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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA NA CÂMARA MUNICIPAL DE
ANANINDEUA, NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2017.**********************************
Aos vinte 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
30.08.17, a disposição dos vereadores para a leitura da mesma. Passando para os
Pronunciamentos Iniciais o Senhor presidente concedeu a palavra ao vereador
Alexandre Gomes informou que apresentou o Requerimento nº 1651 para ser
votado em caráter de urgência, no qual solicita a criação da comissão especial desta
Casa para aglutinar os projetos que pede a regularização e a proibição dos
aplicativos. Disse que se esta Comissão for aprovada ela terá o prazo de quinze dias
prorrogados por mais quinze para elaborar um parecer que venha realmente
sintetizar os interesses que estão sendo debatidos nesta Casa. Informou que decidiu
apresentar esse Requerimento após observar à jurisprudência que tem sido feita no
Brasil inteiro e verificar a falta de entendimento jurídico que existe para a
regulamentação ou proibição dos aplicativos. Entende que esta Casa não pode
avançar em um tema se não criar uma comissão para buscar dados, informações e
debater juridicamente. Informou que a comissão de transporte desta Casa trata do
transporte como um todo e, a comissão especial tratará exclusivamente da
regulamentação ou proibição do uso de aplicativo. Essa comissão caso seja
aprovada irá chamar os taxistas, os representantes dos aplicativos, a secretaria de
transporte do município de Ananindeua, o Ministério Público para formar um grande
grupo de trabalho. Informou que essa comissão terá o dever de proteger e garantir os
direitos. Em aparte, o vereador Elias Barreto informou que não é permitido
prorrogação de prazo quando se trata de comissão especial e sugeriu uma data com
o tempo maior. Retomando seu pronunciamento o orador comunicou que sendo
assim, a referida comissão terá o prazo de trinta dias para avaliar as questões a
contar da próxima sessão quando se dará a constituição dela. Em aparte, o vereador
Pastor Sadraque disse que essa comissão será independente para julgar.
Retomando seu pronunciamento, o orador informou que este vereador e o vereador
Andrey Babalu estiveram presentes ao Congresso Estadual do PSB que elegeu o
deputado Cássio Andrade presidente deste partido, o qual parabenizou desejando
uma excelente gestão. Em aparte o vereador Erik Monteiro comunicou que a classe
legalizada dos taxistas solicitou a presença do Poder Executivo e da Defensoria
nessa comissão. Retomando seu pronunciamento o orador informou que esses
órgãos serão convidados para contribuírem com o debate. Assomando-se a tribuna, o
vereador Pastor Arlindo Silva registrou a sua opinião sobre o funcionamento dos
aplicativos e parabenizou ao vereador Alexandre Gomes pela iniciativa de criar uma
comissão especial para tratar desse assunto que é muito polêmico, mas importante
para a sociedade. Disse que se os aplicativos forem benéficos para a população
terão o apoio deste vereador, mas com as seguintes condições: que eles atuem
regularizados e que os motoristas sejam moradores de Ananindeua. No ensejo, o
vereador Érick Monteiro explicou o motivo de neste momento legislar sobre a
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proibição das plataformas de transportes digitais no município de Ananindeua.
Informou que a política nacional de mobilidade rege o transporte público e orienta às
câmaras municipais e aos estados sobre o transporte público legalizado. Informou
que o projeto que apresentou não vem de encontro à tecnologia e a concorrência
apesar de achar que esta sem a legalidade é injusta. Informou que a função de
legislador nesse projeto não é o de proibir os aplicativos, mas o de aguardar a
decisão dos dois projetos que estão no Senado Federal e na Câmara dos Deputados
para que eles norteiem as Câmaras Municipais e os estados em relação à
legalização das plataformas digitais. Informou que a lei municipal de dezembro de
dois mil e nove trata de todos os tipos de transportes. Fazendo uso da palavra, o
vereador Sérgio Rato informou que está estudando, juntamente com a comissão da
qual faz parte, sobre os projetos em discussão para posteriormente se manifestar.
Convidou a todos para participarem da Audiência Pública que acontecerá no dia vinte
seis para discutir a violência nas escolas. Agradeceu ao presidente desta Casa
vereador Doutor Daniel por ter iniciado o diálogo junto ao SINTEP. Em aparte o
vereador Neto Vicente disse que a insegurança no Estado do Pará é muito grande
questionando como poderiam falar em segurança se as polícias militar e civil, que
são as categorias que atuam na área de segurança pública, têm salários baixíssimos
e não possuem moradias dignas. Criticou a postura do governo estadual dizendo
que o Governador Simão Jatene não tem a preocupação de construir conjunto
habitacional para esses profissionais deixarem a suas famílias em segurança
enquanto estão trabalhando para oferecer segurança à população. Registrou que
está na hora de esta Casa chamar o Ministério público para cobrar do governo do
estado que ele conceda segurança aos policiais. Retomando seu pronunciamento o
orador registrou que no dia treze deste mês foi homenageado juntamente com o
pastor Sadraque e o presidente desta Casa vereador Doutor Daniel na ocasião do
trigésimo quarto aniversário do jornal Ananindeua com a Comenda Jornalista Jorge
Grain. Parabenizou Eduardo Silé e sua equipe pela condução desse jornal. Usando
a tribuna, o vereador Pastor Sadraque registrou solidariedade ao vice-presidente
desta Casa, vereador Louro Frango pelo ato de violência que ele sofreu juntamente
com a sua família. Registrou Parabéns ao vereador Sérgio Rato pela audiência
pública que será realizada nesta Casa sobre violência na escola, em seguida fez uma
breve referência sobre o que está sendo debatido nesta Casa sobre o transporte de
aplicativo. Parabenizou ao vereador Alexandre Gomes pela proposta de criação da
comissão independente. Disse que seu voto é pela paz e união. Informou que
participou da festa do trigésimo quarto aniversário do jornal Ananindeua tendo
representado o presidente desta Casa. Durante o evento foi passado as suas mãos
um certificado de Honra ao Mérito e a estatueta Jorge Grain para ser repassado ao
presidente desta Casa de Leis vereador Doutor Daniel. Ressaltou a importância
desse jornal para o município de Ananindeua. Informou que durante o evento foi
inaugurada a sala de reunião, a sala de redação e a TV Interação desse jornal. Ao
finalizar seu pronunciamento convidou o presidente desta Casa vereador Doutor
Daniel para receber o Certificado e a Estatueta do Jornal Ananindeua Jornalista
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Jorge Grain. Na sequência, o vereador Doutor Daniel agradeceu ao titulo que
recebeu e parabenizou ao jornal Ananindeua, registrando seu reconhecimento ao
trabalho sério que este realiza no município de Ananindeua. Frisou que estão em
pauta dois projetos de extrema relevância como o do vereador Erik Monteiro que
solicita convênio com as clínicas veterinárias para atender animais de pequeno porte.
Destacou a importância desse projeto porque o município não tem um local
apropriado para prestar atendimento veterinário a esses animais. Cumprimentou a
guarda municipal civil do município de Ananindeua, comunicando que chegou a esta
Casa os pedidos de gratificações por risco de vida e operacional ambos concedendo
cem por cento sobre o vencimento base a essa categoria. Disse que esse projeto
mostra a responsabilidade do prefeito e o que uma classe organizada pode
conseguir. Registrou parabéns aos vereadores Erik Monteiro e Ronaldo Sefer pela
apresentação dos projetos sobre os aplicativos e ao vereador Alexandre pelo
requerimento sobre a comissão para discutir esse tema. Precisam de um pouco mais
de tempo para ouvir melhor os taxistas e os aplicativos, para isso essa comissão
pretende chamar o judiciário, o ministério público, a população. Esta Câmara não irá
se furtar de temas polêmicos e sempre irá se posicionar a favor do povo. Usufruindo
à palavra, o vereador Gordo do Aurá debateu sobre os aplicativos e taxistas. Disse
que se recorda que no começo de seu mandato acompanhou diversas reuniões da
classe de taxistas e algumas pessoas perguntavam a este vereador se os taxistas o
apoiaram em sua eleição. Disse que não teve o apoio dessa categoria, uma vez que
a maioria de seus votos surgiu da comunidade do Aurá, mas ao perceber que essa
classe estava sendo prejudicada pelos aplicativos se manifestou. Informou que na
Semutram são registrados a placa dos táxis e os nomes do proprietário e do auxiliar.
Disse que não tem como o município ter o controle das pessoas que estão
trabalhando por meio dos aplicativos porque a categoria não é legalizada. Solicitou
que quando os dois projetos forem votados que os vereadores cumpram com as suas
palavras para evitar que ocorra o que aconteceu no começo de seu mandato quando
este vereador travou uma luta em prol das festas de aparelhagem e casas de shows.
Recorda que naquele momento dezoito vereadores votaram a favor, mas foram
obrigados a votar contra os seus votos depois que o prefeito vetou o projeto.
Declarou que é a favor dos taxistas. Usufruindo a palavra o vereador Treinador Zé
Nilo registrou parabéns ao vereador Alexandre Gomes pelo requerimento sobre a
criação da comissão especial porque é importante discutir, uma vez que esta Casa
de Leis não pode definir um assunto de uma hora para a outra. Preguntou se a
referida comissão iria reunir apenas com os seus membros. Em aparte o presidente
desta Casa vereador Doutor Daniel informou essa Comissão tem como objetivo
convidar os taxistas, representantes dos aplicativos, a população e todos que
quiserem participar do debate. Retomando seu pronunciamento o orador disse que
está nesta Casa pelo povo e apoia o que é melhor para a população. Não é contra o
UBER, mas deseja que o aplicativo seja regularizado deixando claro que o que for
definido por esta Casa será em prol da população. Disse que neste dia este vereador
e o vereador Marlon e o Secretário Osmar estiveram fiscalizando a obra da Rua Nova
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República que dá acesso à feira do Jaderlândia onde está sendo realizada uma obra
de suma importância para aquela comunidade. Parabenizou ao secretário Osmar e a
prefeitura pela a obra da são Benedito em enfrente a igreja São Miguel Arcanjo.
Registrou que este secretário confirmou que essa obra irá prosseguir até o canal
Ariri. Registrou que o projeto social que coordena não tem o apoio da secretaria de
esporte deste município. Comunicou que iria protocolar um documento nessa
secretaria solicitando recursos para ele. Destacou a importância do esporte. Informou
que estão sendo realizados cinco campeonatos esportivos ao mesmo tempo,
parabenizando o empenho da categoria sub quatorze do Valparaiso que iniciou o
campeonato da LEMA e a categoria sub quinze do Valparaiso. Por sua vez, o
vereador Andrey Babalu registrou abraço solidário ao vice-presidente desta Casa
vereador Louro Frango. Disse que é muito propício o requerimento apresentado pelo
seu companheiro de partido vereador Alexandre Gomes. Registrou seu entendimento
sobre a questão do transporte disse que existe dois lados, ou seja, se um não
contribui com encargos não é justo que ele seja beneficiado. Os aplicativos tem que
pagar encargos e a comunidade tem que participar dessa discussão porque ela vai
usufruir do serviço. Informou que esteve com o secretário de obras e ele confirmou
alguns pedidos deste vereador como o retorno de alguns serviços como o retorno das
obras da travessa Bom Jesus, Rua União, Rua Vitória e Travessas Oliveiras, São
Paulo e São Domingos no Saré. No uso da palavra, o vereador Robson Barbosa
ressaltou a importância dessa discussão sobre os aplicativos. Informou que esta
Casa tem um prazo a cumprir determinado pelo Ministério Público de cento e oitenta
dias. Disse que o requerimento do vereador Alexandre Gomes sobre a criação da
comissão especial é oportuno uma vez que esta Casa não pode Liberar a circulação
dos aplicativos neste momento porque é prejudicial à categoria dos taxistas. Informou
que no dia seis deste mês fez uma visita técnica ao anexo da Escola Amélia Reis
Freitas, informando que foi produzido um relatório à secretaria de educação
solicitando melhorias para esse anexo. Registrou que foram três sextas-feiras
seguidas à UPA da Cidade Nova seis e observou que esta unidade de saúde estava
sem médicos quando deveria ter três. Informou que também recebeu denúncia sobre
a falta de medicamentos do CAPS dois, citando que de uma lista de vinte
medicamentos, doze estavam faltando. Solicitou aos pares que fosse feita visita
técnica a essas unidades de saúde. Fazendo uso da tribuna, o vereador Neto
Vicente disse que na legislatura passada lutaram nesta Casa pela regulamentação
dos horários de funcionamento das casas noturnas, de dezoito vereadores, somente
quatro mantiveram sua palavra. Este vereador manteve a sua. Em relação ao
transporte disse que o que não é legal é ilegal. Citou a grande relevância dos
projetos dos vereadores Ronaldo Sefer e Erik Monteiro. Solicitou a esses vereadores
para não retirarem de pauta seus projetos. Informou que recebeu através do celular a
informação de que já foram gastos trezentos e noventa e três milhões de reais no
BRT. Disse que se o líder do governo explicar em que foram gastos esses recursos
enviará um documento oficial ao Diário Online que divulgou essa notícia para saber
quem está mentindo se é o governo do estado ou o diário online. Registrou que não
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está nesta Casa para brincar de ser vereador porque tem uma história neste
município. Parabenizou ao prefeito Manoel Pioneiro por ter concedido gratificação a
categoria da Guarda Municipal. Voltando a questão dos aplicativos, disse que
enquanto esse serviço não for legalizado em nível federal ele é irregular,
manifestando-se a favor dos taxistas. Ocupando a tribuna, o vereador Ronaldo Sefer
agradeceu a presença de todos na galeria e que gostaria que todas as sessões
fossem cheias assim. Falou do aplicativo que devem dividir em duas ocasiões: a
primeira é até a decisão federal, que é necessária a regulamentação de modo a
contemplar as duas partes para que ninguém venha a reclama, hoje é extremamente
injusta e desigual à disputa entre um táxi e um aplicativo e apela para que resolvam
da maneira mais inteligente. Tem medo que a proibição dos aplicativos seja “um tiro
no pé” dos taxistas, pois é o que tem se visto por aí. Acha que devem votar o projeto
do vereador Érick Monteiro ou pedir ajuda do Executivo. Em aparte, o vereador
Carlúcio citou que viu apenas um taxista pegar passageiro quanto três do uber e que
é contra este aplicativo, pois os taxistas pagam impostos e estes não. Em aparte, o
vereador Érick Monteiro indagou ao orador o que aconteceria se abrisse um
supermercado e colocasse tudo para vender sem licença. O orador afirmou que ele
deveria se legalizar e é justamente o que gostaria de fazer com os aplicativos desde
o começo. Disse que defende desde o início os taxistas e só pede que haja igualdade
no transporte pessoal em Ananindeua. No ensejo, o vereador Augusto Soares
parabenizou o prefeito sobre a aprovação do Projeto de Lei que dá aumento a guarda
municipal pelo reconhecimento do trabalho em prol da população. Reportou-se que a
decisão sobre aplicativo não cabe aos edis no momento, pois quem legisla sobre isso
é o Congresso Nacional e só posteriormente é que vem para cá a regulamentação
para aprovarem. Informou que no dia anterior saiu uma liminar permitindo os
aplicativos de rodarem e citou a mesma na tribuna. Afirmou que como está é bom
para a população. Em aparte, o vereador Marlon ratificou que neste caso o legislativo
depende do governo federal para sua aprovação e hoje está sendo criada uma
comissão para discutirem o assunto. Finalizando, afirmou que todas as leis
municipais aprovadas pelo país que proibiam o aplicativo foram consideradas
inconstitucionais e por isso devem aguardar a posição federal. Assomando-se a
tribuna, o vereador Elias Barreto informou que a Câmara Federal e o Senado estão
discutindo as diretrizes gerais porque a regulamentação da operacionalização é
competência municipal. A comissão criada é diferenciada, com a participação da
sociedade civil e ambos os projetos podem ser feito uma junção, pois os mesmos têm
coisas boas. O grande debate que se faz é a questão da desigualdade, mas quando
for legalizado irá tornar esta disputa menos desigual, como por exemplo, o motorista
do aplicativo pode pegar um carro zero na concessionária e rodar até começar a dar
problema, depois troca por outro, enquanto o taxista roda com o seu próprio veículo e
quando dá problema tem que tirar do bolso para manutenção. Então, são questões
que devem constar na regulamentação. O Departamento Nacional de Trânsito
(DENATRAN) delimita o quantitativo de táxis para a quantidade de habitantes e com
os aplicativos não será diferente. Acredita que os serviços de transporte devam ter a
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legalidade submetida ao órgão competente. Finalizou, dizendo querer participar desta
comissão e deseja que o melhor beneficiário seja a população. 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 30.08.17 que foi aprovada por unanimidade de votos; Projeto de Lei nº 091/2017
– Altera a redação dos artigos 112 e § 1º do artigo 113, da Lei nº 2.706, de 3 de
outubro de 2014, e dá outras providências, de origem do Poder Executivo, que foi
encaminhado à Comissão de Constituição e Justiça, Comissão de Finanças e
Orçamento e Comissão de Redação Final; Projeto de Lei nº 039/2017 – Disposto
buscar incentivar o Festival do Açaí, onde irá formentar o turismo, a economia e a
Cultura do açaí no Município de Ananindeua, de origem do Poder Legislativo, que foi
encaminhado à Comissão de Constituição e Justiça, Comissão de Finanças e
Orçamento, Comissão de Cultura e Esporte e Comissão de Redação Final; Projeto
de Lei nº 040/2017 – Dispõe sobre a Criação do Bairro do Paar, no Município de
Ananindeua, 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 041/2017 –
Dispõe no âmbito do Município de Ananindeua sobre a proibição do uso de carros
particulares em gerais ou cadastrados em aplicativos para o transporte remunerado
individual de pessoas 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; Projeto de Lei nº 042/2017 – Autoriza a
celebração de contrato entre a Prefeitura Municipal de Ananindeua e empresa
privada (Clinicas Veterinárias), para a prestação de serviços, visando o controle da
população animal e zoonoses no Município 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 Saúde, Proteção Social e
Trabalho e Comissão de Redação Final Projeto de Lei nº 043/2017 – Dispõe sobre a
introdução do nome do vereador em projetos de sua autoria 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; Projetos de Lei nºs 015, 017, 019, 021, 022, 023, 025,
026, 027, 028, 031, 032 e 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 segunda votação; 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
segunda votação; Requerimentos nºs 1606, 1629, 1630, 1631, 1632, 1633, 1643,
1644, 1645, 1646, 1647, 1648, 1649, 1650 e 1651/2017 que foram aprovados por
unanimidade de votos e Requerimentos nºs 1634, 1635, 1636, 1637, 1638, 1639,
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1640 e 1641/2017 que ficou para a próxima sessão, pois o autor não estava
presente. Não havendo Pronunciamentos Finais e nem mais nada a ser tratado
quando eram dezenove horas e trinta e três 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: Doutor
Daniel, Elias Barreto, Robson Barbosa, Marlon, Bitoti, Alexandre Gomes, Andrey
Babalu, Augusto Soares, Breno Mesquita, Carlúcio, Érick Monteiro, Gordo do Aurá,
Neto Vicente, Pastor Arlindo Silva, Pastor Sadraque, Ronaldo Sefer, Sérgio Rato,
Treinador Zé Nilo e Vanderray. Foi justificada a ausência dos vereadores: Paulo
Macedo (Louro frango), Francy Pereira, Pastora Ray, Helder Júnior e Diego Alves. 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 20 de setembro
de 2017.****************************************************************************************

VEREADOR DOUTOR DANIEL
Presidente

VEREADOR ELIAS BARRETO
1º Secretário
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