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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA NA CÂMARA MUNICIPAL DE
ANANINDEUA, NO DIA 13 DE NOVEMBRO DE 2019.***************************************
Aos treze dias do mês de novembro, de dois mil e dezenove, às quinze horas e dez
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 as Atas das Sessões Ordinárias dos dias 16 e 23.10.19 à
disposição dos vereadores para a leitura da mesma. Passando para os Pronunciamentos
Iniciais o Senhor presidente concedeu a palavra ao vereador Hugo Atayde que da
tribuna cumprimentou a todos e falou sobre o momento difícil do qual superou
recentemente, agradeceu de maneira emocionada a todas as pessoas que o apoiaram e
acreditaram na sua inocência. Fez agradecimento especial aos seus Nobres Pares que
não deixaram que ele desistisse dos objetivos de campanha. Agradeceu de maneira
especial ao seu advogado Ian Serrão. Encerrou suas palavras mencionando que
recentemente foi acusado de ser o chefe de uma quadrilha de extermínio em
Ananindeua, chefe de milícia. Tal acusação abalou sua estrutura emocional, assim como
de toda a sua família. Sua atitude diante o fato foi de demonstrar a sua inocência e
provar que a acusação era descabida. O Parlamentar comentou em tribuna que no
processo, o qual corre em segredo de justiça, está escrito que o seu acesso telefônico foi
escutado por mais de seis meses e concluíram na investigação que as conversas são de
temas políticos e domésticos e que nenhum assunto relativo a milícias foi ouvido.
Discorreu a cerca do assalto em que foi vítima, ocorrido no Distrito de Mosqueiro, no
inicio deste ano e que um dos assaltantes foi morto posteriormente por motivo de acerto
de contas com um traficante de drogas, o qual ele devia dinheiro. Diante este
assassinato por motivo de drogas o Parlamentar foi acusado injustamente de ser o
mandante. O orador externou sua indignação diante a acusação descabida e gratidão
diante a justiça reconhecer sua falha ao acusá-lo. Em aparte o vereador Erick Monteiro
mencionou que acredita na inocência do Parlamentar e deixou sua palavra de conforto e
apoio. Retomando a palavra, o vereador Hugo Atayde solicitou a esta Casa de Leis a
continuidade em seus Projetos de Leis em especial ao Projeto de Lei que autoriza a
terceirização do serviço de moto táxi. O Presidente da Mesa deu as boas vindas ao
Parlamentar Hugo Atayde, ao senhor Vereador de Vigia - Clivaldo e ao Advogado
Criminalista Ian Serrão. Assomando-se à tribuna, o vereador Breno Mesquita saudou a
todos e solicitou que os informes da chamada escolar sejam divulgados em massa
através de todos os meios de comunicação possíveis. Registrou a necessidade urgente
de unidade escolar infantil na Cidade Nova Sete, posto que a única unidade próxima a
este bairro é a Pequenos Ananins a qual não consegue absorver novas demandas.
Finalizou suas palavras externando seu apoio ao Vereador Hugo Atayde. No ensejo, a
vereadora Tamara Reis agradeceu de maneira especial ao Deputado Federal Vavá
Martins do partido Republicanos e disse que está militando em busca de implantar a
Casa da Mulher Brasileira em Ananindeua, este local traz atendimento humanizado às
mulheres, contendo serviços do Juizado Especial, Núcleo Especializado da Promotoria,
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Núcleo Especializado da Defensoria Pública, Delegacia Especializada, Alojamento de
Passagem, Apoio Psicossocial, Capacitação para sua autonomia econômica. Este núcleo
pretende dar o apoio necessário para que as mulheres possam superar a violência
doméstica. A Parlamentar falou que seu pedido de verba para o Deputado Federal Vavá
Martins foi atendido e com isto ocorreu a chegada de recursos financeiros de
aproximadamente um milhão de reais para serem aplicados na saúde de Ananindeua. A
Oradora pediu que seus Nobres Pares apresentassem o Município e seus Dirigentes em
oração. Fazendo uso da palavra, o vereador Helder Júnior externou sua admiração,
respeito e confiança no trabalho e na pessoa do Vereador Hugo Atayde. Cumprimentou
de maneira especial os Mototaxistas presentes na Casa. O Parlamentar mencionou que
passou por situações de acusações descabidas e que os meios de comunicação foram
aliados no momento de provar a inocência e a credibilidade. O Parlamentar solicitou
apoio na votação de seu Requerimento, o qual será encaminhado à Secretaria de Ação
Social, contendo o pedido de zelo e segurança ao patrimônio público do Cemitério
Municipal da Providência, localizado na cidade nova oito, o qual tem servido de abrigo
para meliantes que, em determinado momento do dia, realizam assaltos aos moradores
e transeuntes do entorno do cemitério. Informou que sobre os alagamentos causados
pelo volume de chuvas na cidade nova oito tal demanda será solucionada em breve
posto que as Secretarias de urbanismo, na pessoa do Secretário Augusto Soares, e
Secretaria de Obras na pessoa do senhor Osmar Nascimento, trabalharão juntas para a
colocação de tubulação para escoamento das águas pluviais, o parlamentar disse que o
Poder Executivo está cumprindo com sua responsabilidade de Gestor e solicitou à
população que tenham mais compromisso com a sua comunidade respeitando os
horários de coleta de lixo e cuidando da limpeza pública. Usufruindo à palavra o vereador
Rui Begot deu calorosa boas vindas ao Vereador Hugo Atayde diante o desafio do qual
enfrentou recentemente incentivando a continuidade do trabalho que o mesmo vem
realizando pelo município de Ananindeua. O Parlamentar respondeu à solicitação do
vereador Robson Barbosa informando que o seu pedido de Audiência Pública com o
Tema Habitação e Projeto Minha Casa Minha Vida entrará em pauta de votação em
breve. O Palestrante disse que almeja somar-se a esta discussão posto que acredite ser
necessária a criação de Projeto de Lei dispondo sobre a realização do Projeto Minha
Casa Minha Vida de maneira completa, pois a realidade demonstra que vários mutuários
saíram dos bolsões de pobreza, não puderam pagar pela sua moradia, venderam estas
moradias e retornaram para suas moradias anteriores, o orador também comentou casos
de especulações os quais as moradias estão fechadas e que devem ser tratadas pela
Caixa Econômica Federal, diante o exposto, afirmou a importância do debate e de se
encontrar soluções viáveis. O Parlamentar falou sobre o caso de calamidade pública no
Condomínio Padre Pietro Gerosa, localizado no bairro Águas Brancas, o qual está a
quarenta e dois dias sem água em virtude de alto índice de inadimplência, o condomínio
possui dívida de dezenove mil reais. O Parlamentar, diante este assunto, recebeu apoio
do Governo do Estado através da sua Primeira Dama Daniela Lima a qual mediou o
contato junto a Cosanpa na pessoa do senhor Edilson Paes, Diretor da Cosanpa e que
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encontrou uma solução viável. A Cosanpa sugeriu que o condomínio pagasse a dívida de
dezenove mil reais e a Cosanpa cavaria um poço e gerenciaria o abastecimento de água
onde os condôminos não mais se preocupariam com o pagamento de energia elétrica
para uso da bomba de água, reparos hidráulicos e falta de água. O Palestrante informou
que o condomínio fará audiência para informar a solução proposta pela Cosanpa e que
necessita de anuência de cinquenta por cento mais um para a implementação de tal
solução. Sobre visita recebida dos líderes comunitários do Mariguela, informou que esta
Casa de Leis conversou com o Secretário de Obras e os trabalhos neste bairro já
começaram, como exemplo citou a limpeza na Rua Antônio Conselheiro e a definição de
um cronograma de execução de obras. Finalizou suas palavras falando sobre o tema
Cultura, a visita dos Capoeiristas a esta Casa de Leis, na qual o vereador Presidente
ouviu a sugestão de modificação da atual Lei de Cultura. Foi realizado por esta Casa de
Leis as discussões e votações necessárias, inserido na Lei a modificação na formação
do Conselho de Cultura, o qual exige a participação ativa no cenário cultural do
Município, seguindo para o Poder executivo sancionar. Para este processo esta Casa
aguarda a sanção por parte do Poder Executivo. O Parlamentar solicitou ao Poder
Executivo a realização da Conferência da Cultura ainda neste ano. Em seguida,
concedeu a palavra ao vereador Braga o qual saudou a todos e iniciou suas palavras
informando que a Conferência da Cultura foi publicada na imprensa oficial e que agora
cabe aos dirigentes utilizarem os recursos disponíveis para a realização deste evento.
Deu as boas vindas ao vereador Hugo Atayde se lembrando das discordâncias de
opiniões quando este era Secretário de Transportes do Município. Mencionou que
acredita em sua inocência diante a acusação descabida da chefia de milícia e que
conhece sua família e que por tal conhecimento jamais duvidou da inocência do
Vereador Hugo Atayde. O Parlamentar registrou em Tribuna o seu total apoio ao trabalho
do Vereador e acolhimento à injustiça do qual foi vítima. Usufruindo à tribuna, o vereador
Ronaldo Sefer deu as boas vindas ao vereador Hugo Atayde e afirmou que este entrou
como suplente e tornou-se um bom vereador defendendo as classes de mototaxistas e
taxistas e outros munícipes. Falou sobre a reinauguração do PAC sob o comando do
atual governador do Pará no Aurá cuja população festejou e Maguariaçu. Ananindeua é
bem vista aos olhos do governador Helder Barbalho, o que explica a primeira
reinauguração do PAC ser neste município. Afirmou que o governador assinou um
documento sobre uma ferrovia que vai de Barcarena até Marabá e se une com o Porto
de Itaqui, no Maranhão, tal investimento é no valor de oito bilhões de reais, o que exalta
a atenção que o governador dá ao município. Fazendo uso da tribuna, o vereador
Marlon disse que não há prioridade na bandeira partidária, mas sim união entre os edis.
Participou da ordem de serviço de lançamento de grandes obras que serão realizadas no
município de Ananindeua. A margem direita deste município, desde Pato Macho até
Águas Lindas, sofre com falta de via, já que não há como escoar o trânsito quando há
engarrafamentos. Serão vinte e dois milhões aplicados em dois projetos, tanto na
margem direita quanto à esquerda da BR, um deles abrangerá a parte que irá da antiga
barreira da Polícia Federal até o bairro das Águas Lindas e irá dragar e drenar o igarapé
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das Toras, pois há parceria entre o governador Helder Barbalho e o prefeito Manoel
Pioneiro. A população às margens dessa área sofre com falta de saneamento básico. À
margem esquerda, há o projeto do canal Maguariaçu cuja obra, no passado, foi
interrompida por causa de divergência partidária. A obra que passa pela rodovia do
Maguari vai beneficiar a população. O rendimento do Pac Jaderlândia-Maguariaçu reflete
a execução de obras na rua São João, executará na rua Bom Jesus, bairro do Una,
interligará também a rua São Pedro, próximo à caixa d’água à rua B, Jaderlândia I, onde
haverá um binário com mão única. Parabenizou os vereadores que buscam recursos
para a realização de obras e citou a vereadora Tamara que foi buscar recursos para a
área da saúde. Pediu ao presidente do AMA-Ananindeua, Senhor Zé Carlos, ajuda para
fazer o recapeamento asfáltico na passagem Marrocos e passagem F, que deveria ter
sido feito na Operação Verão, mas por divergência deste orador com o Secretário
Osmar, não aconteceu. Disse que em seus requerimentos pede a obra completa. Falou
que a grande Jaderlândia está toda sinalizada. Afirmou que trabalha incansavelmente
pelo povo de Ananindeua e sempre está vigilante. Deu boas vindas ao vereador Hugo
Ataíde afirmando que também já foi injustiçado quando concorreu à eleição e não
ganhou, sendo transferido para Paragominas. Na sequência, o vereador Neto Vicente
parabenizou o Doutor Ian Serrão por acreditar na inocência do seu cliente, vereador
Hugo Ataíde. Disse que este vereador fez falta nas sessões por ser um vereador atuante
e defensor de categorias, como a dos mototaxistas. Afirmou estar feliz pelo retorno do
referido vereador. Falou que foi convidado a um bate-papo na casa do vereador Helder
Junior, presidente do PP, junto ao presidente estadual Beto Salame, sobre a história do
partido do qual participou este orador por vinte e três anos. Citou o pré-candidato a
prefeito Daniel Santos que possivelmente estará junto ao PP. Citou o compromisso do
governador Helder Barbalho com o município de Ananindeua em parceria com o prefeito
Manoel Pioneiro em relação às obras e recursos em nível estadual. Falou sobre o
estádio municipal cujas obras irão se reiniciar, sobre pavimentação asfáltica no Aurá e
sobre novos planos do Programa Minha Casa, Minha Vida. Ressaltou os problemas dos
moradores da Alameda José Amaral, entre as ruas São Pedro e Bom Jesus, no Centro
de Ananindeua. Levou uma comissão desses moradores para conversar com o
secretário Osmar com o fim de dar solução. As ruas às proximidades da prefeitura de
Ananindeua têm sido bem cuidadas com a manutenção de limpezas e recolhimento e
lixo, mas ainda é necessária atenção do poder público. As pessoas da referida alameda
pediram solução ao secretário Osmar para os problemas advindos, principalmente, no
inverno, pois estão com os impostos em dia. Falou que participou de limpeza em duas
praças e alamedas, junto aos moradores da Cidade Nova quatro, e participará de outra
entre as WE trinte e seis e trinta e sete da Cidade Nova quatro, onde haverá um domingo
de lazer e convidou os vereadores Alex Melul e Braga, pois é dever dos vereadores
defender a população. Que o governador Helder Barbalho, que foi vereador neste
município, deputado estadual mais votado e prefeito por duas vezes, possa trazer mais
recursos para o município de Ananindeua, pois o prefeito Manoel Pioneiro saberá
gerenciar. Na oportunidade, o vereador Andrey Babalu questionou sobre as injustiças
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no Brasil e sobre a velocidade de propagação de mentiras. Os fatos que são vistos são
diferentes quando contados por alguém. Referiu-se ao vereador Hugo Atayde afirmando
que ele sentiu o que a população carcerária passa. Celas superlotadas, famílias
distantes. Há muitas injustiças, pessoas que pagam por algo que não fizeram. Afirmou
que o referido vereador passou cinquenta e um dias tendo uma experiência muito
desagradável. Afirmou que a categoria dos mototaxistas sentiu o desamparo quando
houve o fato. Falou que o Doutor Ian Serrão fez um belíssimo trabalho como criminalista.
Deu as boas vindas ao vereador Hugo Atayde. Falou que foi a casa deste vereador e viu
a felicidade de seu filho de poder ser abraçado pelo pai. Afirmou que está faltando boa
vontade política para a realização da Conferência de Cultura, pois o limite de diálogos já
está estourado tendo em vista a quantidade de reuniões que já aconteceram na
secretaria. Já está na Proja e já é conhecido pelo prefeito Manoel Pioneiro. Falou que
está entre os pedidos do vereador Sérgio Rato um complexo cultural que reflita a
identidade do município. Afirmou que quando foi secretário de cultura, avisou que o
estádio não era um local adequado para comportar a referida secretaria, mas sim onde
está a Sehab, a Guarda Municipal, que é um prédio que identifica o município onde tem
uma caixa d’água, que foi construída na época da construção da estrada de ferro. Disse
que o governador se propôs a pensar e que o vereador Sérgio Rato estava presente. Na
primeira gestão do ex-prefeito Helder Barbalho, a construção do canal de seis milhões e
meio. Depois, como ministro e, agora, governador assinou o contrato novamente, o que
mostra que tudo passou pelas mãos do governador Helder Barbalho. Hoje são mais de
quatorze milhões. Tem certeza que será um recurso bem usado, principalmente em
relação ao saneamento no município de Ananindeua. Por sua vez, o vereador Elias
Barreto disse ao vereador Hugo Atayde que a mídia tem um poder gigantesco para o
bem e para o mal, depende de quem a utiliza. A mídia jamais será independente, pois é
uma empresa que depende de organismos. As redes sociais são perigosas, pois há
interesses sociais e políticos. Citou uma pesquisa que afirma que para cada cem
pessoas que se manifestam por meio de mídias sociais, oitenta são Fake News. Isso
mostra oitenta por cento de alienados que apenas replicam o que viram sem investigar a
real verdade, o que reflete um país de pessoas alienadas. Apenas a educação pode
mudar esse quadro em longo prazo. Pessoas que passaram vinte, trinta anos
construindo uma reputação, têm sua imagem destruída em dez minutos por “robôs”.
Conheceu apenas um jornalista que investigava a verdade, o Senhor Lúcio Flávio Pinto
cujo Jornal Pessoal completará dezoito anos. Afirmou o dia do diretor como importante e
mais ainda a figura do professor como essencial na sala de aula e no processo
pedagógico. O Diretor é responsável pelos discentes e docentes e, dependendo do
diretor ou diretora, a escola pode fazer um grande diferencial na educação das crianças
e jovens. A escola Ivanina Sá Palmeira, no Conjunto Jardim Amazônia, passou por
problemas de alagamentos em época de chuva, após requerimento deste orador,
construíram uma nova escola no local, mas os problemas estruturais continuaram. A
diretora desta instituição se reuniu com os professores e montaram aulões com o fim de
ajudar os alunos e, como consequência, a escola apresentou um dos maiores índices de
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desenvolvimento da educação básica -- IDEB’s -- do município de Ananindeua.
Parabenizou todos os gestores e gestoras pelo dia do Diretor e porque todos fazem jus à
homenagem. O governador do estado veio ao município para retomar obras paradas
como a obra do Paar e Aurá, que estavam paradas há nove anos e foi retomada com um
recurso de vinte e seis milhões de reais. O canal das toras mais o canal do Maguari mais
um conjunto fazem parte do volume aplicado de quase quarenta e dois milhões de reais.
Disse que esteve reunido com o senhor Eduardo Ribeiro a fim de cobrar as obras
paralisadas, principalmente obras de vias, e este afirmou que daria prioridade a isso.
Obra paralisada tende a ser a mais cara, por isso deve ser prioridade. Falou sobre o
sistema de abastecimento de água cuja água deve ser de qualidade, pois está
diretamente ligada a saúde. Na Ricardo Borges fizeram covões de dez a doze metros de
profundidade, o que provocou a entrada de ferrugem no lençol freático. Disse que entrará
com um pedido de um projeto que fará um poço profundo com micro abastecimento de
água para atender a população que já deveria ter sido atendida pela Cosanpa. Foi feito
um estudo pela Universidade Federal do Pará junto a Cosanpa e a ANM, na gestão do
prefeito Manoel Pioneiro, e foi detectado que um pouco mais de quarenta por cento têm
água da Cosanpa, o restante têm poços amazonas e foram feitas análises físicoquímicas em todos eles, e foram detectados coliformes infectantes em todos. Foi
concluído que os poços amazonas possuem problemas seríssimos, pois o lençol freático
está contaminado. A questão da água é prioridade. 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 das Atas das Sessões Ordinárias dos dias 16 e 23.10.19
que foram aprovadas por unanimidade de votos; 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 encaminhado à Comissão de Constituição e Justiça,
Comissão de Finanças e Orçamento, Comissão de Administração Pública, Comissão de
Cultura e Esporte e Comissão de Redação Final; 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 que foram aprovados por unanimidade de votos – 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, de origem do Poder Legislativo, que foi aprovado por unanimidade de votos –
em primeira votação; 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 que foram aprovados por unanimidade de votos – Assunto: 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 aprovado por unanimidade de votos – em primeira votação;
Requerimentos nºs 1063, 1064, 1066, 1067, 1070, 1072, 1074, 1088, 1089, 1090, 1091,
1103, 1104, 1105, 1106 e 1107/2019 que foram aprovados por unanimidade de votos;
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Requerimento nº 1088/2019, em discussão, o vereador Braga colocou que o vereador
Alex Melul solicitou a construção de uma praça e este orador pede a construção de uma
creche na WE-76 na Cidade Nova, que podem ser feitas juntas, pois a área é muito
grande – o requerimento foi aprovado por unanimidade de votos; Requerimento nº
1104/2019, em discussão, o vereador Andrey Babalu citou que o requerimento é
especificamente na área rural do Heliolândia, solicitando drenagem porque as casas
ficam completamente alagadas na época de chuvas. Espera ser contemplado pelo
Executivo; o vereador Paulo Macedo (Louro frango) parabenizou ao autor Andrey Babalu
pelo documento que beneficia os moradores das ruas rurais 1ª, 2ª, 3ª e 4ª do Distrito
Industrial - o requerimento foi aprovado por unanimidade de votos; Requerimentos nºs
1071 e 1073/2019 que saíram de pauta para averiguação da matéria e Requerimentos
nºs 1076, 1077, 1078, 1079, 1082, 1084, 1085, 1086 e 1087/2019 que saíram de pauta
por serem matérias vencidas. Passando para os Pronunciamentos Finais, o senhor
presidente concedeu a palavra ao vereador Sérgio Rato que da tribuna reportou-se ao
vereador Hugo Atayde que deu credibilidade a ele, pois viu o quanto ele luta por todas as
classes, de forma digna, conquistando as pessoas. Deixou seu apoio ao mesmo e
desejou tudo de melhor. Agradeceu a todos os vereadores que estiveram presentes na
assinatura de ordem de serviço do canal Maguariaçu, em que se sentiu lisonjeado ao
falar e representar a todos os edis no evento. Agradeceu ao governador pela
continuação desta importante obra. Disse que pediu ao secretário Osmar a revitalização
de uma parte do Curuçambá, da sede do São Francisco até o Porto do Surdo, pois os
motoristas de ônibus não estão chegando até lá, prejudicando os moradores. Pede que
abracem esta causa em prol daqueles moradores. Reportou-se aos agentes culturais que
esta Casa sempre procura fazer o melhor por todas as classes. Deixou seu apoio aos
mesmos. O senhor presidente informou que saíram do PDT, os vereadores Neto Vicente
e Robson Barbosa. Assomando-se a tribuna, o vereador Neto Vicente informou que
houve uma reunião da executiva estadual do PDT em que foi decidido apoiar o candidato
a prefeito de Ananindeua Doutor Daniel. Ressaltou que a relação dos vereadores Neto
Vicente e Robson Barbosa com o PDT é tranquila e também com o deputado Miro
Sanova. Estava com uma cópia da desfiliação sem justa causa, quem quisesse poderia
pegar com este orador, pois os mesmos não perderam seus mandatos de vereador e
nem foram expulsos do partido. Disse que como presidente da comissão de ética do PDT
contribuiu muito com o partido, pois foram quase vinte e quatro anos e deixou vários
amigos lá. Vai analisar as propostas e diretrizes de partidos para se filiar novamente. No
ensejo, o vereador Marlon disse que já foram aprovadas centenas de requerimentos
seus e dezenas já executados no Jaderlândia. Começou as “andanças de cadeiras” de
vereadores e lideranças, mas quem tem trabalho não precisa se preocupar. Lutam
sempre por aquele bairro, ele e o vereador Treinador Zé Nilo. Finalizou, informando que
brevemente será inaugurada a maior feira a campo aberto no município de Ananindeua.
Fazendo uso da palavra, o vereador Treinador Zé Nilo reportou-se aos responsáveis
pela cultura e pediu desculpas pela demora na lei que os beneficiam. Citou sua luta
árdua no Jaderlândia e que o conjunto Valparaíso, que era abandonado, hoje está
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revitalizado, seu projeto social que ajuda muitos jovens, vai completar trinta anos de
existência. Convidou a todos que queiram ser candidatos em dois mil e vinte a
participarem da reunião do partido cidadania, sucessor do PPS que acontecerá neste dia
no plenário e já tem vários nomes fortes. Fazendo uso da tribuna, o vereador Braga
disse que mora muitos anos no Jaderlândia e lá existem nove mil eleitores que dá para
dividir pra todo mundo democraticamente. Usufruindo à tribuna, o vereador Hugo Atayde
reforçou o agradecimento aos vereadores em especial ao presidente Rui Begot que
segurou seu mandato até que retornasse a esta Casa, não fazendo pré-julgamento. É a
favor da briga sobre a cultura no município que é um direito constitucional e deixou seu
apoio a esta causa. Por sua vez, o vereador Abraão Rego avisou que no dia seguinte
haverá uma sessão solene em homenagem aos cento e quarenta e três anos da Junta
Comercial do Estado do Pará – JUCEPA, proposição deste vereador e convidou a todos
a se fazerem presentes. Não havendo mais nada a ser tratado, quando eram dezoito
horas e sete minutos, o senhor presidente deu por encerrada e sessão, na qual
compareceram os vereadores: Rui Begot, Ronaldo Sefer, Érick Monteiro, Neto Vicente,
Marlon, Bitoti, Abraão Rego, Alex Melul, Andrey Babalu, Braga, Breno Mesquita,
Carlúcio, Diego Alves, Elias Barreto, Francy Pereira, Helder Júnior, Hugo Atayde, Pastor
Sadraque, Paulo Macedo (Louro frango), Robson Barbosa, Sérgio Rato, Tamara Reis e
Treinador Zé Nilo. 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 13 de
novembro de 2019.********************************************************************************
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