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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA NA CÂMARA MUNICIPAL DE
ANANINDEUA, NO DIA 11 DE DEZEMBRO DE 2019.***************************************
Aos onze dias do mês de dezembro, de dois mil e dezenove, às quinze horas e trinta e
cinco minutos, a Câmara Municipal de Ananindeua reuniu-se em Sessão Ordinária sob a
presidência do Senhor Vereador Rui Begot que em nome de Deus, declarou aberta a
presente sessão, deixando a Ata da Sessão Ordinária do dia 20.11.19 à disposição dos
vereadores para a leitura da mesma. Passando para os Pronunciamentos Iniciais o
Senhor presidente concedeu a palavra ao vereador Alexandre Gomes que da tribuna
agradeceu a Deus por tudo o que Ele tem feito em sua vida e daqueles que o cercam.
Registrou que o ano de dois mil dezenove, foi positivo para esta Casa, na condução da
presidência do vereador Ruy Begot, o qual o parabenizou pelo trabalho, assim como a
todos os edis pelas suas atuações. Disse que no ano de dois mil e vinte, os edis terão o
árduo desafio de continuarem legislando em prol do município de Ananindeua e o desafio
de colocarem os seus nomes a prova novamente para sociedade, para saber se o que foi
construído nessa legislatura foi aprovado ou não. Citou que o Parlamento tem um papel
fundamental, que muitas vezes não é enxergado pela maioria da população, que vê os
vereadores de forma que não é para ser vista. Disse que o papel de vereador vai muito
além de atender uma ou outra pessoa, pois tem na prerrogativa da Constituição à defesa
dos interesses comuns da sociedade. A sessão itinerante realizada no bairro
Curuçambá, foi uma das provas de que o Parlamento unido consegue debater com a
sociedade e colocar cada Poder no seu lugar. Disse que o grande desafio é tentar que
esses papéis sejam diferentes mesmo que eles estejam interlaçados. Em seu mandato
este vereador, tem mostrado qual é o papel dos Poderes Legislativo e Executivo e
reconhece que o poder é do povo, que apenas cumpre o seu mandato. Esse balanço
não é das ações deste vereador, mas do que viu nesta Casa, esta que enfrentou
problemas, mas em nenhum momento se furtou de estar ao lado da população, lutando
em prol de servidores públicos ou da sociedade comum. O Poder Legislativo é tão
importante quanto os poderes Executivo e Judiciário. Este vereador encerra hoje, o
terceiro ano de mandato, acreditando que fez a escolha correta, que com o trabalho e a
união de todos, irá fazer muito pela sociedade de Ananindeua. Assomando-se à tribuna,
o vereador Hugo Atayde agradeceu e parabenizou ao senhor Presidente vereador Ruy
Begot, pela condução dos trabalhos desta Casa de Leis e aos demais vereadores.
Aproveitou a presença dos agentes de trânsito nesta sessão, para ressaltar a
importância da união dos vereadores em relação à mobilidade urbana de Ananindeua,
porque com o avanço das obras dos BRTs, setenta por centos dos veículos irão passar
por dentro deste município, que tem uma Secretaria de Transporte administrada pelo o
atuante secretário Samuel Reis (Muca), composta de vinte e um agentes efetivos, que
têm a responsabilidade de tomar conta de mais de seiscentos mil habitantes, pedestre,
táxis, moto táxis, acidentes de veículos, sinalização vertical e horizontal e executam um
trabalho difícil de prevenção ostensivo de criminalidade, o qual este vereador teve a
honra de participar quando estava como diretor desta secretaria. Explicou que a natureza
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jurídica de uma secretaria de transporte em princípio é o de fiscalizar e orientar, citando o
código brasileiro de Trânsito. (o orador abraça a causa de que os excessos da lei devem
ser mudados), a referida lei é uma competência do Congresso Nacional. Pede agilidade
na aprovação do Projeto de Lei número 024/19, de autoria do Poder Executivo, que
altera dispositivo da lei número 2.755, de 14 de dezembro de 2015, que cria o cargo de
Agente Municipal de Transporte e Trânsito de Ananindeua, disciplina as atividades a ele
inerentes, institui o Plano de Carreira e Vencimentos e dá outros providências, porque
essa lei irá fazer o nivelamento de salários e funções dentro da referida secretaria,
destacando a valorização da atual categoria e o ingresso de novos servidores
concursados a fim de melhorar o trânsito de Ananindeua. No ensejo, o vereador Sérgio
Rato agradeceu a Deus pelo seu aniversário de cinquenta e sete anos, pelas mais de
quinhentas mensagens de felicitações e pelas amizades de muitas pessoas. Em seguida,
fez uma avaliação de seu trabalho parlamentar no decorrer do período legislativo,
informando que seu projeto se concentrou principalmente no bairro Maguari, onde teve
uma avaliação muito boa. Agradeceu o apoio dos pares pela a aprovação de vários
projetos, requerimentos de autoria deste vereador e várias audiências públicas voltadas
para políticas, para as mulheres, entre outros temas. Disse que seu mandato tem falhas,
mas sempre procurou fazer o melhor. Conseguiu fazer um Instituto, o qual tem vários
projetos sociais que atendem mais de oitenta senhoras. Informou que esta Casa estará
votando um Projeto de lei histórico para o município de Ananindeua, sobre a criação da
Frente Parlamentar de Igualdade Racial, salientando que o município está perdendo
recursos, porque não tem uma Frente Parlamentar voltada para essa questão. Fazendo
uso da palavra, a vereadora Tamara Reis fez uma retrospectiva dos principais
acontecimentos deste ano, em que Deus proporcionou a ela muitas bênçãos e a lutar
pelo povo. Esta parlamentar apresentou projetos, seu mandato conseguiu um milhão de
reais de emenda parlamentar encaminhada pelo deputado federal Vavá Martins, dinheiro
este que esta vereadora não sabe o destino. Informou que solicitou a prestação de
contas desse recurso e ainda não recebeu nenhum parecer. Registrou que este ano,
tiveram muitas vitórias, mas precisaram enfrentar muitos gigantes, como o “machismo”.
Para esta vereadora é muito triste falar sobre isso. Avisou que se não puder falar, irá
gritar e declarou: Não ao machismo! Disse que não está generalizando, porque nesta
Casa têm muitos parlamentares que defendem a bandeira das mulheres. Deixou
registrado nos anais desta Casa, um texto bíblico que se encontra no livro de Romanos
capítulo cinco, da Bíblia Sagrada e a palavra esperança. Esperança de uma Ananindeua
melhor. Usufruindo a palavra o vereador Rui Begot agradeceu a Deus, informando que
esta é a última Sessão Ordinária do ano de dois mil e dezenove e que no dia vinte do
corrente mês, aconteceria à Sessão Solene de Entrega de Comendas de “Hora ao Mérito
e Cidadão de Ananindeua”, àquelas pessoas que de alguma forma representam algum
segmento e se destacam na sociedade. Comunicou que o secretário legislativo desta
Casa de Leis, o servidor Pedro, estaria preparando um Relatório sobre os assuntos
tratados neste período legislativo, para ser apresentado na referida sessão, por este
orador, ocasião em que irá se pronunciar dizendo que esta Casa não se furtou ao
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debate, uma vez que tratou sobre vários assuntos da sociedade direcionados à criança,
ao jovem, a mulher, ao negro, a infância e juventude, entre outros. Informou que no inicio
dos trabalhos legislativos do ano de dois mil e vinte, os parlamentares continuarão
discutindo pautas importantes para a sociedade, referentes ao regulamento de transporte
por aplicativos, ao Plano de Cargo e Carreira de Agentes de Trânsito, entre outras, como
a implantação da Assessoria Jurídica Comunitária, para atender principalmente os casos
de injustiça cometidos pela Equatorial Rede Celpa. Por fim, agradeceu aos funcionários
desta Casa e desejou a todos um Feliz Natal e Próspero Ano Novo. No uso da palavra o
vereador Neto Vicente registrou parabéns ao vereador Sérgio Rato pela a passagem de
seu aniversário e agradeceu a imprensa, aos seus assessores, a assessoria técnica e a
todos os servidores de esta Casa de Leis, pelos trabalhos desenvolvidos juntos aos
parlamentares neste período legislativo. Em seguida, citou o nome do senhor Raimundo
Nonato Moutinho, Edinaldo Nascimento da Silva e Arlindo Penha da Silva, como os três
homenageados deste vereador com as comendas de “Honra ao Mérito e Cidadão de
Ananindeua”, neste ano. Fez um relato sobre a convivência respeitosa e harmoniosa
que sempre teve durante seus mandatos, com as vereadoras desta Casa de Leis,
enfatizando que em momento algum teve problemas com elas e com nenhuma mulher,
nesse sentido, como este vereador poderia discriminar a mulher se foi gerado por uma
mulher, que representa a mãe do Senhor Jesus Cristo e noventa por cento de sua equipe
de trabalho são mulheres. Disse que é muito fácil, usar a tribuna ou sair nos quatro
cantos de Ananindeua, se fazendo de vítima e dizendo que foi discriminada. Usufruindo à
tribuna, o vereador Andrey Babalu fez um pronunciamento de agradecimento a Deus
por mais um ano de aprendizado parlamentar juntos aos seus pares. Agradeceu aos
servidores desta Casa de Leis e a sua equipe de gabinete. Falou sobre a volta de
importantes obras deste município, informando que a empresa responsável pela obra do
mercado do Distrito Industrial, estaria fazendo o cronograma de serviços para o retorno
da mesma. No ensejo, o vereador Paulo Macedo (Louro frango) falou acerca do
Mercado Municipal do Distrito Industrial lamentando a demora de quase oito anos na
construção deste Mercado o qual ainda não foi concluído. Agradeceu ao atual
Governador do Estado e ao Deputado Estadual Dr. Daniel pela liberação de recursos
financeiros de um milhão e quinhentos mil, através de convênio, para ampliação e
conclusão do Mercado do Distrito Industrial. Agradeceu ao Prefeito Pioneiro pelo trabalho
na construção do Mercado e informou que a empresa contratada para a ampliação e
conclusão deste, a Ditron Engenharia, disse que o prazo para conclusão é de quatro
meses. O Orador mencionou que foi feirante e por tal fato compreende a realidade dos
feirantes que está há oito anos no Mercado Provisório e que em breve tal realidade será
modificada para melhor. O palestrante agradeceu o apoio do Deputado Federal Beto
Faro às demandas do Distrito Federal o qual conseguiu em torno de um milhão de reais
para obras de construção de um ginásio poliesportivo e novecentos mil para obras nas
ruas Bom Jesus, travessa Brasil e Sete Irmãos as quais foram terraplanadas e aguardam
pavimentação, a empresa Juper, responsável pelas obras, informou que concluirá a
pavimentação ainda neste mês. O Parlamentar encerrou suas palavras agradecendo ao
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trabalho de todos e desejando a todos boas festas. Fazendo uso da palavra, o vereador
Pastor Sadraque cumprimentou a todos e agradeceu o empenho e dedicação de todos
que trabalham nesta Casa de Leis, em especial homenageou o Prefeito Manoel Pioneiro
pelo seu empenho como Gestor do Município de Ananindeua. O Palestrante mencionou
que o vereador Elias Barreto em seus pronunciamentos sempre discorre sobre escritores
e intelectuais importantes sendo de grande sabedoria estes exemplos. O Orador citou
um versículo da Bíblia, Carta de Paulo aos Romanos do capítulo onze versículo trinta e
três em diante “Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria, como da ciência de
Deus! Quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos! Por
que quem compreendeu a mente do Senhor? ou quem foi seu conselheiro? Ou quem lhe
deu primeiro a ele, para que lhe seja recompensado? Porque dele e por ele, e para ele,
são todas as coisas; glória, pois, a ele eternamente. Amém”. O Parlamentar explicou esta
passagem bíblica falando sobre a sabedoria de Deus o qual ajuda a todos, abençoa a
todos. Mencionou a necessidade de nos curvarmos à Grandiosidade de Deus e
agradecermos a sua misericórdia e generosidade, glorificando à Deus por todos os
benefícios recebidos. Finalizou suas palavras desejando a todos boas festas de final de
ano. Usufruindo à palavra, o vereador Ronaldo Sefer falou sobre o companheirismo e
parceria entre os Edis desta Casa de Leis o qual é de suma importância para o êxito dos
trabalhos. Discorreu acerca de uma situação constrangedora a qual tem sofrido,
explicando que uma Vereadora desta Casa de Leis o acusa de machismo, sendo esta
acusação uma inverdade. O Orador disse que não tem conhecimento sobre as palavras
ditas por seus Nobres Pares Neto Vicente e Erick Monteiro à Vereadora acerca do
assunto e que as postagens em redes sociais afirmando que o palestrante é Machista
passaram dos limites do aceitável e que por tal motivo o Parlamentar decidiu judicializar
o assunto alegando injúria e difamação nas acusações de prática de machismo por parte
do Palestrante, o qual nem participou da reunião na qual surgiu tal assunto. O
Parlamentar externou sua indignação diante a acusação de machismo e pedido de
indenização por tal fato considerando tais acusações de difamação e injúria contra a sua
pessoa. O Palestrante encerrou suas palavras agradecendo a parceria entre os Nobres
Pares e desejou a todos boas festas de final de ano. Na oportunidade, o vereador
Marlon solicitou atenção e zelo às localidades do Aurá e Mariguela em Ananindeua. O
Palestrante mencionou que as demandas sociais nestas localidades precisam de
políticas públicas e ação. O orador lamentou que divergências de opiniões tivessem
ocasionado o não atendimento das necessidades do povo de Ananindeua, exemplificou
com as pastas segurança e saneamento. O orador disse que quando iniciou seu trabalho
neste Parlamento, há onze anos, o bairro do Jaderlândia não possuía nenhuma política
pública e atualmente as ruas estão pavimentadas, drenadas, planadas, existem postos
de saúde e escolas e diante este fato agradeceu as parcerias de trabalho com os líderes
comunitários e apoio do Prefeito Manoel Pioneiro. O Parlamentar externou em Tribuna a
urgência desta Casa de Leis garantir os Direitos Básicos da população do município e
que as Secretarias do Município não devem ser usadas de maneira equivocada com
motivação pessoal e política. Disse que os interesses de minorias ou interesses pessoais
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não devem sobrepor aos interesses da coletividade posto que a consequência deste tipo
de conduta é a redução do atendimento das necessidades da população. Em aparte o
Vereador Neto Vicente mencionou que concorda com as colocações do Vereador Marlon
e disse que as UPA’s do município estão lotadas e sem poder atender todas as
demandas devido o atendimento dos colaboradores, citou que muitos colaboradores não
cumprem os horários dos quais estão contratados a cumprir. Comentou que está faltando
Gestão de Recursos Humanos na área de saúde no município de Ananindeua. O
Palestrante, ao retomar a palavra agradeceu a contribuição do seu Nobre Par e disse
que está faltando Gerenciamento dos Recursos Financeiros e Humanos na área de
saúde do município e que a vaidade e os interesses pessoais de alguns gestores
públicos não devem influenciar de maneira negativa a prestação do serviço público.
Finalizou suas palavras desejando a todos boas festas. Por sua vez, o vereador Abraão
Rego falou sobre Liderança reconhecendo os desafios de tal compromisso, elogiou o
trabalho realizado pelo Presidente da Casa Ruy Begot e discorrendo sobre divergências
de opiniões disse que as diferenças ajudam a construir uma unanimidade, uma opinião
comum. Agradeceu o companheirismo de seus Nobres Pares e os desafios ao longo do
trabalho foram superados. Agradeceu ao Prefeito Manoel Pioneiro pelo atendimento aos
seus pedidos e que reconhece a vontade deste em resolver todos os problemas do
município e que compreende as limitações. Informou que realizou parceria com o
Deputado Estadual Dr. Daniel no sentido de apoiá-lo em sua candidatura à Prefeitura de
Ananindeua e que a sua escolha não interfere na amizade de longa data que possui com
o Deputado Estadual Miro Sanova e que sua escolha foi realizada de maneira
transparente. Finalizou suas palavras agradecendo o trabalho de todos que fazem esta
Casa de Leis e desejando Boas Festas a todos. Fazendo uso da tribuna, o vereador
Treinador Zé Nilo cumprimentou a todos e parabenizou o seu Nobre Par Sérgio Rato
pela passagem de seu aniversário e mencionou os seus homenageados da Sessão
Solene (entrega de comendas), a senhora Rita Conselheira Tutelar e moradora do
Conjunto Val Paraíso, a senhora Tereza esposa do chefe do seu gabinete a qual é
pioneira no Projeto Social “Bom no Esporte, Melhor na Escola”, o qual existe há trinta
anos e o amigo Volnei empreendedor e comerciante da área. Agradeceu o empenho do
vereador Marlon na área do Jaderlândia o qual trouxe muitas melhorias para a região.
Mencionou que conseguiu, com apoio da Prefeitura, o fim de um bolsão de lixo próximo
ao Canal Ariri, três vias asfaltadas, três pontes, entre outros feitos naquela região. Diante
o exposto agradeceu o trabalho do Poder Executivo Municipal. Finalizou suas palavras
parabenizando o trabalho de condução desta Casa de Leis pelo Presidente Ruy Begot
neste ano e ao trabalho e carinho por todos que cuidam desta Casa de Leis e
parabenizou o Mauro e Antônio da Liga Esportiva de Ananindeua pelo trabalho realizado
com as crianças do município levando esporte e evitando que eles fiquem nas ruas
vulneráveis à violência, mundo do crime e das drogas. Informou que o Torneio de
Comemoração pelos trinta anos de projeto social dirigido pelo Orador será no próximo
domingo dia quinze de dezembro deste ano e que continuará a frente do seu projeto
pelas crianças enquanto tiver saúde e disposição. O Presidente da Mesa Diretora,
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senhor Vereador Presidente Rui Begot informou que no próximo domingo dia quinze de
dezembro haverá Ação Social apoiada pelo Pará-Paz no horário das oito às dezoito
horas na travessa WE trinta e seis no Seringal, justificou a ausência a esta sessão
ordinária da Vereadora Francy Pereira por motivos pessoais. Assomando-se à tribuna, o
vereador Elias Barreto esclareceu à vereadora Tamara Reis que as Emendas
Parlamentares Federais destinadas a saneamento, educação, segurança, saúde ou
outras demandas quando chegam ao município inicia-se o processo licitatório, o
fornecimento ou prestação de serviço e o pagamento ocorrerá de acordo com a
prestação de contas do que foi realizado ou fornecido e diante a explicação disse que a
SESAN possui um cronograma de todas as Emendas Estaduais e Federais recebidas
pelo município e que podem ser acompanhadas pelos seus Nobres Pares. Parabenizou
aos Nobres Pares Sérgio Rato e Deputado Estadual Miro Sanova pela passagem de
seus aniversários desejando a eles saúde, disposição e sabedoria. O Parlamentar
externou sua opinião sobre a importância das dificuldades como processo de
aprendizagem. Mencionou que ao longo da vida é impossível a conduta reta e perfeita o
tempo inteiro, no entanto o exemplo sempre será mais importante do que o discurso
parafraseando Rui Barbosa. O Parlamentar disse que não acredita na frase “eleição
ganha” e que Ananindeua possui na pré-candidatura a Prefeito dois candidatos
considerados “fortes”, um devido a sua história com Ananindeua e outro devido ser um
fenômeno na política e estar com a “máquina em mãos”. O Orador relembrou do tempo
em que o Deputado Estadual Doutor Daniel foi Presidente desta Casa de Leis e que
diante o pleito dos servidores da Casa o orador realizou um Projeto de Lei que conseguiu
sanear as pendências. Outro feito do palestrante foi questionar o valor do vale
alimentação percebidos por alguns órgãos do município ditos arrecadadores e outros não
à Procuradoria Geral do Município e a partir desta provocação todos os órgãos do
município percebem o mesmo valor de alimentação. Outra conquista foi à equiparação
salarial e estruturação de cargos e carreiras dos Auditores Fiscais e Técnicos Fiscais do
Município reconhecendo o trabalho do servidor municipal. Diante o exposto o
Parlamentar disse que eles, os Vereadores desta Casa de Leis, acordam e dormem
todos os dias auxiliando pessoas e isto o faz muito feliz. Encerrou suas palavras
desejando boas festas a todos. 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 20.11.19 que foi aprovada por
unanimidade de voto; Projeto de Lei nº 024/19, de 28 de novembro de 2019 – Altera
dispositivos da Lei nº 2.755, de 14 de dezembro de 2015, que cria o cargo de Agente
Municipal de Transporte e Trânsito de Ananindeua, disciplina as atividades a ele
inerentes, institui o Plano de Carreira e Vencimentos 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, Comissão de
Transporte, Política Econômica, Urbana, Metropolitana e Turismo e Comissão de
Redação Final; Projeto de Lei nº 027/19, de 25 de novembro de 2019 – Dispõe sobre a
permuta de bem imóvel que menciona, localizado no município de Ananindeua e dá
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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 090/2019 – Dispõe sobre a
obrigatoriedade de constar, de forma visível, o ano de fabricação do veículo coletivo de
passageiros, 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 e Comissão de Redação Final;
Projeto de Lei nº 091/2019 – Dispõe sobre o ingresso de animais domésticos e de
estimação em hospitais públicos, privados, clínicas e ambientes terapêuticos e de
tratamento e dá outras providências, de origem do Poder Legislativo, que foi
encaminhado à Comissão de Constituição e Justiça; Projeto de Lei nº 092/2019 – Instituise no Município de Ananindeua-Pa, “Os trinta dias” que antecede 18 de maio, dia
Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, com
Seminários, Discussões, Debates, Enfrentamento e Audiências Públicas sobre o tema,
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; Projeto de Emenda a Lei Orgânica nº 001/2019 – dispõe
sobre: a criação dos §§ 1º e 2º do Artigo 148 da Lei Orgânica Municipal do Município de
Ananindeua, e dá outras providências, de origem do Poder Legislativo, que foi aprovado
por unanimidade de votos – em segunda votação; Parecer nº 074/2019 da Comissão de
Constituição e Justiça; Parecer nº 055/2019 da Comissão de Finanças e Orçamento;
Parecer nº 023/2019 da Comissão de Administração Pública e Parecer nº 052/2019 da
Comissão de Redação Final, que foram aprovados por unanimidade de votos – Assunto:
Projeto de Lei nº 056/2018, de 28 de maio de 2018, que “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 075/2019 da Comissão de Constituição e
Justiça; Parecer nº 056/2019 da Comissão de Finanças e Orçamento; Parecer nº
024/2019 da Comissão de Administração Pública e Parecer nº 053/2019 da Comissão de
Redação Final, que foram aprovados por unanimidade de votos – Assunto: Projeto de Lei
nº 023, de 18 de outubro de 2019 – Dispõe sobre a Concessão de Uso Especial para fins
de Moradia - CUEM; Concessão de Direito Real de Uso – CDRU; da doação e alienação
de imóveis de titularidade do município de Ananindeua, abrangidos pela política de
Regularização Fundiária Urbana – REURB, de interesse social ou específico, e dá outras
providências, de origem do Poder Executivo, que foi aprovado por unanimidade de votos
– em primeira; Parecer nº 076/2019 da Comissão de Constituição e Justiça e Parecer nº
054/2019 da Comissão de Redação Final, que foram aprovados por unanimidade de
votos – Assunto: Projeto de Resolução nº 005/2019 – Modifica a redação do inciso VII do
artigo 47 da Resolução nº 003, de 22 de dezembro de 1999 (Regimento Interno da
Câmara Municipal de Ananindeua), de origem do Poder Legislativo, que foi aprovado por
unanimidade de votos – em votação única; Parecer nº 077/2019 da Comissão de
Constituição e Justiça; Parecer nº 057/2019 da Comissão de Finanças e Orçamento;
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Parecer nº 025/2019 da Comissão de Administração Pública e Parecer nº 055/2019 da
Comissão de Redação Final, que foram aprovados por unanimidade de votos – Assunto:
Projeto de Lei nº 010/2019 – Estabelece procedimentos e medidas de proteção para os
casos de violência e ameaças contra o professor, diretor, inspetor de aluno da rede
municipal de ensino, proveniente da relação de ensino com alunos de todo ciclo
ministrado, de origem do Poder Legislativo, que foi aprovado por unanimidade de votos –
em primeira votação; Parecer nº 078/2019 da Comissão de Constituição e Justiça;
Parecer nº 058/2019 da Comissão de Finanças e Orçamento; Parecer nº 003/2019 da
Comissão de Segurança e Prevenção ao Tráfico de Entorpecentes e Drogas Afins e
Parecer nº 056/2019 da Comissão de Redação Final, que foram aprovados por
unanimidade de votos – Assunto: Projeto de Lei nº 061/2019 – Dispõe sobre instituição
da Ronda Escolar a ser realizada pela Guarda Municipal no município de Ananindeua e
dá outras providências, de origem do Poder Legislativo, que foi aprovado por
unanimidade de votos – em primeira votação; Parecer nº 079/2019 da Comissão de
Constituição e Justiça; Parecer nº 059/2019 da Comissão de Finanças e Orçamento;
Parecer nº 026/2019 da Comissão de Administração Pública e Parecer nº 057/2019 da
Comissão de Redação Final, que foram aprovados por unanimidade de votos – Assunto:
Projeto de Lei nº 082/2019 – Institui no âmbito do município de Ananindeua a frente
parlamentar de promoção da igualdade racial, de origem do Poder Legislativo, que foi
aprovado por unanimidade de votos – em primeira votação; Parecer nº 080/2019 da
Comissão de Constituição e Justiça, que foi aprovado por unanimidade de votos –
Assunto: Projeto de Lei Complementar nº 084/2019 – Dispõe sobre o desmembramento
da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Juventude, altera a Lei nº 2.231 de
24 de julho de 2006, sem elevação da despesa legalmente fixada e dá outras
providências, de origem do Poder Legislativo, que foi enviado ao Executivo a título de
sugestão; Parecer nº 081/2019 da Comissão de Constituição e Justiça; Parecer nº
060/2019 da Comissão de Finanças e Orçamento; Parecer nº 027/2019 da Comissão de
Administração Pública; Comissão de Cultura e Esporte e Parecer nº 058/2019 da
Comissão de Redação Final, que foram aprovados por unanimidade de votos – Assunto:
Projeto de Lei nº 085/2019 – Institui o Mês da Consciência Negra no Município de
Ananindeua e dá outras providências, de origem do Poder Legislativo, que foi aprovado
por unanimidade de votos – em primeira votação; Requerimentos nºs 1150, 1151, 1152,
1153, 1154, 1155, 1156, 1158, 1159, 1160, 1161, 1162 e 1163/2019 que foram
aprovados por unanimidade de votos; Requerimento nº 1157/2019 que saiu de pauta
para averiguação da matéria; Requerimentos nºs 1021, 1122, 1128, 1138 e 1149/2019
que ficaram para a próxima sessão, pois o autor não estava presente e Indicações nºs
009 e 010/2019 que foram aprovadas por unanimidade de votos. Passando para os
Pronunciamentos Finais, o senhor presidente concedeu a palavra à vereadora Tamara
Reis que da tribuna fez um esclarecimento sobre a situação que foi abordada pelo
vereador Ronaldo Sefer, ressaltou que existem as Varas de competência específica.
Quando a justiça é provocada tem a cível, criminal e mista, como esta oradora é
parlamentar pode provocar a administrativa. Quando o vereador Ronaldo Sefer disse que
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ela estaria pedindo sessenta mil reais, deixou claro que não é ela quem define o valor e
sim a lei na vara cível. Afirmou que na vara criminal o inquérito sumiu da delegacia da
mulher e está aguardando a corregedoria se pronunciar. Quanto a questão administrativa
disse que o processo foi arquivado, considera uma falta de respeito porque não teve
nenhuma fundamentação jurídica. Deixa sua indignação junto à Comissão de Ética deste
parlamento. Se o valor em tela for deferido irá fazer uma doação para um abrigo que
assiste as mulheres que sofreram violência. Afirmou que se a justiça dos homens falhar a
de Deus não falha, crê veemente nisso. Assomando-se a tribuna, o vereador Neto
Vicente concorda que a justiça de Deus não falha e acredita que este fato já se
prolongou demais, vai para o décimo primeiro ano de mandato e acha que este assunto
já fugiu das diretrizes do parlamento que é conseguir melhorias para a população de
Ananindeua. Fez uma prestação de contas à população relatando o que fez como, por
exemplo, limpeza de praças e ruas, lazer em ações de cidadania através de parcerias e
apoiadas pelo prefeito Manoel Pioneiro. Disse que tem suas falhas, mas todos os dias
procura dar o melhor pelo município e tem sua consciência tranquila. Citou que alguns
secretários já deveriam ter saído de seus gabinetes e irem para as ruas ver as demandas
da população e não apenas agora por serem candidatos. Lamenta que em notícias do
jornal, Ananindeua aparece entre as piores cidades com relação ao saneamento básico.
No ensejo, o vereador Ronaldo Sefer lamentou que este assunto tivesse voltado. Disse
não ser verdade o que a vereadora Tamara Reis afirmou em não ter tido parecer jurídico
no caso dela; teve sim o assessor jurídico, deu seu parecer e o presidente da comissão
Helder Júnior acompanhou o documento. Ele não aceita que os incompetentes queiram
se iluminar com a luz alheia através de injustiças. Citou que a vereadora Tamara Reis
não respeita esta Casa, pois falar o que falou e ir embora é um desrespeito. Ressalta
que se ela quer fazer doação que faça com o dinheiro dela. Espera ser a última vez que
toca neste assunto nesta tribuna e pede desculpas a todos pela volta deste tema.
Fazendo uso da palavra, o vereador Andrey Babalu desejou a todos Feliz Natal e Ano
Novo. Parabenizou seu Macalé que foi pai e deseja realizações. Disse que mesmo no
recesso está diuturnamente em busca de melhorias pela sua comunidade. No ensejo, o
vereador Rui Begot afirmou que a vereadora Tamara Reis entrou com uma solicitação
na Casa pedindo a apuração dos fatos ocorridos no dia onze de setembro e o
afastamento do vereador Ronaldo Sefer da Comissão de ética que acatou o parecer
tomando a decisão pelo arquivamento do processo. Este presidente primando pela
humanização, harmonia e diálogo, acha que não cabe mais a discussão sobre o assunto
nesta Casa e espera que a justiça faça seu papel lá fora e que a união no legislativo
permaneça. Não havendo mais nada a ser tratado, quando eram dezoito horas e
cinquenta minutos, o senhor presidente deu por encerrada e sessão, convocando os
senhores vereadores para uma Sessão Extraordinária, sem ônus, logo em seguida.
Compareceram os vereadores: Rui Begot, Ronaldo Sefer, Neto Vicente, Marlon, Bitoti,
Abraão Rego, Alexandre Gomes, Andrey Babalu, Braga, Carlúcio, Elias Barreto, Hugo
Atayde, Pastor Sadraque, Paulo Macedo (Louro frango), Sérgio Rato, Tamara Reis e
Treinador Zé Nilo. Foi justificada a ausência dos vereadores: Robson Barbosa, Érick
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Monteiro, Alex Melul e Francy Pereira. 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 11 de dezembro de 2019. **********************************************************

VEREADOR RUI BEGOT
Presidente

VEREADOR ÉRICK MONTEIRO
1º Secretário

