Dia 07.12.2021 (Sessão Ordinária) – Matéria em Pauta Pauta composta da Ata da

Sessão Ordinária do dia 09.11.21 que foi aprovada por unanimidade de votos; Projeto
de Lei nº 063, de 11 de Novembro de 2021, institui no âmbito do município de
Ananindeua, o Auxilio Emergencial Extraordinário para a concessão de benefício
eventual às famílias em vulnerabilidade social, decorrente de calamidade pública e de
situação de emergência, ocasionadas por fortes chuvas, inundações, enxurradas e
alagamentos, no interstício de Novembro/2021 a Maio/2022 ocorridas ou que possam
ocorrer no Município, e dá outras providências, de origem do Poder Executivo, que foi
encaminhado às comissões de Constituição e Justiça, Finanças e Orçamento,
Comissão de Administração Pública e Redação Final; Projeto de Lei nº 068, de 19 de
Novembro de 2021, institui no âmbito do município de Ananindeua, o “Projeto Escolar
+”, e dá outras providências, de origem do Poder Executivo, que foi encaminhado às
comissões de Constituição e Justiça, Finanças e Orçamento, Comissão de Educação
e Redação Final; Projeto de Lei nº 073, de 30 de Novembro de 2021. Altera a Lei nº
2.585, de 02 de julho de 2012, que “Institui o Diário Oficial Eletrônico do Município de
Ananindeua, e dá outras providências”, de origem do Poder Executivo, que foi
encaminhado às comissões de Constituição e Justiça, Finanças e Orçamento,
Comissão de Administração Pública e Redação Final; Projeto de Lei nº 092/2021 dispõe, no âmbito do município de Ananindeua, sobre a obrigatoriedade de construção
e pintura de faixas de pedestres em frente a escolas, hospitais e instituições religiosas,
e dá outras providências, de origem do Poder Legislativo, que foi encaminhado à
Comissão de Constituição e Justiça; Projeto de Lei nº 094/2021, institui, no âmbito do
município de Ananindeua, o Programa Ativa Idade, destinado a estimular a inserção
dos idosos no mercado de trabalho, e dá outras providências, de origem do Poder
Legislativo, que foi encaminhado à Comissão de Constituição e Justiça; Projeto de Lei
nº 095/2021, Dispõe sobre a criação e delimitação de Bairros no município de
Ananindeua, de origem do Poder Legislativo, que foi encaminhado à Comissão de
Constituição e Justiça; Parecer nº 108/2021 da Comissão de Constituição e Justiça;
Parecer nº 090/2021 da Comissão de Finanças e Orçamento, Parecer nº 006/2021 da
Comissão de Saúde, Proteção Social e Trabalho e Parecer nº 089/2021 da Comissão
de Redação Final, que foram aprovados por unanimidade de votos – Assunto: Projeto
de Lei nº 069, de 29 de Novembro de 2021, institui e cria no âmbito do município de
Ananindeua, o Projeto Fluxo com Respeito, para distribuição de produtos de higiene
íntima feminina e saúde básica, e dá outras providências, de origem do Poder
Executivo, que foi aprovado por
unanimidade de votos – em primeira votação; Parecer nº 102/2021 da Comissão de
Constituição e Justiça, que foi aprovado por unanimidade de votos – Assunto: Projeto
de lei nº 067/2021 – Dispõe sobre a obrigatoriedade da coleta de medicamentos com
prazo de validade vencida ou em desuso por farmácias, drogarias, estabelecimentos
farmacêuticos da rede pública e/ou privado, inclusive postos de saúde instalados no

Município de Ananindeua, e dá outras providências, de origem do Poder Legislativo,
que foi enviado ao Executivo a título de sugestão; Parecer nº 103/2021 da Comissão
de Constituição e Justiça, que foi aprovado por unanimidade de votos – Assunto:
Projeto de lei nº 068/2021 – Dispõe sobre a Criação do Projeto de reforço escolar da
rede Municipal de ensino, e dá outras providências, de origem do Poder Legislativo,
que foi enviado ao Executivo a título de sugestão; Parecer nº 104/2021 da Comissão
de Constituição e Justiça, que foi aprovado por unanimidade de votos – Assunto:
Projeto de lei nº 069/2021 – Dispõe sobre a regularização do serviço de transporte
remunerado privado individual de passageiros no Município de Ananindeua, de origem
do Poder Legislativo, que foi enviado ao Executivo a título de sugestão; Parecer nº
105/2021 da Comissão de Constituição e Justiça; Parecer nº 087/2021 da Comissão
de Finanças e Orçamento, Parecer nº 049/2021 da Comissão de Administração Pública
e Parecer nº 086/2021 da Comissão de Redação Final, que foram aprovados por
unanimidade de votos – Assunto: Projeto de Lei nº 083/2021 – Denomina de Cláudio
Marcio Oliveira Tavares o espaço urbano localizado no final da Rua da Pedreirinha, no
Município de Ananindeua e dá outras providências, de origem do Poder Legislativo,
que foi aprovado por unanimidade de votos – em primeira votação; Requerimentos nºs
1937, 1938, 1939, 1989, 1990 e 1991/2021 de autoria da vereadora Geise Fênix;
Requerimentos nºs 1978, 1979 e 1980/2021 de autoria do vereador Douglas Marcos;
Requerimentos nºs 2028, 2029 e 2030/2021 de autoria do vereador Breno Mesquita;
Requerimentos nºs 2031 e 2032/2021 de autoria da vereadora Francy Pereira;
Requerimentos nºs 2034, 2035 e 2036/2021 de autoria da vereadora Nice Ruffeil;
Requerimentos nºs 2037, 2038 e 2039/2021 de autoria do vereador Fernando Gato;
Requerimentos nºs 2040, 2041 e 2047/2021 de autoria do vereador Aurélio Rodrigues;
Requerimento nº 2042/2021 de autoria do vereador Rui Begot; Requerimentos nºs
2043 e 2044/2021 de autoria dos vereadores Rui Begot e Chiquinho Silva;
Requerimentos nºs 2045, 2046 e 2061/2021 de autoria do vereador Braga;
Requerimentos nºs 2053, 2054 e 2055/2021 de autoria da vereadora Pastora Ray;
Requerimentos nºs 2056, 2057 e 2058/2021 de autoria do vereador Antônio da Moto;
Requerimentos nºs 2059 e 2060/2021 de autoria do vereador Bolinha; Requerimentos
nºs 2062, 2063 e 2064/2021 de autoria do vereador Coronel Osmar e Requerimentos
nºs 2065, 2066 e 2067/2021 de autoria do vereador Fabrício Miranda, todos de origem
do Poder Legislativo, que foram aprovados por unanimidade de votos; Requerimentos
nºs 2048, 2049 e 2050/2021 de autoria do vereador Pará e Requerimentos nºs 2051 e
2052/2021 de autoria do vereador Vanderray Silva que foram retirados de pauta pela
ausência dos autores.

