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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA NA CÂMARA MUNICIPAL DE
ANANINDEUA, NO DIA 16 DE OUTUBRO DE 2019.***************************************
Aos dezesseis dias do mês de outubro, de dois mil e dezenove, às quinze horas e quinze
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 25.09.19 à disposição dos
vereadores para a leitura da mesma. Passando para os Pronunciamentos Iniciais o
Senhor presidente concedeu a palavra à vereadora Tamara Reis registrou sua
indignação diante a novidade de leitura biométrica facial nos transportes públicos do
município de Ananindeua sua opinião é de que o transporte coletivo atual necessita de
outros investimentos citando como exemplo a renovação da frota, aumento do número
de coletivos, melhorias no atendimento ao público. Afirmou que discorda deste tipo de
investimento por parte dos concessionários nestas tecnologias diante outras
necessidades, as dos usuários, a serem atendidas. Sobre a campanha Outubro Rosa a
qual busca incentivar as mulheres a realizarem os exames preventivos de câncer de
mama e útero disse que é necessário ampliar esta Campanha realizando mutirão para
realização dos exames, posto que não é coerente incentivar a prevenção sem ter
estrutura que dê acesso as mulheres aos exames preventivos. Assomando-se à tribuna,
o vereador Alexandre Gomes o qual saudou a todos e parabenizou ao Prefeito Manoel
Pioneiro pela entrega de mais de quarenta ruas asfaltadas no bairro Paar nesta gestão,
resultado de Emenda Parlamentar do Deputado Cássio Andrade. Sugeriu ao Presidente
da Casa celeridade nos trâmites dos Projetos de Lei que estão aguardando aprovação
do Poder Executivo. Solicitou a esta Casa de Leis uma reunião junto a empresa
Equatorial com a presença do Ministério Público do Trabalho para discutirem sobre a
obra que acontece em área quilombola a qual não possui nenhum termo de
compromisso entre a empresa e a comunidade no sentido de reduzir os impactos sociais
e ambientais na área. O orador, em nome do Deputado Cássio Andrade, convidou a
todos os parlamentares da Casa para a sessão do dia dezoito de outubro deste ano às
nove horas na Câmara Municipal de Belém sobre o tema Cobranças Abusivas nos
serviços de fornecimento de energia elétrica, mencionou que nesta sessão estarão
presentes a Agência Reguladora Aneel, o Deputado Alessandro Molon do Rio de
Janeiro, a Rede Celpa, sendo um debate interessante para defendermos os interesses
de nossos eleitores. O Orador mencionou que esta Casa de Leis tem discutido temas
relevantes para o município, exemplificou com a proposição do seu Nobre Par Alex Melul
a qual delimita entradas e saídas de alguns bairros e tal Projeto de Lei conta com o apoio
do Palestrante. Sugeriu a criação de grupo para discussão do tema Políticas Públicas
para Geração de Emprego e Renda. Em aparte o Vereador Ronaldo Sefer informou que
tal solicitação já está em trâmite via Oficio para o Gabinete do Presidente da Casa.
Finalizou suas palavras mencionando a importância de fomentar emprego e renda no
município. Em aparte o Presidente da Mesa informou que a Equipe de Trabalho para
tratar sobre o tema da obra na área Quilombola está formada e sugeriu que após a
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Audiência Pública do dia dezessete de outubro a Comissão reúna-se com os Advogados
desta Casa de Leis e alinhem o possível embargo da obra e comuniquem ao Ministério
Público em seguida. Sobre as outras solicitações de Grupo de Trabalho estas serão
tratadas em breve. No ensejo, o vereador Braga o qual cumprimentou cordialmente a
todos e discorreu acerca do contexto atual da política a qual parece reportar-se a um
contexto anterior no qual o deputado Estadual Miro Sanova disse que seria candidato a
Prefeito do Município de Ananindeua e não candidatou-se. Falou ao Vereador Neto
Vicente que este deveria ter cautela com sua candidatura posto que caso ele não tenha
Mandato cairá no esquecimento, diante este comentário disse não acreditar neste quadro
atual onde algumas pessoas que possuem cargos públicos e políticos estão saindo de
seus Partidos exemplificou com a saída dos senhores Osmar, Neto Vicente e Diego
Gomes, parabenizou ao Vereador Alexandre Gomes que permanece no seu Partido de
origem. Mencionou que tem escutado comentários de que “vendeu-se” cedendo às
mudanças políticas, no entanto o orador disse que seu Partido possui bons agentes
políticos, bons candidatos e que por tal motivo mantem suas convicções partidárias e
não vai trabalhar contra o atual Governo Estadual. Desejou êxito ao Vereador Erick
Monteiro em sua pré-candidatura como Vice Prefeito visto que confia no trabalho deste
Parlamentar. Finalizou suas palavras agradecendo ao convite do Deputado Estadual
Chicão o qual alugou uma balsa para homenagear a Nossa Senhora de Nazaré durante
o Círio Fluvial e convidou aos amigos, familiares, lideranças políticas e colegas de
Partido para participarem de tão bonita homenagem. Fazendo uso da palavra, o vereador
Pastor Sadraque discorreu sobre suas observações em relação as atitudes recentes a
qual visam as campanhas eleitorais no próximo ano e diante disto tem orado a Deus pelo
comando de nossa cidade solicitando calma e que confia nas decisões de Deus para o
município e solicitou aos seus Nobres Pares que mantenham o foco no trabalho para
atender as necessidades dos munícipes e que a dedicação e trabalho dos Vereadores é
de suma importância pois representam cerca de seiscentas mil pessoas. Encerrou suas
palavras abençoando o trabalho de todos. Usufruindo à palavra, o vereador Helder
Júnior falou sobre o Círio de Nossa Senhora de Nazaré mencionando que participou do
Círio Fluvial, Trasladação e Círio e percebeu que várias manifestações de outras
religiões marcaram seus sentimentos, o orador parabenizou todas as atitudes solidárias
de outras religiões para com os católicos. O Parlamentar notou a presença de turistas
estrangeiros e parabenizou a todos que contribuíram para a realização de um Círio em
paz e segurança. Registrou sua felicidade e profunda emoção pelo Círio de Nossa
Senhora de Nazaré realizado neste ano sendo Patrimônio do Estado e desejou sua
continuidade. Ao falar sobre o Esporte como fator de saúde e integração social de
crianças, jovens, adultos e idosos disse que participou do Campeonato de Futebol no
bairro Julia Sefer o qual foi um belo evento reunindo vários bairros e mais de seiscentos
atletas inscritos, congregando famílias, o orador parabenizou a organização e solicitou
apoio do município para tal evento para que este se estenda a outros bairros. O
Parlamentar comprometeu-se em buscar formas de apoio para este evento e para a
ampliação deste em outros bairros. Parabenizou o Deputado Federal Cassio Andrade
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pela proposição de audiência sobre tema de cobranças abusivas nos serviços de
fornecimento de energia e disse o quanto é importante tão pleito o qual apoia. Sobre a
eleição municipal de dois mil e vinte solicitou parcimônia diante tantas notícias e foco no
trabalho aos munícipes. Finalizou suas palavras externando seu apoio a candidatura do
Deputado Estadual Doutor Daniel para Prefeito do Município de Ananindeua e disse que
respeita a vontade e pleito do vereador Alexandre Gomes. Por sua vez, o vereador
Ronaldo Sefer saudou a todos e falou sobre o Círio de Nossa Senhora de Nazaré o qual
participou ativamente e relatou como sendo um momento religioso de muita emoção e
propôs à esta Casa de Leis um Projeto de Lei o qual dispõe sobre a realização de
Sessão Extraordinária em data anterior ao Círio de Nazaré para homenagear e receber
na Câmara Municipal de Ananindeua a Santa Peregrina. Sobre as discussões atuais
relativas ao quadro político do município, em especial as mudanças de Partidos, o
Parlamentar comentou que tal fato faz parte da Democracia, do contraditório, sendo
movimento Natural onde não concorda com as interpretações levianas, defendeu a
liberdade política de cada cidadão e discorda de interpretações passionais não havendo
motivos para conflitos. Discorreu sobre a Audiência Pública proposta pelo Deputado
Cassio Andrade dizendo que é de suma importância, em virtude de ser um pleito de
todas as cidades deste Estado, um pleito o qual apoia e concorda. Na oportunidade, o
vereador Rui Begot registrou que o Círio causa uma atmosfera de luz e paz
esplendorosas capaz de unir várias egrégoras. Este ano a prefeitura criou vários pontos
de apoio aos romeiros. Disse que foi com uma turma de oitenta e seis promesseiros
caminhando do Geraldo Palmeira até a Basílica de Nazaré e sentiu-se feliz pela
solidariedade que emana dos paraenses nesta época que estão com a espiritualidade
elevada. Foi uma experiência espetacular. Agradeceu ao executivo pela inauguração de
cinco ruas no PAAR. Precisa que o desenvolvimento chegue ao lado direito da BR, em
torno de Águas Brancas e Girassol, pois foram entregues seis mil unidades habitacionais
e precisam ainda de muitos serviços de infraestrutura. Informou que esteve na Secretaria
de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas do Pará - SEDOP tratando da ampliação
desta Casa de Leis e o projeto já está em fase de licitação, acredita e espera que as
obras iniciem ainda este ano. Ainda precisa da decisão do governador se os recursos
serão encaminhados pelo executivo ou se fará a obra direto. O repasse tem o valor de
um milhão e oitocentos e vinte e cinco mil reais. Sugere que o legislativo faça uma
comenda para todos os deputados que tiverem a boa vontade de colocar um pedaço de
sua emenda para termos um parlamento mais digno com acessibilidade. Em aparte, o
vereador Elias Barreto indagou se o projeto deste presidente que altera o Regimento
Interno e cria um fundo para o legislativo já vai ser usado, caso o governador decida
repassar diretamente ao legislativo para gerenciar a obra. Retomando seu
pronunciamento, o presidente esclareceu que consultou a assessoria jurídica que
informou que não será possível, pois o legislativo não tem a autonomia para execução
deste gasto. A criação deste fundo é especificamente para respaldar a Mesa Diretora,
evitando responder por improbidade administrativa. Em aparte, o vereador Carlúcio
indagou onde os vereadores irão reunir, caso se inicie a obra. O senhor presidente
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esclareceu que a obra vai ser ao lado não interferindo no plenário. Disse que o fundo
será criado para vários fins. Lamentou o assassinato bárbaro do Lucas, um rapaz de
vinte e um anos que conhecia desde pequeno. Elogiou o atendimento do serviço
funerário do município que atendeu a família do rapaz prontamente, conseguindo uma
vaga aqui no cemitério do centro. Parabeniza o deputado Cássio Andrade pela iniciativa
com a CELPA. O presidente tem a vontade de juntar parceria com a OAB e colocar aqui
uma sala com advogados para atender assuntos jurídicos comunitários especificamente
para tratar de abusos da CELPA com os usuários. Deixou seu apoio ao deputado. Pediu
que as vereadoras Francy Pereira e Tamara Reis estejam presidindo a audiência pública
sobre “Outubro Rosa” que aconteceria no dia seguinte. Em aparte, o vereador Érick
Monteiro informou que o município de Ananindeua já foi premiado, por ser o único do
Norte a fazer a cobertura do rastreamento da campanha de mamografia do câncer de
mama pelo Ministério da Saúde, pois foi o único que cumpriu a meta e tem mamógrafos
em vários locais atendendo a demanda. Finalizou, dizendo que a homologação das leis
está saindo e serão sancionadas. Fazendo uso da tribuna, o vereador Neto Vicente
disse que muitos moradores da Cidade Nova e Centro preparam almoço na sexta-feira
para receberem a família e verem a passagem da Santa. Contudo, criticou a
coordenação do Círio porque está passando muito rápido e mais cedo que de costume e
as pessoas perdem a passagem. Elogiou as demais religiões que ajudaram na
realização do Círio. Solicitou aos governos estadual e municipal para que reformem a
Praça Tonico Vicente que está abandonada. Reportou-se ao apoio que deu ao candidato
Doutor Daniel ao governo municipal e por isso sofreu críticas nas redes sociais por
fofoqueiros. Afirmou que ainda está no PDT e é presidente do partido, contudo não se
sentirá a vontade se o partido colocar uma chapa para candidato a prefeito e o mesmo
estar apoiando outro. Disse que sua decisão não tem nada a ver com brigas com o
deputado Miro Sanova, pois é amigo dele há vários anos, entretanto neste momento teve
que escolher um lado, que foi apoiar o Doutor Daniel, até porque quando perguntava
sobre a candidatura ao deputado Miro Sanova ele dizia que ainda estava construindo.
Não poderia passar segurança aos seus partidários com esta indecisão. Afirma que
quem é do seu grupo apoiará a campanha do Doutor Daniel para prefeito de
Ananindeua. Com a palavra, o vereador Robson Barbosa lamentou a morte do filho do
amigo Beto deixando suas condolências à família e amigos. Lamentou também a perda
de um artista deste município, Ivan Cardoso, músico conhecido na cultura ananin. Deixou
seus pêsames. Cobrou a pauta da cultura e pediu ao presidente que conversasse com a
assessoria jurídica a fim de dar um retorno aos agentes culturais do município. Solicitou
à Mesa Diretora que as pautas das sessões fossem antecipadas para que os vereadores
possam se preparar para o que vão discutir. Criticou o que aconteceu na Paróquia Santa
Maria Mãe de Deus, pois protocolou, com quase dois meses de antecedência, um pedido
à secretaria de um palco e arquibancadas para receberem os fiéis, com autorização do
prefeito municipal, mas infelizmente a secretaria de cultura não atendeu este pedido. Em
aparte, o vereador Sérgio Rato disse que se sente desprestigiado porque uma coisa que
já estava toda autorizada, o secretário Elton não teve compromisso com a comunidade
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católica, acha uma falta de respeito com todos. Retomando seu pronunciamento, o
orador ressaltou que os paroquianos tiveram um custo, pois se prepararam com
ornamentação. Deixa seu repúdio a esta situação. 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 25.09.19, que foi
aprovada por unanimidade de votos; Parecer nº 062/2019 da Comissão de Constituição e
Justiça; Parecer nº 046/2019 da Comissão de Finanças e Orçamento e Parecer nº
044/2019 da Comissão de Redação Final que foram aprovados por unanimidade de
votos – Assunto: Projeto de Emenda a Lei Orgânica nº 003/2019 – Institui o Fundo
Especial de Modernização e aperfeiçoamento do Poder Legislativo, de origem do Poder
Legislativo, que foi aprovado por unanimidade de votos – em primeira votação; Projeto
de Lei nº 072/2019 – Considera de Utilidade pública para o município de Ananindeua o
Instituto de Educação, Pesquisa, Extensão e Cultura – IEPEC 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; Projeto de Lei nº 073/2019 – Altera redação dos artigos 33,
39, 40, 52, 54 e acrescenta o artigo 81-A, da Lei Municipal nº 2518, de 01 de julho de
2011, que institui o Sistema Municipal de Cultura de Ananindeua - SMC e dá outras
providências, que foi encaminhado à Comissão de Constituição e Justiça; Projeto de Lei
nº 016/2019 – “institui a comemoração do “Dia das Mães e do Dia dos Pais”, no âmbito
das Escolas Municipais e nos Centros Municipais de Educação Infantil de Ananindeua/Pa
e dá outras providências”., de origem do Poder Legislativo, que foi aprovado por
unanimidade de votos – em segunda votação; Projeto de Lei nº 001/2019 – “institui no
âmbito do Município de Ananindeua a Semana Municipal de Combate ao Diabetes”, de
origem do Poder Legislativo, que foi aprovado por unanimidade de votos – em segunda
votação; Parecer nº 061/2019 da Comissão de Constituição e Justiça, que foi aprovado
por unanimidade de votos – Assunto: Projeto de Lei nº 063/2019 – Dispõe sobre a
criação dos pórticos arquitetônicos nos limites principais, entradas e saídas, do município
de Ananindeua, de origem do Poder Legislativo, que foi enviado ao Executivo a título de
sugestão; Requerimentos nºs 1008, 1009, 1010, 1012, 1013, 1014, 1015, 1016, 1019,
1020 e 1021/2019 que foram aprovados por unanimidade de votos. Passando para os
Pronunciamentos Finais, o senhor presidente concedeu a palavra ao vereador
Alexandre Gomes que da tribuna informou que está aberto o prazo para os
parlamentares se manifestarem sobre a Lei Orçamentária a partir desta sessão contar
dez dias para votação da mesma. Assomando-se a tribuna, o vereador Andrey Babalu
elogiou o Círio de Nazaré e que participa há vinte e nove anos acompanhando a corda.
Elogia também o apoio dos evangélicos junto a esta festa católica. Lamenta e se
decepciona com o secretário de cultura por não ter mandado colocar a arquibancada
para a passagem da Santa. Ratifica que a pauta fosse antecipada, a fim de se
prepararem e discutirem com sua base. Sente falta da leitura das atas das sessões
anteriores, que não estão mais sendo lidas. Disse que estará na Câmara Municipal de
Belém tratando das cobranças abusivas na conta de energia elétrica da CELPA. O
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senhor presidente esclareceu que as atas estão na pauta em todas as sessões a
disposição dos edis e foi cessada a leitura porque se perdia trinta e quarenta minutos e a
sessão ficava monótona. Quanto a pauta compromete-se em conversar com o Executivo
para que os projetos cheguem, no máximo, até terça-feira e na quarta pela manhã a
pauta já esteja a disposição nos gabinetes dos vereadores. No ensejo, o vereador Braga
contou que este ano fez um Círio diferente, foi andando da praça de Marituba até a
Basílica de Nazaré, agradecendo por todas as graças recebidas. Sente-se muito feliz e
mais leve por isso. Lamentou o falecimento do músico Ivan Cardoso e do filho de seu
amigo Beto deixando suas condolências às famílias. Não havendo mais nada a ser
tratado, quando eram dezessete horas e dez minutos, o senhor presidente deu por
encerrada e sessão, na qual compareceram os vereadores: Rui Begot, Ronaldo Sefer,
Érick Monteiro, Neto Vicente, Bitoti, Abraão Rego, Alex Melul, Alexandre Gomes, Andrey
Babalu, Braga, Breno Mesquita, Carlúcio, Diego Alves, Elias Barreto, Francy Pereira,
Helder Júnior, Pastor Sadraque, Robson Barbosa, Sérgio Rato e Tamara Reis. Foi
justificada a ausência do vereador: Paulo Macedo (Louro frango). 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 16 de outubro de 2019. **********************
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