerimentos nºs 746, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 813, 814 e
815/2019 que foram aprovados por unanimidade de votos; Requerimentos nºs 572,
573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 587, 756 e 758/2019 que ficaram para a
próxima sessão, pois os autores não estavam presentes e Moção de Pesar n°
002/2019 de autoria do vereador Elias Barreto pelo falecimento do senhor Elias
Sefer, o parlamentar disse que o senhor Elias Sefer, que foi superintendente da
Sudam, o qual realizou grandes contribuições ao desenvolvimento da Amazônia,
entre eles a transformação da EAA em Faculdade de Ciências Agrárias do Pará, foi o
idealizador e realizador de um dos conjuntos habitacionais mais bem planejados do
Estado, o conjunto Júlia Sefer. O palestrante e dirigente da Mesa exemplificou os
grandes feitos do senhor Elias Sefer e colocou em discussão a moção. O parlamentar
Ronaldo Sefer agradeceu à Casa pela Moção de Pesar ao seu pai, pelo
reconhecimento dos trabalhos realizados pelo senhor Elias Sefer, externou sua
felicidade em receber esta Moção. Mencionou como o momento de planejamento e
entrega do conjunto Júlia Sefer em Ananindeua foi acompanhado e fiscalizado pelo
senhor Elias Sefer, este conjunto foi pensado e feito para os funcionários da Sudam
na época e depois para moradores de Ananindeua, mencionou os motivos de o
conjunto receber o nome da matriarca da família, o qual acorreu devido à
inauguração coincidir com o momento de falecimento da mãe do senhor Elias Sefer e
que este para acompanhar o velório e enterro de sua mãe viajou para o Rio de
Janeiro na mesma data da inauguração e entrega do conjunto habitacional, por tal
motivo o senhor Elias Sefer, idealizador e realizador desta obra, não pode estar
presente na inauguração e em homenagem, a Direção da Sudam resolveu nomear o
conjunto de Júlia Sefer, tal feito surpreendeu o senhor Elias Sefer, o orador encerrou
suas palavras comentando que seu pai sempre pensava e planejava de maneira que
desenvolvesse o município, exemplificou contando sobre a decisão de localização do
Hospital da Família na rua dois de junho, mais um feito que trouxe desenvolvimento
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ao lado direito da BR trezentos e dezesseis. Em seguida o vereador Elias Barreto
cumprimentou a todos e comentou sobre o tema em pauta, disse que o senhor Elias
Sefer contribuiu muito pelo desenvolvimento de Ananindeua e, portanto a
homenagem é justa – a Moção foi aprovada por unanimidade de votos.

