Dia 13.11.2019 (Sessão Ordinária) - 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; 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.

