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Dia 25.09.2019 (Sessão Ordinária) - Matéria em Pauta composta da Ata da Sessão
Ordinária do dia 28.08.19 que foi aprovada por unanimidade de votos; Projeto de Lei
Complementar nº 021 de 29 de agosto de 2019 – Dispõe sobre cobrança da Taxa
Municipal de Vigilância Sanitária – TMVS às pessoas físicas e jurídicas que se
encontrem sujeitas ao regime de Vigilância Sanitária no âmbito do Município de
Ananindeua para concessão de Licença de Funcionamento e dá outras providências,
de origem do Poder Executivo, 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 061/2019 – Dispõe sobre
instituição da Ronda Escolar a ser realizada pela Guarda Municipal 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 Segurança e Prevenção ao Tráfico de Entorpecentes e
Drogas Afins e Comissão de Redação Final; Projeto de Lei nº 062/2019 – Autoriza o
Poder Executivo a instituir o serviço de hospital veterinário público municipal para
cães e gatos, 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 055/2018 – Dispõe sobre a inclusão da Atividade de
Optometrista e da Prestação de Serviços de Optometria, de origem do Poder
Legislativo, que foi aprovado por unanimidade de votos – em segunda votação;
Projeto de Lei nº 011/19 de 07 de maio de 2019 – 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 002/2019 – Institui,
no âmbito do município de Ananindeua, a semana municipal de luta da pessoa
portadora de necessidades especiais, de origem do Poder Legislativo, que foi
aprovado por unanimidade de votos – em segunda votação; Projeto de Lei nº
043/2019 – Dispõe sobre a criação dos Pórticos Arquitetônicos nos Limites principais
entradas e saídas, dos bairros do Município de Ananindeua, de origem do Poder
Legislativo, o vereador Elias Barreto cumprimentou a todos e sobre o Projeto de Lei
de n° 043/2019 disse que discorda da aprovação deste Projeto em virtude do
município de Ananindeua ainda não possuir bairros oficialmente, juridicamente, os
bairros existem de fato, porém ainda não de direito, não conforme determina a
legislação. O orador explicou como são realizadas as definições dos bairros, com
documentos como memorial descritivo, lei de aprovação entre outros documentos.
Diante o exposto tal projeto, na opinião do Edil é inviável. Em seguida o vereador
Alexandre Gomes cumprimentou a todos e discorreu sua visão sobre o tema em
discussão dizendo que os bairros existem de fato e estão definidos pelo costume e
por tal motivo acredita ser viável a colocação de pórticos delimitando os bairros. O
Parlamentar propôs emenda ao projeto fazendo as indicações dos limites entre os
bairros. Solicitou a retirada da matéria da pauta do dia para que seja colocada em
pauta no momento de presença do vereador Alex Melul. O vereador Ronaldo Sefer
disse que concorda com a retirada de pauta e discussão com a presença do vereador
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Alex Melul. Solicitou ao propositor da Lei que traga no Projeto as delimitações dos
bairros feitos pela secretaria de urbanismo. O Vereador Marlon solicitou que não seja
retirada de pauta posto que milita em área limítrofe e a ausência de limites traz muita
dificuldade na realização de obras e serviços para o município. Exemplificou com um
caso de fiscalização e autuação de veículo ou parte do órgão de trânsito de Belém
em área do município de Ananindeua o qual eles não possuem ingerência. Encerrou
suas palavras solicitando que permaneça em pauta. O Presidente colocou em
votação a retirada ou permanência em pauta. A matéria foi retirada de pauta; Projeto
de Lei nº 052/2019 – “Determina aos Laboratórios particulares ou Conveniados a
rede Pública Municipal a realizar coleta de materiais para exames de idosos ou
pessoas com deficiência em suas residências ou nas unidades de saúde mais
próximas, no Município de Ananindeua-Pará”, de origem do Poder Legislativo, em
discussão, o vereador Elias Barreto elogiou o vereador Breno Mesquita pela
proposição deste projeto o qual é de suma importância para uma faixa de munícipes
a qual não possui condições de locomoção para os cuidados com a saúde básica,
atendendo a uma demanda social importante. O Parlamentar apoia o projeto. O
vereador Helder Junior aprova o projeto, parabenizou o autor e lembrou que o
vereador Aureliano da Costa, em tempo passado, prestou este tipo de serviço de
maneira voluntária a estas pessoas com dificuldade de locomoção. O autor do
projeto, vereador Breno Mesquita, agradeceu as palavras de apoio e disse que para
realização desta Lei é necessário que a Secretaria de Saúde cumpra a Legislação, é
importante que após a sanção desta Lei os Postos de Saúde divulgue a Lei,
adequem seu espaço para a coleta e executem o que a lei determinar. O Projeto de
lei foi colocado em votação e aprovado por unanimidade de votos – em segunda
votação; Projeto de Lei nº 054/2019 – Dispõe sobre a proibição de fornecimento de
canudos confeccionados em material plástico, nos locais que especifica, e dá outras
providências, de origem do Poder Legislativo, em discussão, o vereador Breno
Mesquita mencionou que as grandes cidades estão adequando suas legislações para
a proibição de canudos de plástico e substituições de canudos de outros materiais,
numa preocupação com o meio ambiente. O Presidente da Mesa elogiou o tema e
mencionou que sua filha Ana ao saber do projeto de lei externou felicidade. O
Vereador Elias Barreto disse que o PL é muito interessante e importante visto que
reduz a contaminação dos mares do planeta, e morte de alguns animais marinhos.
Diante o exposto o palestrante disse que é ótima ideia a substituição do material
plástico que é derivado do petróleo e que não é degradado no meio ambiente por
outros tipos de materiais como bambu, vidro entre outros. Projeto colocado em
votação e aprovado por unanimidade de votos – em segunda votação;
Requerimentos nºs 960, 961, 962, 979, 980, 981, 982, 983 e 984/2019 que foram
aprovados por unanimidade de votos; Requerimento nº 976/2019, em discussão, o
vereador Elias Barreto falou da burocracia criada para adquirir uma sepultura
perpétua. Pediu que os edis lessem a lei sobre sepultura perpétua que está muito
exigente. Afirmou que hoje não pode doar título de sepultura. Antes a família tinha
cinco anos para solicitar, mas diminuiu para dois anos e se ela perder o prazo, não
tem mais direito a sepultura. O presidente sugeriu para que os edis analisassem este
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projeto e diminuíssem esta burocracia – o requerimento foi aprovado por
unanimidade de votos; Requerimento nº 977/2019, em discussão, o vereador Neto
Vicente citou que asfaltaram a rua principal, mas as transversais não, mesmo depois
da drenagem e meio fio. As ruas são pequenas e pede que seja realizado. Solicitou
que quanto aos requerimentos sejam dadas respostas das secretarias, a fim de que
os edis prestem conta com a comunidade; o vereador Elias Barreto reforçou a
resposta sobre os requerimentos das secretarias é muito importante. Lembrou que
fez um projeto solicitando que as leis aprovadas, quando publicadas no Diário Oficial
tivessem o nome do autor, mas o procurador “engavetou” por não achar relevante.
Vai reapresentar o projeto – o requerimento foi aprovado por unanimidade de votos e
Indicação nº 007/2019 que foi aprovada por unanimidade de votos.

