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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA NA CÂMARA MUNICIPAL DE
ANANINDEUA, NO DIA 13 DE SETEMBRO DE 2017.**********************************
Aos treze dias do mês de setembro de dois mil e dezessete, às dezessete horas a
Câmara Municipal de Ananindeua reuniu-se em Sessão Ordinária sob a presidência
do Senhor Vereador Doutor Daniel que deixou a Ata da Sessão Ordinária do dia
23.08.17, a disposição dos vereadores para a leitura da mesma. Passando para os
Pronunciamentos Iniciais o Senhor presidente concedeu a palavra ao vereador
Ronaldo Sefer que da tribuna falou sobre a medalha condecorativa "Brasão
D'armas" que seu pai irá receber da Câmara Municipal de Belém. Ressaltou que essa
honraria também será concedida ao prefeito de São Paulo João Doria. Ressaltou que
seu pai está com noventa e três anos e possui uma boa saúde. Solicitou ao
Presidente desta Casa vereador Doutor Daniel que providenciasse um quadro em
homenagem ao pai deste vereador para ser colocado em frente de seu gabinete.
Informou que seu pai foi o idealizador do conjunto Julia Sefer, o segundo maior
conjunto do município de Ananindeua. Disse que tem muito orgulho de ter sido o seu
pai quem fez esse conjunto. Pronunciou-se sobre o projeto de Lei que deu entrada
nesta Casa que trata de transporte de pessoas por meio de aplicativos e deixou claro
que esse projeto não fala de UBER, mas de aplicativos. Explicou que nos lugares
onde o serviço de aplicativo de transporte está sendo aplicado, noventa por cento do
transporte é realizado por cooperativas de taxistas. Ressaltou que a discussão sobre
esse assunto deve ser feita por esta Casa e solicitou ao presidente - vereador Doutor
Daniel que fosse criada uma comissão para discutir com os que têm alguma relação
com esse tipo de aplicativo e demais categoria. Citou que hoje, no Brasil, em
municípios como São Paulo, Florianópolis e Curitiba, o transporte por aplicativo está
regularizado. Disse que deseja uma discussão sem violência e de igualdade para
todos. Informou que a Câmara dos Deputados aprovou um projeto de lei referente a
esse assunto e está recomendando aos municípios que também regulamente o
serviço. Em aparte, o vereador Breno Mesquita falou que na condição de Câmara os
representantes deste Poder não querem atacar nenhuma classe. Ressaltou a
importância de um serviço leal a todos. Retomando seu pronunciamento, o orador
ressaltou que o plenário é soberano e após ouvir todos os segmentos irá definir como
será o transporte por meio de aplicativos do município de Ananindeua. Assomandose a tribuna, a vereadora Francy Pereira solicitou o apoio dos pares para a
aprovação do Projeto de Lei que substitui o nome de Conjunto PAAR por bairro
PAAR. Pediu o apoio do vereador Alexandre Gomes que tem bastante conhecimento
dessa área. Informou que o conjunto PAAR atualmente possui cinquenta e oito mil
habitantes, quase o mesmo número do munícipio de Santa Izabel. Em seguida citou
alguns logradouros públicos existentes nestes bairros: um posto de Saúde, sete
igrejas, três escolas municipais, cinco escolas de ensino fundamental, cinco escolas
estaduais de sexto ao nono ano, um CREI, três feiras livres, uma seccional de polícia,
delegacia da mulher, mercado municipal, conselho comunitário, uma caixa d’água.
Informou que também estaria apresentando um projeto de Lei de criação do Festival
de Açaí, ressaltando a importância desse fruto não apenas como alimento, mas para
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o artesanato deste município. Ressaltou que o açaí faz parte da alimentação dos
paraenses e está sendo conhecido em todo o mundo. No ensejo, o vereador
Alexandre Gomes informou que na condição de presidente da Comissão de
Finanças a partir deste dia estava abrindo prazo regimental de dez dias para os
vereadores apresentarem emenda à Lei Orçamentária Anual - LOA. Em seguida fez
uma referência ao projeto apresentado pelo vereador Ronaldo Sefer sobre aplicativos
de transporte o qual considerou de extrema importância para a vida das pessoas em
Ananindeua. Disse que o vereador Ronaldo Sefer foi muito feliz em sua colocação
parabenizando pela atitude. Registrou que em muitas capitais onde foi feito o Projeto
UBER, existem regras. Em aparte, o vereador Ronaldo Sefer disse que em São
Paulo somente doze por cento do transporte é realizado por aplicativo. Houve
tumulto no plenário por alguns representantes da categoria de taxista. Retomando
seu pronunciamento o orador rebateu os questionamentos dos manifestantes dizendo
que está nesta Casa para representar à sociedade de modo geral. Não é a favor
nem de A e nem de B, defende o que é melhor para a sociedade. Disse que somente
a Audiência Pública não resolve o problema, é preciso regras para o serviço de
aplicativos. Citou que Ananindeua é o terceiro município da Amazônia e não pode se
furtar dessa discussão. Que é importante esse debate. Falou do conjunto PAAR onde
estão sendo feitas vinte obras. Disse que a gestão pretende fazer uma grande festa
no dia do aniversário do PAAR. Informou que a Secretaria de Cultura dará apoio ao
Conselho Comunitário deste conjunto. Informou que irá acompanhar o projeto da
vereadora Francy Pereira, mas acha que é preciso discutir a regularização dos
bairros de Ananindeua porque é importante saber quantos existem. Fazendo uso da
palavra, o vereador Helder Júnior parabenizou aos vereadores Ronaldo Sefer e
Alexandre Gomes este que colocou as palavras no sentido de proteger todas as
classes. Disse que é a favor do Projeto de Lei de aplicativos de transporte. Ressaltou
que esta Casa não pode de forma alguma deixar de discutir com todos os
interessados. Enfatizou que esse projeto não é uma realidade apenas em
Ananindeua, mas mundial, e esta Casa não pode ir de encontro a ele. Disse quando
viaja observa que existe espaço para todos os meios de transportes e as pessoas
que usam o alternativo são as que não usam táxis. Disse que a forma de resolver a
questão dos taxistas seria diminuir as taxas. Informou que não está nesta Casa para
legislar para o transporte de aplicativos ou para taxistas, mas para proteger as
demais classes o que será feito por meio de debates. Houve tumulto nas galerias e o
vereador Diego Alves solicitou aparte, tendo solicitado que as pessoas que estavam
se manifestando, respeitassem a fala dos vereadores de forma democrática. Em
seguida, parabenizou ao vereador Ronaldo Sefer pela atitude, esclarecendo aos
ouvintes que este vereador somente deu entrada ao projeto nesta Casa de Leis,
informando que o Projeto seria discutido com as classes de taxistas e uberista a fim
de que fosse encontrada a melhor solução. Em aparte o vereador Ronaldo Sefer
informou que a associação de classe poderia apresentar emenda a esse projeto.
Retomando seu pronunciamento, o orador informou que foi convidado pela
Associação de Moradores do conjunto Julia Sefer para uma reunião e agradeceu ao
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presidente Carlos e diretoria. Registrou críticas à gestão, porque o conjunto Júlia
Sefer faz parte do município de Ananindeua, mas no mandato passado nada foi feito
e este mandato está para completar um ano e serviços básicos não estão sendo
executados. Informou que o anexo Yacta Rebelo que atende centenas de jovens
possui seis meses de atraso de pagamento de aluguel no valor de cinco mil e
seiscentos reais. Solicitou o empenho do líder do governo e vereadores para sanar
esse problema junto a Secretaria de educação. Em relação à coleta de lixo desse
conjunto, tomou conhecimento de que a empresa responsável estava coletando o lixo
uma vez por semana sem dia certo. Disse que conversou com os moradores e ficou
sabendo que o conjunto tem vários pontos de iluminação queimados e que alguns
serviços estavam sendo consertados pelos moradores com gastos no valor de mais
de dez mil reais. Disse que a SEMA alega que não tem recursos. Solicitou aos
vereadores que fosse criada uma comissão para encontrar uma solução para esses
questionamentos. Usando a tribuna, o vereador Neto Vicente informou que o projeto
citado anteriormente será encaminhado às comissões para análise e posteriormente
será discutido com os taxistas e demais classes, seguindo para votação. Disse que
serviço de transporte irregular não pode operar neste município. Informou que mais
um pai de família perdeu a vida na BR-316 em frente ao meio a meio - Preço Baixo.
Disse que não tem mais desculpas para o governador do Estado Simão Jatene
porque vidas estão se perdendo nessa Rodovia do quilômetro um ao oito que
compreende a este município. Registrou que nas eleições ao Governo do Estado, se
o município de Ananindeua tivesse seguido no turno com o atual Ministro Helder
Barbalho este seria o governador do Estado do Pará. Mas o município de
Ananindeua optou por Simão Jatene no segundo turno e foi enganado. Em relação às
obras das Avenidas João Paulo Segundo e Avenida Independência disse que elas
são obrigação do governo do Estado. Portanto, o governador não fez mais do que a
sua obrigação. Não fez nenhum favor. Ressaltou que nas eleições do ano que vem
se o prefeito Manoel Pioneiro for candidato ao governo do estado este vereador não
irá acompanhar os “tucanos”. Registrou parabéns ao deputado Cássio Andrade pelo
aniversário, deputado que muito tem ajudado o município de Ananindeua. Espera que
este município reconheça o empenho deste parlamentar assim como do deputado
Federal Nilson Pinto e do senhor Giovani Queiroz. Agradeceu ao presidente desta
Casa de Leis pelo atendimento jurídico em relação aos projetos de Leis que foram
encaminhados às comissões. Registou voto de repúdio pela vítima de trânsito citada
anteriormente, pelo descaso do governador Simão Jatene. Na sequência, o vereador
Andrey Babalu registrou parabéns e destacou a importância da atuação parlamentar
do deputado estadual Cássio Andrade, citando que este parlamentar tem colaborado
com emendas para este município. Registrou que terça-feira passada chegou às seis
horas e trinta minutos da manhã à Unidade de Saúde do Saré, onde havia doze
pessoas na fila. Observou que, às sete e trinta, chegou o primeiro médico e, às oito
horas, a atendente para abrir o portão. Registrou a falta de gestão desta Unidade de
Saúde, de compromisso com a população, falta de humanismo e altruísmo. Disse
que parece que ninguém se importa mais com o próximo. Ficou indignado porque
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não há necessidade das pessoas chegarem a Unidade de Saúde às seis horas da
manhã para receberem atendimento médico às onze e trinta da manhã. Espera que o
secretário de saúde tome providências a esse respeito. Informou que nos
pronunciamentos finais falaria de outras secretarias que não respeitam as pessoas e
aos vereadores. Usufruindo à palavra, o vereador Gordo do Aurá colocou alguns
pontos a respeito dos professores. Disse que deu um alívio em seus
questionamentos para ver se as coisas seriam resolvidas, mas nada foi resolvido.
Fez uma análise da situação do desemprego registrando que tem professores
querendo aceitar emprego de serviços gerais porque o espaço destes profissionais
está sendo tomado. Informou que muitas pessoas que não são deste município estão
sendo lotadas, enquanto que os professores estão sem empregos. Citou que o país
está em uma crise difícil, enfatizando que “não se pode largar o amor velho pelo
novo”, nem trazer gente de fora para trabalhar no lugar dos professores deste
município. Solicitou ao Prefeito que ele fosse justo com esses pais de famílias
porque eles não merecem passar por isso. Repontou-se aos taxistas dizendo que
não mora nos estados do Rio de Janeiro e São Paulo. Mora na baixada do Aurá. Não
pode ir de encontro a essa categoria porque foi junto com ela à prefeitura tratar sobre
as taxas abusivas. É contra o UBER e a favor dos taxistas. Por sua vez, o vereador
Augusto Soares ressaltou que defende o povo e enquanto o serviço do UBER for
mais barato, beneficiando o cliente, irá brigar por ele. Parabenizou a vereadora
Francy Pereira pela iniciativa de transformar o conjunto PAAR (nome derivado das
iniciais dos estados do Pará, Amapá, Acre e Roraima) em bairro, maior invasão da
América Latina. Reportou-se ao vereador Helder Júnior que conhece a Associação
dos Moradores do Júlia Sefer – asjus e irá levar ao conhecimento da secretária
Cláudia Melo sobre esse atraso, que rapidamente deve se resolver em função do
valor irrisório; acredita ser um problema administrativo e não financeiro. Em momento
nenhum o prefeito deixou de olhar para lá. Colocou-se à disposição para irem
caminhar no local e quanto à coleta de lixo a prefeitura tem um contrato com as
empresas que tem por obrigação recolher duas vezes por semana. Pediu que os
moradores que detectarem postes com luz queimada que façam um X com linha
vermelha para a equipe identificar e trocar a lâmpada. Reportou-se ao vereador
Andrey Babalu para juntos irem visitar o posto de saúde e procurar o secretário Paulo
para resolver o problema. Registrou que não se pode “fechar a porta” para nenhum
trabalhador vindo de outra cidade, pois eles têm o direito constitucional desde que
tenham capacidade e passem num concurso público. Afirmou que o quadro de
professores e coordenadores está praticamente completo na rede municipal. Em
aparte, o vereador Chico Barros ressaltou que o desemprego está muito grande e
não é justo um munícipe capacitado ficar sem emprego em detrimento a outro que
vem de outro município e não paga imposto. Não pode aceitar que os filhos daqui
tenham que ir embora a busca de emprego em outro município por falta de
oportunidade aqui. Retomando seu pronunciamento, o orador finalizou dizendo que a
afirmação que “todos os tucanos são mentirosos” foi infeliz e pediu respeito para com
o partido e principalmente para com o prefeito e governador. Passando para a
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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 23.08.17 que foi aprovada por unanimidade de votos; Projetos de Lei nºs 073,
075, 077, 079, 081 e 083/2017 – 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 foram encaminhados à Comissão
de Constituição e Justiça, Comissão de Finanças e Orçamento, Comissão de
Administração Pública e Comissão de Redação Final; Projeto de Lei nº 038/2017 –
Dispõe sobre a regulamentação da prestação do Serviço de Transporte Individual de
Passageiros por meio de aplicativos 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
Transporte, Política Econômica, Urbana, Metropolitana e Turismo e Comissão de
Redação Final; Parecer nº 032/2017 Comissão de Justiça; Parecer nº 024/2017 da
Comissão de Finanças Orçamento, Parecer nº 015/2017 da Comissão de
Administração Pública e Parecer nº 028/2017 da Comissão de Redação Final, que
foram aprovados por unanimidade de votos – Assunto: Projeto de Lei nº 015/2017 –
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
033/2017 Comissão de Justiça; Parecer nº 025/2017 da Comissão de Finanças
Orçamento, Parecer nº 016/2017 da Comissão de Administração Pública e Parecer nº
029/2017 da Comissão de Redação Final, que foram aprovados por unanimidade de
votos - Assunto: Projeto de Lei nº 017/2017 – 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 034/2017 Comissão de
Justiça; Parecer nº 026/2017 da Comissão de Finanças Orçamento, Parecer nº
017/2017 da Comissão de Administração Pública e Parecer nº 030/2017 da
Comissão de Redação Final, que foram aprovados por unanimidade de votos –
Assunto: Projeto de Lei nº 019/2017 – 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 035/2017 Comissão de Justiça; Parecer nº
027/2017 da Comissão de Finanças Orçamento, Parecer nº 018/2017 da Comissão
de Administração Pública e Parecer nº 031/2017 da Comissão de Redação Final, que
foram aprovados por unanimidade de votos – Assunto: Projeto de Lei nº 021/2017 –
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
036/2017 Comissão de Justiça; Parecer nº 028/2017 da Comissão de Finanças
Orçamento, Parecer nº 019/2017 da Comissão de Administração Pública e Parecer nº
032/2017 da Comissão de Redação Final, que foram aprovados por unanimidade de
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votos – Assunto: Projeto de Lei nº 022/2017 – 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 037/2017 Comissão de
Justiça; Parecer nº 029/2017 da Comissão de Finanças Orçamento, Parecer nº
020/2017 da Comissão de Administração Pública e Parecer nº 033/2017 da
Comissão de Redação Final, que foram aprovados por unanimidade de votos –
Assunto: Projeto de Lei nº 023/2017 – 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 038/2017 Comissão de Justiça; Parecer nº
030/2017 da Comissão de Finanças Orçamento, Parecer nº 021/2017 da Comissão
de Administração Pública e Parecer nº 034/2017 da Comissão de Redação Final, que
foram aprovados por unanimidade de votos – Assunto: Projeto de Lei nº 025/2017 –
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
039/2017 Comissão de Justiça; Parecer nº 031/2017 da Comissão de Finanças
Orçamento, Parecer nº 022/2017 da Comissão de Administração Pública e Parecer nº
035/2017 da Comissão de Redação Final, que foram aprovados por unanimidade de
votos – Assunto: Projeto de Lei nº 026/2017 – 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 040/2017 Comissão de
Justiça; Parecer nº 032/2017 da Comissão de Finanças Orçamento, Parecer nº
023/2017 da Comissão de Administração Pública e Parecer nº 036/2017 da
Comissão de Redação Final, que foram aprovados por unanimidade de votos –
Assunto: Projeto de Lei nº 027/2017 – 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 041/2017 Comissão de Justiça; Parecer nº
033/2017 da Comissão de Finanças Orçamento, Parecer nº 024/2017 da Comissão
de Administração Pública e Parecer nº 037/2017 da Comissão de Redação Final, que
foram aprovados por unanimidade de votos – Assunto: Projeto de Lei nº 028/2017 –
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
042/2017 Comissão de Justiça; Parecer nº 034/2017 da Comissão de Finanças
Orçamento, Parecer nº 025/2017 da Comissão de Administração Pública e Parecer nº
038/2017 da Comissão de Redação Final, que foram aprovados por unanimidade de
votos – Assunto: Projeto de Lei nº 031/2017 – 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
6

Câmara Municipal de Ananindeua
Plenário João Paulo II
Ananindeua-Pará

unanimidade de votos – em primeira votação; Parecer nº 043/2017 Comissão de
Justiça; Parecer nº 035/2017 da Comissão de Finanças Orçamento, Parecer nº
026/2017 da Comissão de Administração Pública e Parecer nº 039/2017 da
Comissão de Redação Final, que foram aprovados por unanimidade de votos –
Assunto: Projeto de Lei nº 032/2017 – 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 044/2017 Comissão de Justiça; Parecer nº
036/2017 da Comissão de Finanças Orçamento, Parecer nº 027/2017 da Comissão
de Administração Pública e Parecer nº 040/2017 da Comissão de Redação Final, que
foram aprovados por unanimidade de votos – Assunto: Projeto de Lei nº 033/2017 –
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
045/2017 Comissão de Justiça; Parecer nº 037/2017 da Comissão de Finanças
Orçamento, Parecer nº 028/2017 da Comissão de Administração Pública e Parecer nº
041/2017 da Comissão de Redação Final, que foram aprovados por unanimidade de
votos – Assunto: Projeto de Lei nº 069/2017 – Autoriza o Poder Executivo Municipal
a doar para o Instituto das Irmãs Missionárias da Santíssima Trindade o imóvel
localizado na área que menciona e dá outras providências, de origem do Poder
Executivo, que foi aprovado por unanimidade de votos – em primeira votação;
Requerimentos nºs 1602, 1603, 1604, 1605, 1607, 1608, 1609, 1610, 1611, 1612,
1613, 1619, 1620, 1621, 1622, 1623, 1624, 1625 e 1627/2017 que foram aprovados
por unanimidade de votos; Requerimentos nºs 1614, 1615, 1616, 1617 e 1618/2017,
em discussão, o vereador Neto Vicente disse que se exaltou, mas pede desculpa aos
tucanos, menos ao governador. Solicita o título definitivo das áreas contidas nos
requerimentos e pede apoio dos pares; o vereador Andrey Babalu afirmou que fica
feliz com o pedido de título definitivo para a Vila Esperança, pois foi lá que seus pais
foram pioneiros num trabalho comunitário e tem um carinho especial pelo local.
Deixou seu apoio – os requerimentos foram aprovados por unanimidade de votos e
Requerimento nº 1606/2017 que ficou para a próxima sessão, pois o autor não
estava presente. Passando para os Pronunciamentos Finais, o senhor presidente
concedeu a palavra ao vereador Treinador Zé Nilo, que da tribuna agradeceu á
Prefeitura Municipal de Ananindeua pelas obras realizadas na Rua Nova República,
próximo onde mora. Pediu apoio aos vereadores Augusto Soares e Alexandre Gomes
para intercederem junto ao prefeito que mandem asfaltar a Rua João Petista, por trás
do Valparaíso, onde já foram realizados saneamento e meio fio, a comunidade o está
cobrando. Pediu também a limpeza do canal Ariri, minimizando os problemas
daqueles moradores que sofrem com enchentes. Assomando-se a tribuna, o
vereador Ronaldo Sefer afirmou que devem discutir o projeto sobre o UBER com
seriedade, deve ser lido e modificado, a responsabilidade e não o populismo é que
falam mais alto. É absolutamente a favor em igualar os serviços de transportes, que
todos paguem os impostos que devem pagar e sejam iguais perante o Executivo.
7

Câmara Municipal de Ananindeua
Plenário João Paulo II
Ananindeua-Pará

Pediu que os pares fizessem as alterações que acharem necessárias. Ressaltou que
o projeto sobre o aplicativo do governo federal está na última comissão e irá ser
votado no senado, citou um item que diz que cada município formulará sua
legislação. Finalizou, afirmando que trabalha para melhorar a vida da população e
proteger as classes. No ensejo, o vereador Doutor Daniel disse que concorda com
as colocações do vereador Ronaldo Sefer e ratifica que devam ler e discutir o projeto
que seja melhor para esta situação e fazer as emendas necessárias. Parabenizou ao
relator pela iniciativa. Fazendo uso da palavra, o vereador Alexandre Gomes disse
que não é fácil discutir o projeto do aplicativo e o Congresso Nacional já determina o
serviço, o que os municípios têm que fazer é estabelecer as regras. Deve ser
discutido com calma sem o afã da pressão, porque irá nortear as vidas de pessoas.
Reportou-se as obras no bairro do PAAR e acha que não podem simplesmente
mudar o nome do bairro, pois precisa ser amplamente discutido um projeto numa
complexidade ainda maior que é a reordenação geográfica do município. Tem que ter
uma análise técnica para definir o assunto. Reportou-se ao requerimento já aprovado
sobre o Floresta Parque e levou técnicos da secretaria de educação ao local que tem
um campo, para que seja transformado em uma creche e um ginásio; será enviado
ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE para liberação da
obra. Disse que o prefeito Pioneiro tem avançado na política pública em Ananindeua
e o mesmo cobra dos funcionários da ponta as execuções dos trabalhos a contento
da população. Finalizou, pedindo ao líder do governo que marque uma audiência com
o secretário para juntos irem ao departamento de iluminação pública cobrar do
responsável a execução dos serviços à população. Ocupando a tribuna, o vereador
Helder Júnior reportou-se à reunião no conjunto Júlia Sefer sobre os problemas que
vem sofrendo, um deles é o atraso de seis meses do aluguel do anexo da escola
Yacta Rebelo, causando falta de manutenção no prédio, onde o telhado está
danificado e quando chove alaga em vários locais da escola. Faz um apelo à
secretária de educação e aos edis da base aliada que resolvam este problema e
consigam dar uma resposta à população. Pediu que a coleta de lixo volte a ser
regular no local e que verifiquem a empresa que presta o serviço que não está
fazendo a contento. Pediu que os edis se reunissem para tentar sanar os problemas
dos moradores do conjunto Júlia Sefer. Citou também os ônibus sucateados que
fazem linha no conjunto que não dão um mínimo de conforto para atender os
usuários, assim como, a poda de árvores do conjunto que é de preservação
ambiental. Finalizou, convidando os edis para irem à próxima reunião da Associação
dos Moradores do Júlia Sefer e que a prefeitura tem que honrar os serviços naquela
comunidade. Usando a tribuna, o vereador Neto Vicente reportou-se ao pedido do
vereador Alexandre Gomes transformando o campo do Floresta Parque em creche e
discorda disso, pois a única área de lazer daquela comunidade é esse campo de
futebol. Disse que tem uma área atrás do campo do centro comunitário que poderia
ser transformado em creche e fazerem uma sala para o centro comunitário, como já
aconteceu em outro bairro. Ressaltou que as áreas de lazer estão diminuindo no
município e isso o preocupa. Falou sobre seu projeto que está tramitando nas
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comissões sobre a Câmara Mirim e que já é realidade em outros estados e em
Redenção no Pará; citou sua importância para Ananindeua. Pede que seja dada
celeridade nas comissões para que este município entre para a história com a
câmara mirim no processo legislativo. O senhor presidente informou que todos os
projetos pendentes já foram encaminhados às devidas comissões. Na sequência, o
vereador Andrey Babalu apoia o projeto sobre a câmara mirim. Disse que é de
fundamental importância a reordenação dos bairros e ratificar as áreas limítrofes dos
mesmos. Informou que tinha marcado por duas vezes uma reunião entre o secretário
de obras – Osmar e uma comissão de moradores do Distrito Industrial, mas o mesmo
não compareceu e não deu nenhuma satisfação; gostaria de saber o que aconteceu,
deixou registrada sua insatisfação com o secretário e não esperava esta atitude, pois
deveria respeitar pelo menos a população que esteve presente. Usufruindo à palavra,
o vereador Augusto Soares colocou ao vereador Helder Júnior que os serviços da
prefeitura no Júlia Sefer como coleta de lixo e iluminação pública estão todos em dia,
a SEMA está presente no conjunto toda semana com as podagens nos bosques.
Quanto ao aluguel da escola faltam só os documentos e seis meses de aluguel é fácil
resolver, mostrando que o prefeito olha o município como um todo. Reportou-se ao
vereador Treinador Zé Nilo que irá interceder pedindo a limpeza do canal Ariri. Citou
que não dá para a prefeitura empregar todos os munícipes, os vereadores tem
servidores indicados, mas não é possível empregar mais, pois tem limite no número
de empregados e os recursos financeiros. Pediu ao vereador Gordo do Aurá que diga
para a sua comunidade quantas pessoas já indicou na educação e na saúde.
Protestou quanto à forma da escolha da sequência da entrega de títulos que houve
na Câmara Municipal de Ananindeua, sugeriu que, na próxima, houvesse igualdade
na escolha de entrega, mantendo o protocolo da ordem alfabética. Não havendo mais
nada a ser tratado quando eram dezenove horas e trinta e três minutos, o senhor
presidente deu por encerrada e sessão, na qual compareceram os vereadores: Paulo
Macedo (Louro frango), Robson Barbosa, Bitoti, Helder Júnior, Pastora Ray, Augusto
Soares, Diego Alves, Érick Monteiro, Andrey Babalu, Breno Mesquita, Alexandre
Gomes, Pastor Sadraque, Carlúcio e Sérgio Rato. Foi justificada a ausência dos
vereadores: Doutor Daniel, Francy Pereira, Pastor Arlindo Silva, Ronaldo Sefer e
Chico Barros. 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 setembro de 2017.*************************************************************************

VEREADOR DOUTOR DANIEL

VEREADOR ELIAS BARRETO

Presidente

1º Secretário
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