Dia 19.10.2021 (Sessão Ordinária) – Matéria em Pauta composta da Ata da Sessão
Ordinária do dia 14.09.21 que foi aprovada por unanimidade de votos; Projeto de Lei
Complementar nº 050, de 4 de outubro de 2021, “Altera dispositivos da Lei Complementar nº
2.617, de 9 de maio de 2013, transfere competências, acrescenta o inciso XXIV, no art. 22 da
Lei nº2.231, de 24 de julho de 2006, e dá outras providências” de origem do Poder Executivo
que foi para as comissões de Constituição e Justiça, Finanças e Orçamento, Comissão de
Administração Pública e Redação Final; Projeto de Lei nº 071/2021 – Altera a Lei Municipal
nº 2.943 de 28 de junho de 2018, Dispõe sobre a proibição do corte de fornecimento de energia
elétrica e água no Município de Ananindeua nos finais de semana (sexta feira, sábado,
domingo), feriados e dias santos, e dá outras providências, de origem do Poder Legislativo,
autor Vereador Breno Mesquita que foi para as comissões de Constituição e Justiça, Finanças
e Orçamento, Comissão de Administração Pública e Redação Final; Projeto de Lei nº
072/2021 – Dispõe sobre o Programa Municipal de Erradicação da Pobreza Menstrual no
Município de Ananindeua, de origem do Poder Legislativo, autor Vereador Coronel Osmar que
foi para a Comissão de Constituição e Justiça; Projeto de Resolução nº 009/2021 – Cria a
“comenda Dr. Antônio Inácio de Athayde” e dá outras providências, de origem: Poder
Legislativo, autor Vereador Doutor Flávio que foi para as comissões de Constituição e Justiça,
Finanças e Orçamento e Redação Final; Parecer nº 070/2021 da Comissão de Constituição
e Justiça – Assunto: Anteprojeto de Lei nº 002/2021 – Dispõe sobre a implantação de sistema
de monitoramento por Vídeo e Áudio na Área de recepção de todos os serviços Públicos de
Saúde e nas Escolas Públicas Municipal do Município de Ananindeua, de origem do Poder
Legislativo, autor Vereador Breno Mesquita, o Parecer foi aprovado Unanimidade e o Projeto
enviado a título de Sugestão; Parecer nº 072/2021 da Comissão de Constituição e Justiça –
Assunto: Projeto de Lei nº 036/2021 – Institui no Município de Ananindeua, o Projeto sobre a
Padronização das Placas Indicativa de Nomes de Ruas e Logradouros Públicos, e dá outras
providências, de origem do Poder Legislativo, autor Vereador Fabrício Miranda, o Parecer foi
aprovado Unanimidade e o Projeto enviado a título de Sugestão; Parecer nº 073/2021 da
Comissão de Constituição e Justiça – Assunto: Projeto de Lei nº 037/2021 – Torna obrigatória
a inclusão do conteúdo “Lei 11.340/2006 – Lei Maria da Penha” na grade curricular das
Unidades de Ensino Fundamental 5ª ao 9º Ano da Rede Pública de Ensino do Município de
Ananindeua, de origem do Poder Legislativo, autor Vereador Fabrício Miranda, o Parecer foi
aprovado Unanimidade e o Projeto enviado a título. de Sugestão; Parecer nº 074/2021 da
Comissão de Constituição e Justiça – Assunto: Projeto de Lei nº 038/2021 – Dispõe sobre a
Poluição Sonora de Veículos Automotores e Motocicletas, Autorizando o Poder Executivo a
fiscalizar a Emissão de Ruídos Sonoros Provenientes de Veículos Automotores e
Escapamento de Motocicletas Fora das Normas Estabelecidas Nesta Lei, e dá outras
providências, de origem do Poder Legislativo, autor Vereador Fabrício Miranda, o Parecer foi
aprovado Unanimidade e o Projeto enviado a título de Sugestão; Requerimentos nºs 187, 1560
e 1561/2021 de autoria do vereador Louro Frango foram aprovados por unanimidade;
Requerimentos nºs 713, 1481 e 1499/2021 de autoria do vereador Pará foram aprovados por
unanimidade; Requerimentos nºs 1582, 1594 e 1658/2021 de autoria da vereadora Pastora
Ray foram aprovados por unanimidade; Requerimentos nºs 1634, 1635 e 1636/2021 de autoria
do vereador Elton Nunes foram aprovados por unanimidade; Requerimentos nºs 1575, 1576
e 1577/2021 de autoria do vereador Vanderray Silva foram aprovados por unanimidade;

Requerimentos nºs 547, 1664 e 1665/2021 de autoria do vereador Douglas Marcos foram
aprovados por unanimidade; Requerimentos nºs 1660, 1661 e 1663/2021 de autoria do
vereador Antônio da Moto foram aprovados por unanimidade; Requerimentos nºs 1666 e
1701/2021 de autoria do vereador Breno Mesquita foram aprovados por unanimidade;
Requerimentos nºs 1668 e 1669/2021 de autoria do vereador Zezinho Lima foram aprovados
por unanimidade; Requerimento nº 1676/2021 de autoria do vereador Zezinho Lima, que foi
rejeitado por maioria de votos; com dois votos favor do requerimento, dezessete contra e três
abstenção, este requerimento foi discutido pelos seguintes vereadores: Zezinho Lima disse
que é um assunto polêmico, mas em vários lugares do Brasil já houve a desobrigação do uso
de máscaras onde o índice de infecção foi controlado. Afirmou que Ananindeua foi o município
que mais vacinou no estado. Ressaltou que quem quiser continuar usando a máscara pode.
Acha que Ananindeua deve avançar neste sentido; Braga não concorda em suspender o uso
da máscara. Acha uma irresponsabilidade. Disse que segundo os especialistas, o uso das
máscaras é necessário pelo menos por mais um ano. Afirmou que passou momentos ruins
com essa covid e não deseja para ninguém; Dr Flávio disse que este vírus é cruel e todos
perderam alguém próximo. Acha que o momento ainda não é agora, estamos na primeira
etapa de vacinação. Lembra que quem não estiver de máscaras pode mais facilmente
contaminar quem estiver. Precisa ser avaliado com muita responsabilidade, porque mesmo
com a obrigatoriedade muitos já não usam. Vai votar contra o requerimento; Aurélio sugere
que o autor do requerimento peça um estudo para a secretaria de saúde e dê um parecer
sobre a realidade do município; Breno Mesquita concorda com parecer da secretaria de Saúde
não gosta de usar máscara, mas é necessário; Francy Pereira disse que vai votar contra, pois
a orienta que 70% da população mundial esteja vacinada e continue os protocolos de controle
contra o vírus. Acredita que não é o momento ideal para suspender o uso; Pastora Ray disse
que muita gente não tomou ainda a segunda dose ou nem mesmo a primeira. Acha também
que não é o momento de abrir mão da máscara. Não devem votar precipitadamente um
assunto desses, pede que esperem mais um pouco; Nice Rufeil disse que existem ainda
muitos casos e as crianças são hospedeiros e podem contaminar outras pessoas da família.
Concorda que haja primeiramente um estudo, por isso votará contra o requerimento; Dede
acredita que devem andar liberdade às pessoas. Citou vários locais onde as pessoas ficam
sem máscaras, mas é a favor que seja retirada a obrigatoriedade. Vai votar a favor do
requerimento; Bolinha disse que não adianta ficar discutindo a retirada e sim primar pela
obrigatoriedade em usar a máscara; Requerimentos nºs 1634, 1635 e 1636/2021 de autoria
do vereador Elton Nunes foram aprovados por unanimidade; Requerimento nº1667/2021 de
autoria do vereador Breno Mesquita saiu de pauta por ser matéria vencida.

