Dia Dia 10.08.2021 (Sessão Ordinária) – Matéria em Pauta composta da Ata da Sessão
Ordinária do dia 01.06.21 que foi aprovada por unanimidade de votos; Projeto de Lei nº
022/2021 – Institui a Comenda Municipal de Bons Serviços da Guarda Civil Municipal de
Ananindeua, 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
Administração Pública e Comissão de Redação Final; Projeto de Lei nº 040/2021 – Dispõe
sobre a Autorização ao Poder Executivo a Contratar Operação de Crédito com a Caixa
Econômica Federal, 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 Administração Pública e Comissão de Redação Final; Projeto de Lei nº 052/2021
– Dispõe sobre Reconhece de Utilidade Pública para o município de Ananindeua, o Movimento
Comunitário Cristo Rei, 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 053/2021 – Estabelece alteração no
protocolo de vacinação no Município de Ananindeua para aqueles que se recusarem a tomar
a vacina contra a COVID-19 em função de opção unicamente á marca do imunizante, e dá
outras providências, de origem do Poder Legislativo, que foi encaminhado à Comissão de
Constituição e Justiça; Projeto de Lei nº 054/2021 – Dispõe sobre a denominação de Rua do
Fio para Avenida Dorival Ribeiro da Silva (Araponga), no Bairro da Guanabara, e dá outras
providências, de origem do Poder Legislativo, que foi encaminhado à Comissão de
Constituição e Justiça; Projeto de Lei nº 055/2021 – Dispõe sobre o descarte e separação do
lixo reciclável, orgânico e similares no Município de Ananindeua por parte dos condomínios, e
dá outras providências, de origem do Poder Legislativo, que foi encaminhado à Comissão de
Constituição e Justiça; Anteprojeto de Lei nº 001/2021 – Dispõe sobre a inclusão da prestação
dos serviços de psicologia e serviço social na rede municipal de educação no município de
Ananindeua e dá outras providências, de origem do Poder Legislativo, que foi encaminhado à
Comissão de Constituição e Justiça; Requerimento nº 1319/2021, em discussão, o vereador
Rui Begot tirou sua autoria e passou para a bancada feminina deste parlamento; a vereadora
Francy Pereira agradeceu a sensibilidade do presidente por dar a oportunidade das
vereadoras discutirem sobre a prevenção à violência contra as mulheres; Requerimento nº
1320/2021 de autoria do vereador Fabrício Miranda, em discussão, o vereador Félix Júnior
disse que devem ter critérios, pois a logística é difícil e existem bairros que não tem condições.
O plenário da câmara é suficiente, se vão falar de um bairro convida-se os moradores para
virem participar, além do que vai demandar uma despesa grande para esta casa; o vereador
Bob Fllay entende que o autor quer levar o poder público até a comunidade, contudo existem
outras maneiras de fazer isso, o vereador indo até os bairros e divulgando seu trabalho. Disse
ainda que pode ficar bagunçado com intervenções externas de lideranças; o vereador Fabrício
Miranda acha que as sessões itinerantes os aproximam mais da comunidade, acompanhando
a prefeitura nos bairros e trazendo um diferencial para Ananindeua; o vereador Breno
Mesquita acredita que este projeto já existe e os vereadores já estão todos os dias nas ruas
atendendo seus projetos. Disse que a logística é complicada e não acha que é hora. Lembrou
que a ideia da prefeitura nos bairros foi deste parlamento e devem retomar este assunto; a
vereadora Pastora Ray confirmou que já existe a câmara itinerante e acontecia em legislaturas
passadas, era produtiva, contudo aconteciam em situações adversas (tomadas políticas e

partidárias) com pessoas querendo bagunçar o local. Já o projeto da prefeitura nos bairros é
diferente, pelo executivo ter mais estrutura em um aparato maior; o vereador Dedê afirmou
que é a favor e as polêmicas sempre existirão e os vereadores devem estar preparados; o
vereador Rui Begot é a favor, deste que o legislativo acompanhe quando a prefeitura fizer nos
bairros, porque com a presença dos secretários é melhor para a certeza da realização dos
trabalhos, já que o legislativo não pode prometer nada sem o executivo – o requerimento foi
aprovado por maioria, com oito votos a favor, cinco contra e seis abstenções; Requerimentos
nºs 1337 e 1338/2021 de autoria do vereador Fabrício Miranda; Requerimento nº 1310/2021,
em discussão, Nice Rufeil espera que o sistema seja logo implantado na secretaria da câmara
para não haver mais matéria vencida; o vereador Aureliano afirmou que o presidente já
mandou implementar o sistema para sanar este problema. Afirmou que as ruas do conjunto
estavam só mato e seu pessoal foi lá para limpar; Requerimento 1291/2021, em discussão, o
vereador Bob Fllay disse ser importante a audiência sobre o transporte público, onde devem
expor aos empresários que se fizerem presentes a insatisfação dos usuários dos coletivos e
cobrar as grandes demandas para Ananindeua. Enumerou alguns itens: 1- colocar linhas onde
a população necessita e não onde for mais rentável para o empresário; 2- As empresas devem
arcar com prejuízo dos danos que causam nos finais de linha, tapando buracos no asfalto; 3Colocar ar condicionado em todos os coletivos, como existe em quase todas as capitais do
país. Se a empresa alegar falta de condições, que saia do município, Ananindeua não pode
ficar refém do que empresário quer; o vereador Dedê ressaltou que ar condicionado não é
luxo e sim necessidade. A discussão deve ser bem mais ampla com a presença também de
responsável de linhas externas que trafegam no município; o vereador Coronel Osmar afirmou
que a função desta audiência é desnudar a problemática do transporte público no município.
Não podem discutir de forma Metropolitana, porque Ananindeua não tem acento neste
conselho para discutir estas imposições. Acredita que a providência a ser tomada é fazer uma
licitação nova com contratos que apresentem ônibus de qualidade para a população. Vai
organizar está audiência para que dela saia um relatório para quem de direito e para o
executivo, a fim de tomar providências cabíveis; o vereador Bolinha disse que as discussões
sobre o transporte já realizadas nunca tiveram êxito neste município, que tenham mais pulso
firme e cobrem de fato essas empresas. Citou a dificuldade de certas regiões de Ananindeua
onde os usuários andam quilômetros para pegar um ônibus espera que depois dessa
audiência isto acabe; o vereador Zezinho Lima disse que sempre houve esse problema do
transporte público em Ananindeua. Existem empresas que não querem obedecer a regras e
continuar rodando com veículo de vencidos, sem acessibilidade. Fica feliz em ver o legislativo
querer resolver este problema em benefício de todos; Requerimentos nºs 359, 934 e
1304/2021 de autoria do vereador Breno Mesquita; Requerimentos nºs 579, 781 e 1303/2021
de autoria da vereadora Francy Pereira; Requerimentos nºs 1193, 1202, 1277, 1278, 1279 e
1280/2021 de autoria da vereadora Pastora Ray; Requerimentos nºs 1292, 1293 e 1294/2021
de autoria do vereador Fernando Gato; Requerimentos nºs 1291, 1298 e 1302/2021 de autoria
do vereador Coronel Osmar; Requerimentos nºs 1299 e 1301/2021 de autoria do vereador
Zezinho Lima; Requerimentos nºs 1305 e 1316/2021 de autoria do vereador Bolinha;
Requerimentos nºs 977, 1030 e 1306/2021 de autoria da vereadora Nice Ruffeil; Requerimento
nº 1307/2021 de autoria do vereador Félix Júnior; Requerimentos nºs 1308 e 1309/2021 de
autoria do vereador Doutor Flávio; Requerimentos nºs 1310, 1311 e 1312/2021 de autoria do

vereador Aurélio Rodrigues; Requerimentos nºs 1314 e 1315/2021 de autoria do vereador
Louro Frango; Requerimento nº 1317/2021 de autoria da vereadora Geise Fênix;
Requerimento nº 1319/2021 de autoria das vereadoras Pastora Ray, Francy Pereira, Nice
Ruffeil e Geise Fênix; Requerimento nº 1328/2021 de autoria do vereador Braga;
Requerimentos nºs 1321, 1322 e 1323/2021 de autoria do vereador Douglas Marcos e
Requerimento nº 1336/2021 de autoria de todos os vereadores deste Poder Legislativo, todos
os requerimentos acima citados foram aprovados por unanimidade de votos.

