Dia 05.04.2022 (1ªSessão Extraordinária) – Matéria em Pauta composta das

Atas da 1ª e 2ª Sessões Extraordinárias do dia 22.03.2022 que foram
aprovadas por unanimidade de votos; Projeto de Lei nº 026, de 23 de
março de 2022 - Autoriza a alteração do Plano Plurianual 2022- 2025 e da
Lei Orçamentária Anual - 2022 para adequação, alteração da redação e
inclusão de ação específica e dá outras providências, de origem do Poder
Executivo, que foi aprovado por unanimidade de votos, em segunda
votação; Projeto de Lei nº 027, de 24 de março de 2022 – Dispõe sobre o
regime de concessão e/ou permissão e as diretrizes para a prestação de
serviço público de transporte coletivo de passageiros no Município de
Ananindeua/PA, de origem do Poder Executivo, que foi aprovado por
unanimidade de votos, em segunda votação; Parecer nº 048/2022 da
Comissão de Constituição e Justiça; Parecer nº 038/2022 da Comissão de
Finanças e Orçamento; Parecer nº 003/2022 da Comissão de Defesa dos
Direitos Humanos, Cidadania, Gêneros, Igualdade Racial e Garantia dos
Direitos das Mulheres e Parecer nº 036/2022 da Comissão de Redação
Final, que foram aprovados por unanimidade de votos – Assunto: Projeto
de Lei nº 021, de 17 de março de 2022 - Dispõe sobre a implantação e
disponibilidade de brinquedos adaptados para crianças com deficiência
em locais públicos, no município de Ananindeua, de origem do Poder
Executivo, em discussão, o vereador Breno Mesquita Falou sobre sua
satisfação a respeito do referido projeto de lei sobre brinquedos adaptados
para crianças com necessidades especiais, que serão implantados nas
praças. Relatou que a Praça Paulo Ferreira, no conjunto Vilha, é a primeira
a receber esses brinquedos. Pediu aos vereadores que os próximos
projetos sejam analisados e que todos fiquem de olho para que os
brinquedos sejam adaptados. Isso é obrigação de todos os vereadores.
Agradeceu por este projeto ter entrado em pauta; o Projeto foi aprovado
por unanimidade de votos - em primeira votação; Parecer nº 047/2022 da
Comissão de Constituição e Justiça; Parecer nº 037/2022 da Comissão de
Finanças e Orçamento; Parecer nº 026/2022 da Comissão de
Administração Pública e Parecer nº 035/2022 da Comissão de Redação
Final, que foram aprovados por unanimidade de votos – Assunto: Projeto
de Lei nº 028, de 31 de março de 2022 - Dispõe sobre a Autorização ao
Poder Executivo a Contratar Operação de Crédito com o Banco do Brasil
S.A, e dá outras providências, de origem do Poder Executivo, que foi
aprovado por unanimidade de votos em primeira votação.

