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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA NA CÂMARA MUNICIPAL DE
ANANINDEUA, NO DIA 06 DE NOVEMBRO DE 2019.***************************
Aos seis dias do mês de novembro, de dois mil e dezenove, às quinze horas e
vinte 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 16.10.19 à disposição dos vereadores para a leitura da mesma.
Passando para os Pronunciamentos Iniciais o Senhor presidente concedeu a
palavra ao vereador Elias Barreto que da tribuna disse que tem procurado
estudar a legislação municipal e tem um projeto tramitando nesta Casa de
muita importância. Hoje, dois terços de áreas de Ananindeua estão sendo
ocupadas e estas tem tudo para serem legalizadas, contudo existem questões
burocráticas, principalmente inerentes aos cartórios que inviabilizam qualquer
legalização. O projeto visa diminuir sensivelmente o custo de serviços dos
cartórios e desburocratizar a documentação de posse da propriedade. Isto
nunca tinha sido pensado e acredita ser o projeto mais importante de todos os
tempos. Como presidente da comissão de saúde fez um cronograma de visitas
a todas as Unidades Básicas de Saúde para emitir um relatório e nos casos
mais graves apresentar solicitação urgente para tomar as providências.
Agradeceu o projeto aprovado na última sessão ordinária aos pares e ao
Executivo. Ressaltou que a guarda municipal foi criada com o objetivo de
cuidar dos patrimônios municipais e citou vários locais necessários a sua
presença permanente e vai conversar com o secretário sobre isto. O senhor
presidente informou que o presidente da aliança partidária – Milton Taveira
colocou o espaço da aliança à disposição para quem quiser realizar reuniões.
Assomando-se à tribuna, o vereador Chico Barros reportou-se às duas
secretarias que tratavam com respeito aos vereadores, contudo não é mais o
que está acontecendo, pois por um ano vem fazendo solicitação de
asfaltamento para uma comunidade e não obtém resposta. Talvez o prefeito
nem saiba disto. Refere-se ao secretário Osmar que vem protelando a
conclusão de asfaltamento no Icuí, de duas ruas, desde julho ao ano passado.
Contudo, sabe que ruas com pedidos depois do seu já foram asfaltadas. Pediu
mais respeito do secretário. Citou também o secretário de saúde que este
orador observou que coisas não estavam funcionando dentro dos Postos de
Saúde da Família – PSF’s, Unidades Básicas de Saúde – UBS e Unidades de
Pronto Atendimento – UPA’s como um simples raio-x não ser usado porque a
central de ar condicionado não está funcionando. Disse que tem uma
localidade que atua na Cidade Nova cinco que é descoberta por qualquer
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serviço de saúde no município, fez uma solicitação por escrito ao secretário
Paulo Campos para que levasse o serviço até aquela comunidade, mas até
hoje não obteve resposta do mesmo. Deixa sua indignação a estes dois
secretários municipais. No ensejo, o vereador Ronaldo Sefer informou que em
dois dias o governador vai visitar a praça Tio Carlito no Aurá, trazendo de volta
o Programa de Aceleração do Crescimento - PAC num bairro onde este orador
tem um trabalho muito grande e fica orgulhoso desse local ser o primeiro a ser
escolhido. Seria importante aos edis que se fizessem presentes no local.
Concorda com todas as reivindicações dos vereadores nesta tribuna para com
os secretários, querendo o melhor para sua comunidade, mas não é o
suficiente, acha que deveriam “perturbar” os secretários para que realizem
seus pedidos. Contou dois casos em que conseguiu o que queria. Finalizou,
dizendo que críticas construtivas são bem vindas para melhorar a vida dos
munícipes e deixou sua solidariedade ao vereador Chico Barros. Passando
para a Primeira Parte da Ordem do Dia, o senhor solicitou ao primeiro
secretário que fizesse a leitura da Matéria em Pauta composta da Ata da
Sessão Ordinária do dia 16.10.19, que foi aprovada por unanimidade de votos;
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 encaminhado à Comissão de Constituição e Justiça; Projeto
de Lei nº 083/2019 – Altera o Projeto de Lei nº 037/2013, para incluir o evento
“Sem Barreiras Festival de Acessibilidade e Artistas com Deficiência”, a ser
realizado anualmente, por uma semana, na segunda quinzena do mês de
setembro, e dá outras providências, de origem do Poder Legislativo, que foi
encaminhado à Comissão de Constituição e Justiça; Projeto de Lei 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 encaminhado à Comissão de Constituição e Justiça;
Parecer nº 069/2019 da Comissão de Constituição e Justiça; Parecer nº
052/2019 da Comissão de Finanças e Orçamento; Parecer nº 021/2019 da
Comissão de Administração Pública e Parecer nº 049/2019 da Comissão de
Redação Final – Assunto: Projeto de Lei nº 060/2019 – Declara o espaço
Público em frente, a paróquia São Vicente de Paulo, receber a Denominação
de Praça São Vicente de Paulo, na forma que especifica; Parecer nº 070/2019
da Comissão de Constituição e Justiça; Parecer nº 052/2019 da Comissão de
Finanças e Orçamento; Parecer nº 022/2019 da Comissão de Administração
Pública e Parecer nº 050/2019 da Comissão de Redação Final – Assunto:
Projeto de Lei nº 072/2019 – Considera de Utilidade pública para o município
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de Ananindeua o Instituto de Educação, Pesquisa, Extensão e Cultura – IEPEC
e dá outras providências” e Requerimentos nºs 1063, 1064, 1066, 1067 e
1069/2019, que ficaram para ser votados na próxima sessão, por falta de
quórum para a discussão e aprovação da matéria. Não havendo
Pronunciamentos Finais e nem mais nada a ser tratado, quando eram
dezesseis horas, o senhor presidente deu por encerrada e sessão, na qual
compareceram os vereadores: Rui Begot, Ronaldo Sefer, Bitoti, Alex Melul,
Braga, Carlúcio, Chico Barros, Diego Alves, Elias Barreto, Helder Júnior, Pastor
Sadraque, Sérgio Rato e Treinador Zé Nilo. Foi justificada a ausência dos
vereadores: Abraão Rego, Andrey Babalu, Francy Pereira, Érick Monteiro,
Paulo Macedo (Louro frango), Marlon, Tamara Reis e Robson Barbosa. 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 06
de novembro de 2019. ****************************************************************
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