Dia 07.05.2020 (Sessão Ordinária Online) – Matéria em Pauta
composta da Ata da Sessão Ordinária do dia 18.03.2020 que foi
aprovada por unanimidade de votos; Projeto de Lei nº 073 de 16 de abril
de 2020 – dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o exercício
financeiro de 2021 e dá outras providências, de origem do Poder
Executivo, que foi encaminhado à Comissão de Finanças e Orçamento e
posteriormente à Comissão de Constituição e Justiça; Projeto de
Resolução nº 002 /2020 – Dispõe sobre a adoção de Reuniões em
Plenário Virtual da Câmara Municipal de Ananindeua, no período de
Isolamento Social em face das medidas de Enfrentamento ao COVID-19,
e dá outras providências, de origem do Poder Legislativo, em discussão,
o vereador Elias Barreto perguntou se a sessão virtual iria ser nós
mesmos moldes como reza o regimento interno com apartes e
discussões. O senhor presidente respondeu que vai ser nos mesmos
moldes da sessão presencial de acordo com o regimento interno. o
vereador Alexandre Gomes apresenta um projeto de lei que pede que
seja medida a temperatura das pessoas ao entrarem nos
estabelecimentos do município. o vereador Elias Barreto colocou que se
precisa comprar esses medidores então gera despesas, portanto não é
de competência do legislativo sugere que o autor apresente como
anteprojeto ou inclua nas propostas que serão entregues ao Executivo –
o projeto 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
010/2020 – Dispõe sobre a obrigatoriedade de atendimento das
recomendações técnicas expedidas pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária (ANVISA); e a Lei nº 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, para
dispor sobre a obrigatoriedade da verificação da Temperatura Corporal
em todos os estabelecimentos de serviços essenciais/não essenciais no
município de Ananindeua, de origem do Poder Legislativo, que foi
encaminhado à Comissão de Constituição e Justiça.

