Dia 08.06.2021 (Sessão Ordinária) – Matéria em Pauta composta da Ata da Sessão
Ordinária do dia 18.05.21 que foi aprovada por unanimidade de votos; Projeto de Lei
nº 031/2021 - Dispõe sobre a alteração de dispositivo da Lei Complementar nº 2.181,
de 28 de dezembro de 2005, que institui o Código Tributário do Município de
Ananindeua, de origem do Poder Executivo, que foi encaminhado à Comissão de
Constituição e Justiça; Comissão de Finanças e Orçamento, Comissão de
Regularização Fundiária e Imobiliária e Comissão de Redação Final; Projeto de Lei nº
033/2021 – Declara de utilidade pública para o município de Ananindeua o Centro de
Mães Risoleta Neves 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;
Projeto de Lei nº 034/2021 – Declara de utilidade pública para o município de
Ananindeua a Confederação das Mulheres do Brasil 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; Projeto de Decreto Legislativo nº 082/2021 – Concede o
Título de “Cidadã de Ananindeua”, a senhora Alessandra Haber Carvalho Santos,
pelos relevantes serviços prestados ao município de Ananindeua, de origem do
Poder Legislativo, que foi encaminhado à Comissão de Constituição e Justiça;
Projeto de Decreto Legislativo nº 083/2021 – Concede o Título de “Cidadã de
Ananindeua”, a senhora Dayane da Silva Lima, pelos relevantes serviços prestados
ao município de Ananindeua, de origem do Poder Legislativo, que foi encaminhado à
Comissão de Constituição e Justiça; Parecer nº 025/2021 da Comissão de
Constituição e Justiça; Parecer nº 022/2021 da Comissão de Finanças e Orçamento,
Parecer nº 001/2021 da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos, Cidadania,
Gênero e Igualdade Racial e Parecer nº 023/2021 da Comissão de Redação Final,
que foram aprovados por unanimidade de votos – Assunto: Projeto de lei nº 020/2021
– Dispõe sobre a obrigatoriedade das salas de cinema e todos os locais que utilizam
telas de projeção de filmes e similares, localizados no Município de Ananindeua, a
divulgar fotos de crianças, adolescentes, adultos e idosos desaparecidos, com seus
respectivos nomes, bem como telefones para comunicar o seu paradeiro, e dá outras
providências, de origem do Poder Legislativo, o autor da matéria discutiu, registrando
que este Projeto é muito importante para ajudar pessoas, crianças e idosos que
desapareceram. Relatou que conforme uma matéria da TV Record do dia anterior,
no Brasil desaparecem duzentas e dezessete pessoas ao dia. Durante essa
reportagem uma mãe contou que sua filha de nove anos desapareceu e depois um
filho de dezesseis. Até hoje, ela guarda os objetos nos quartos deles com a
esperança que retornem para casa. Enfatizou que o que chamou atenção na
reportagem é que existe uma ONG, que até informou a Lei número 11.259/ 2018.
“Mas essa lei não funciona de forma correta uma vez que esperam vinte e quatro

horas para procurar a pessoa desaparecida.” Segundo a reportagem as três
primeiras horas de desaparecimento são horas precisas. Esse projeto tem o intuito de
contribuir, pois irá permitir a divulgação de fotos de pessoas desaparecidas nas salas
de cinemas e afins. O senhor presidente registrou a leitura do teor do Projeto de Lei
que dispõe sobre a obrigatoriedade das salas de cinemas e em todas as salas que
utilizam telas de projeções de filmes, shows e similares localizadas no município de
Ananindeua para divulgar fotos de crianças, adolescentes, adultos e idosos
desaparecidos com seus respectivos nomes, bem como telefone para comunicar o
seu paradeiro. Sem nenhuma subjeção a matéria foi aprovada por unanimidade. O
senhor presidente comunicou que se fosse possível poderiam fazer uma segunda
sessão e colocar a referida proposição em segunda votação – o projeto foi aprovado
por unanimidade de votos – em primeira votação; Parecer nº 026/2021 da Comissão
de Constituição e Justiça; Parecer nº 023/2021 da Comissão de Finanças e
Orçamento, Parecer nº 007/2021 da Comissão de Administração Pública e Parecer nº
024/2021 da Comissão de Redação Final, que foram aprovados por unanimidade de
votos – Assunto: Projeto de Lei nº 030/2021 – Declara de utilidade pública para o
município de Ananindeua o Instituto Social Misha (ISM) e dá outras providências, de
origem do Poder Legislativo, que foi aprovado por unanimidade de votos – em
primeira votação; Requerimentos nºs 1144, 1179 e 1180/2021, em discussão, o
vereador Aurélio Rodrigues ressaltou que a feira do Quarenta Horas precisa de uma
reforma e pede aos pares o apoio; falou sobre a última rua no Conjunto Sabiá que
precisa ser asfaltada; citou que precisa de iluminação no campo do urubu e pede o
apoio; Requerimentos nºs 1157,1158 e 1159/2021, em discussão, o vereador
Zezinho Lima pede a construção de um espaço para que sejam descartados lixos
recicláveis, pois em frente à Escola Zulima Virgolino fica cheio de lixo que a
população joga. Pede também a reforma geral na Praça da Bíblia e também a
colocação de câmeras para segurança do local; o vereador Aurélio Rodrigues disse
que a praça só tinha o nome de Bíblia, mas não havia bíblia lá. Então chamou alguns
parceiros, fizeram uma bíblia e colocaram lá, e está conservada até hoje;
Requerimento nº 1167/2021, em discussão, o vereador Braga pede uma rotatória no
encontro na WE Cinquenta e Três com quem vem do Guajará, SN Vinte e Um.
Afirmou que o secretário Tales já tem o projeto pra lá; Requerimentos nºs 1152 e
1169/2021, em discussão, o vereador Bob Flay disse que seu primeiro mandato será
muito bonito porque está vivendo o melhor momento para ser vereador deste
município. Parafraseou uma citação do brilhante e saudoso presidente da República
JK que diz: “o Brasil cresceria cinquenta anos em cinco anos”, citando que tem
convicção de que “Ananindeua cresceria quarenta anos em quatro anos.” É uma
constatação. Tem uma gestão diferente que possibilitou ao município através de uma
linha de crédito com a Caixa Econômica Federal o valor de setenta e um milhões de
reais. Diante do exposto, este vereador está solicitando por meio de Requerimento

um elevado trevo no cruzamento da Avenida três corações com a Avenida Mário
Covas e na Mário Covas com a Avenida Independência. Informou que esse recurso
está garantido e o prefeito falou que iria fazer. Em conclusão, disse que Ananindeua
tinha o histórico de muitos problemas relacionados a saneamento, segurança,
iluminação pública, limpeza e abrangeu tudo isso e ainda irá sanar o problema de
transito. O senhor presidente informou que solicitaram subscrições os vereadores
bolinha, Aurélio, Antônio da moto, doutor Flávio, Dedê e Breno Mesquita;
Requerimentos nºs 765, 1177 e 1178/2021, em discussão, o autor das matérias
informou que o Requerimento número 1.178 trata de questão fundiária do Parque
Vitória no Curuçambá. Essa área foi ocupada em dois mil e quinze e desde lá existe
uma luta daquela comunidade pela regularização da área que está localizada mais
precisamente no Parque Daniel Reis e tem mais de cem famílias. Também solicitou
o apoio para a provação do Requerimento referente à Rua Verinha Bastos. O senhor
presidente informou que solicitaram subscrições a essa proposição os vereadores
Fabrício Miranda, Aurélio Rodrigues e Nice e sem nenhuma subjeção ela foi
aprovada com as devidas assinaturas; Requerimentos nºs 1144, 1179 e 1180/2021,
em discussão, o autor falou sobre a feira localizada no bairro Quarenta Horas.
Agradeceu ao senhor Neto Vicente (ex-vereador desta Casa), que atualmente é o
responsável pelas feiras. O referido já fez uma limpeza no local. Disse que todos os
dias o senhor Martins do frango telefona a este vereador solicitando a melhoria dessa
feira, o que é preciso. Realmente, é necessária uma grande reforma. Este orador
também pediu apoio para a provação de Requerimentos referentes a asfalto para a
Avenida principal do Conjunto Sabiá e iluminação de LED para o Campo do Urubu.
O vereador Helton Nunes informou que o Requerimento número 170 de sua autoria
em pauta neste dia tem o mesmo objeto de um Requerimento do vereador Pastor
Aurélio. O senhor presidente sugeriu a assinatura em conjunto; Requerimentos nºs
285, 459 e 1145/2021 de autoria do vereador Fabrício Miranda; Requerimentos nºs
593, 1181, 1182 e 1183/2021 de autoria da vereadora Francy Pereira; Requerimentos
nºs 687 e 1153/2021 de autoria do vereador Fernando Gato; Requerimento nº
1152/2021 de autoria dos vereadores Fernando Gato e Bob Fllay; Requerimento nº
1169/2021 de autoria dos vereadores Bob Fllay e Fernando Gato; Requerimentos nºs
765, 1177 e 1178/2021 de autoria do vereador Douglas Marcos; Requerimentos nºs
702, 703 e 1118/2021 de autoria do vereador Pará; Requerimentos nºs 1141, 1142 e
1143/2021 de autoria do vereador Vanderray Silva; Requerimentos nºs 1144, 1179 e
1180/2021 de autoria do vereador Aurélio Rodrigues; Requerimentos nºs 1149 e
1151/2021 de autoria do vereador Breno; Requerimento nº 1150/2021 de autoria dos
vereadores Breno Mesquita e Bob Fllay; Requerimentos nºs 1154, 1155 e 1156/2021
de autoria do vereador Félix Júnior; Requerimentos nºs 1157, 1158 e 1159/2021 de
autoria do vereador Zezinho Lima; Requerimentos nºs 1160 e 1161/2021 de autoria
das vereadoras Pastora Ray e Nice Ruffeil; Requerimento nº 933/2021 de autoria da

vereadora Pastora Ray; Requerimentos nºs 1164, 1165 e 1166/2021 de autoria do
vereador Coronel Osmar; Requerimentos nºs 1167, 1168 e 1184/2021 de autoria do
vereador Braga; Requerimentos nºs 1170, 1171 e 1172/2021 de autoria do vereador
Elton Nunes; Requerimentos nºs 1173 e 1174/2021 de autoria do vereador Antônio
da Moto; Requerimentos nºs 974, 1027 e 1176/2021 de autoria da vereadora Nice
Ruffeil e Requerimentos nºs 1052, 1109 e 1110/2021 de autoria do vereador Rui
Begot - todos os requerimentos acima citados – foram aprovados por unanimidade de
votos; Requerimento nº 1175/2021 de autoria do vereador Antônio da Moto que saiu
de pauta por ser matéria vencida.

