Dia 24.05.2022 (Sessão Ordinária) – Matéria em Pauta composta da Ata da Sessão

Ordinária do dia 03.05.22 que foi aprovada por unanimidade de votos; Projeto de Lei
nº 125/2022 - Torna obrigatória a inclusão do conteúdo “educação fiscal” no currículo
escolar das unidades de ensino fundamental I e II da rede pública de ensino do
município de Ananindeua, de origem do Poder Legislativo, que foi encaminhado à
Comissão de Constituição e Justiça; Projeto de Lei nº 126/2022 – Fica denominada de
"PROFESSOR ERIVELTO PASTANA", a Quadra Poliesportiva, localizada na Cidade
Nova V, SN-22, entre as WE-28 e WE-29, no Bairro da Cidade Nova V, Município de
Ananindeua, Estado do Pará, 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 127/2022 Institui a obrigatoriedade de realização de ações de Saúde Bucal nas Escolas Públicas
do Município de Ananindeua, e dá outras providências, de origem do Poder Legislativo,
que foi encaminhado à Comissão de Constituição e Justiça; Projeto de Lei nº 128/2022
- institui a obrigatoriedade de expedição de Receitas Médicas digitadas em
computador, 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 Saúde, Proteção Social e Trabalho e Comissão de Redação
Final; Ante Projeto de Lei nº130 /2022, de 19 de maio de 2022 Dispõe sobre o reajuste
salarial para os servidores públicos da Secretaria Municipal de Cidadania, Assistência
Social e Trabalho SEMCAT e dá outras providências, de origem do Poder Legislativo,
que foi encaminhado à Comissão de Constituição e Justiça; Projeto de Lei nº 101/2022
– Institui no âmbito da cidade de Ananindeua, o “dia municipal do escoteiro” e dá outras
providências, de origem do Poder Legislativo, que foi aprovado por unanimidade de
votos – em segunda votação; Parecer nº 064/2022 da Comissão de Constituição e
Justiça; Parecer nº 052/2022 da Comissão de Finanças e Orçamento; Parecer nº
001/2022 da Comissão de Cultura e Parecer nº 050/2022 da Comissão de Redação
Final, que foram aprovados por unanimidade de votos – Assunto: Projeto de Lei nº
030/2022 – Institui o Sistema Municipal de Cultura de Ananindeua – SMC, Cria o
Conselho Municipal de Politica Cultural, e dá outras providências, de origem do Poder
Executivo, em discussão, o vereador Pastor Aurélio Rodrigues após os cumprimentos
informou que estariam propondo duas emendas ao projeto para ser incluída na
Comissão de Cultura um titular e suplente da cultura religiosa e para ser anunciado
com prazo de trinta dias e com antecedência de quinze dias a formação da comissão
de cultura - participando do conselho terão mais possibilidades para diversas culturas
religiosas como Arrastão Contra Drogas, Festas Juninas, Sacras, Gospel entre outros.
Nice Ruffeil disse que nas igrejas católicas o ano todo tem festividades de padroeiro.
No mês de Junho quatro igrejas estão festejando os seus padroeiros; todas as igrejas
têm a sua cultura e seus eventos e não podem ficar de fora desse Conselho. A
vereadora Pastora Ray ressaltou que não poderia ficar omissa dessa discussão que

considera de grande relevância independente de denominação religiosa. É importante
legalidade, parceria e o recolhimento à cultura religiosa, que é a expressão por meio
da arte, coreografia, mensagem e reflexão ao contar fatos. As igrejas têm dificuldades
de executar essa cultura por falta de apoio, divulgação e estrutura logística. Esta
vereadora com seis mandatos reconhece que a cultura religiosa não tinha legalidade
e apoio. Já têm recursos em nível federal para apoiar a cultura, cantores, grupos
folclore - precisam garantir esse direito chegar às mãos daqueles que fazem esse tipo
de acultura. Durante muito tempo, muitos religiosos se ausentaram da cultura achando
que não era sacro, era profano. Hoje, a mentalidade mudou - basta observar qual é a
mensagem. Parabenizou ao vereador Aurélio Rodrigues, pois se torna muito
importante esse assento no conselho de cultura municipal. Todos estão empenhados
nessa garantia, o projeto foi aprovado por unanimidade de votos, com emendas – em
primeira votação;
Parecer nº 066/2022
da Comissão de Constituição e Justiça; Parecer nº 053/2022 da Comissão de Finanças
e Orçamento; Parecer nº 037/2022 da Comissão de Administração Pública e Parecer
nº 51/2022 da Comissão de Redação Final, que foram aprovados por unanimidade de
votos – Assunto: Projeto de Lei nº 124/2022 –“Dispõe sobre a denominação de Parque
das Águas, à Praça de Águas Lindas, no Bairro de Águas Lindas, do Município de
Ananindeua”, de origem do Poder Legislativo, que foi aprovado por unanimidade de
votos – em primeira votação; Parecer nº 067/2022 da Comissão de Constituição e
Justiça; Parecer nº 054/2022 da Comissão de Finanças e Orçamento; Parecer nº
038/2022 da Comissão de Administração Pública e Parecer nº 052/2022 da Comissão
de Redação Final, que foram aprovados por unanimidade de votos – Assunto: Projeto
de Lei nº 065/2021 – Institui a contratação de jovem aprendiz nas empresas que
prestem serviços de terceirização à prefeitura municipal de Ananindeua e dá outras
providências, de origem do Poder Legislativo, em discussão, o autor da matéria vereador Félix Junior, disse que têm muitas empresas terceirizadas prestando serviços
às secretarias municipais, dessa forma são de fundamental importância que elas
priorizem o jovem aprendiz para que tenha oportunidade de emprego. Às vezes, o
jovem está na rua por falta de oportunidade, o projeto foi aprovado por unanimidade de
votos – em primeira votação; Parecer nº 068/2022 da Comissão de Constituição e
Justiça; Parecer nº 055/2022 da Comissão de Finanças e Orçamento; Parecer nº
001/2022 da Comissão de Cultura e Parecer nº 053/2022 da Comissão de Redação
Final, que foram aprovados por unanimidade de votos – Assunto: Projeto de Lei nº
117/2022 – Torna o ritmo musical brega e as aparelhagens de som como patrimônio e
manifestação cultural, imaterial e social no âmbito do Município de Ananindeua e dá
outras providências, de origem do Poder Legislativo, em discussão, o vereador pastor
Aurélio pediu ajuda aos pares para aprovação desse Projeto que reconhece o brega e
as aparelhagens de som como cultura popular de Ananindeua. O referido projeto é de
autoria dos vereadores Aurélio Rodrigues, Bob Flay, Geise Fênix e Francy Pereira, que

foi aprovado por unanimidade de votos – em primeira votação; Parecer nº 070/2022 da
Comissão de Constituição e Justiça; Parecer nº 057/2022 da Comissão de Finanças e
Orçamento; Parecer nº 002 /2022 da Comissão de Saúde, Proteção Social e Trabalho
e Parecer nº 055/2022 da Comissão de Redação Final, que foram aprovados por
unanimidade de votos – Assunto: Projeto de Lei nº 120/2022 – “Institui o mês de Maio
como o mês dedicado a ações efetivas de Prevenção, Combate e Enfrentamento ao
Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, designado como ‘Maio
Laranja’, no âmbito do Município de Ananindeua, e dá outras providências, de origem
do Poder Legislativo, que foi aprovado por unanimidade de votos – em primeira
votação; Requerimentos nºs 660, 661, 662, 697, 699, 700, 702, 703 e 704/2022 de
autoria do vereador Coronel Osmar; Requerimentos nºs 670, 671 e 681/2022 de autoria
do vereador Fabrício Miranda; Requerimentos nºs 672, 673 e 6742022 de autoria do
vereador Douglas Marcos; Requerimentos nºs 678 e 679/2022 de autoria da vereadora
Nice Ruffeil; Requerimentos nºs 676 e 677/2022 de autoria do vereador Breno
Mesquita; Requerimentos nºs 680, 691 e 698/2022 de autoria da vereadora Pastora
Ray; Requerimentos nºs 682 e 683/2022 de autoria do vereador Félix Júnior;
Requerimentos nºs 685 e 686/2022 de autoria do vereador Bolinha; Requerimentos nºs
687, 692 e 701/2022 de autoria do vereador Zezinho Lima; Requerimentos nºs 688 e
712/2022 de autoria da vereadora Francy Pereira; Requerimento nº 689/2022 de
autoria do vereador Antônio da Moto; Requerimentos nºs 693, 694 e 695/2022 de
autoria do vereador Fernando Gato; Requerimentos nºs 696, 713 e 714/2022 de autoria
do vereador Aurélio Rodrigues; Requerimentos nºs 706, 707 e 708/2022 de autoria do
vereador Rui Begot; Requerimentos nºs 709, 710 e 711/2022 de autoria do vereador
Pará; todos de origem do Poder Legislativo, que foram aprovados por unanimidade de
votos; Requerimento nº 611 e 690/2022 de autoria do vereador Elton Nunes que ficou
para a próxima sessão, pois o autor não estava presente e Requerimento nº 684/2022
de autoria do vereador Félix Júnior e Requerimento nº 705/2022 de autoria do vereador
Aurélio Rodrigues que saíram da pauta, para averiguação da matéria.

