
Plenário Benedito Magalhães da Câmara Municipal de Santarém. À hora regimental o vereador
RONAN LIBERAL JR.  (MDB), presidente do Poder Legislativo,  deu  boas-vindas  a todos,  e
iniciou   à   sessão   com   o   GRANDE   EXPEDIENTE.   TEnffo   DAS   LIDERANÇAS:   0
vereador JK DO POVÃO G'SDB) cobrou atitude do Govemo Municipal quanto as dificuldades
que  os cidadãos  enfientam  para agendar a expedição  da Carteira de  ldentidade.  Destacou  que
algumas pessoas não estão conseguindo agendar, e outras só conseguem fazer para o ano que vem.
Por  fim,  cobrou  uma  atitude  dos  govemos  Estadual  e  Municipal.  Também  anunciou  que
encaminhará pedido de informação à Secretaria Municipal de lnfraestrutura - SEMINFRA sobre
o  trabalho  realizado  no  anel  viário  do  Santarenzinho,  para  obter  conhecimento  se  a  empresa
responsável pela obra vai  refazer o trecho que  foi  prejudicado pelas chuvas.  0 vereador DIDI
FELEOL a'P) deu ênfase sobre a volta às aulas presenciais na Rede Municipal de Ensino em
Santarém. Parabenizou o govemo municipal pela foma responsável como vem conduzindo esse
processo de combate a covid-19, permitindo o retomo dos alunos as escolas municipais. Finalizou
destacando  o trabalho realizado pelos  vereadores durante o recesso  parlamentar de julho,  com
visitas às comunidades para ouvir as demandas da população. 0 vereador ALYSSON PONTES
asD) destacou o trabalho realizado por todos os membros do Legislativo santareno para resgatar
a  confiança  da comunidade  na Casa.  Relatou  que  o  processo  iniciado  ainda  na  gestão  do  ex-
vereador  Antonio  Rocha  vem  se  consolidando  com  a  atual  Mesa  Diretora  comandada  pelo
presidente Ronan Liberal Júnior. Comentou também sobre o avanço na vacinação contra a covid-
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momento  intervalar  das  sessões,  mas  continuaram  em  atividade  nas  suas  bases.  Registrou  a
realização  da Copa Norte  organizada pela Liga de Futebol  Amador,  parabenizando a todas as
equipes que estiveram participando do momento esportivo. Por fim, registrou o retomo das aulas
da  Rede  Municipal  a  partir  do  dia  nove  de  agosto,  ressaltando  que  estarão  retomando  com
responsabilidade. 0 vereador GERLANDE CASTR0 a'SB) relatou que aproveitou o período
sem sessões  legislativas para visitar localidades ribeirinhas e  ouvir as demandas da população.
Registrou que visitou algumas comunidades na região do ltuqui e agradeceu ao govemo municipal
o compromisso com a comunidade de Cachoeira do Aruã quanto a refoma e ampliação da escola
Nossa Senhora de Nazaré. Segundo ele, a licitação estará saindo no mês de agosto. A vereadora
ADRIANA  ALMEIDA  a'V)  destacou  a  respeito  das  campanhas  de  sensibilização  social
programadas  para o mês de  agosto;  entre  elas,  as  ações  voltadas para estimular o aleitamento
matemo e do combate à violência contra as mulheres. Ressaltou que esteve nesta segunda-feira
visitando  a  Casa  da  Criança  e  participando  da  programação  do  "Agosto  Dourado",  com  a
comemoração  do Dia da Amamentação.  Também  destacou a  importância do  envolvimento  da
sociedade na campanha "Agosto Lilás", voltado ao combate à violência contra as mulheres. Na
oportunidade, destacou que juntamente com o vereador Carlos Martins estão trabalhando em um
projeto  que  cria a Procuradoria  da Mulher na Câmara  de  Vereadores.  0  vereador  CARLOS
SILVA   a'SC)   registrou   que   estará   encaminhando   requerimento   à   Secretaria   Municipal
Mobilidade e Trânsito - SMT,  solicitando fiscalização nos locais em frente às lojas na Avenida
Tapajós em razão das inúmeras carroças de madeiras utilizadas por carregadores de mercadorias,
que vem ocupando as ffentes das lojas impossibilitando os motoristas de estacionarem e causando
transtomos.    Também    protocolou    requerimento    às    secretarias    competentes,    pedindo    a
pavimentação da estrada que dá acesso à praia do Pajuçara e a implantação de iluminação pública
na via. Concluiu informando que estará encaminhando um Projeto de Resolução, que estabelece a
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realização  de  um  culto  na  primeira  sessão  ordinária  de  cada  mês  na  Câmara  Municipal  de
Santarém. 0 vereador RONAN LIBERAL (nmB) fez destaque aos trabalhos realizados durante
oprimeirosemestrenaCasaemencionouseucontentamentoempoderretomaràsatividades,após
o período de recesso legislativo. Relatou que durante o primeiro semestre foram quase duas mil
proposições apresentadas no plenário, e que espera que neste segundo semestre possam entregar
ainda mais para a população.  Finalizou manifestando  solidariedade  ao deputado estadual  José
Maria Tapajós  que  se  encontra em tratamento  de  câncer.  A  vereadora ENFA.  ALBA LEAL
(MDB)  registrou que na próxima terça-feira, estará realizando uma sessão de tribuna livre que
discutirá o Movimento Agosto Lilás, que dá destaque a campanha de enfi.entamento à violência
doméstica e familiar contra a mulher. Também registrou que a Comissão de Saúde da Casa realizou
várias visitas e vistorias na região de planalto e Hospital Municipal de  Santarém. No Hospital
Municipal,  relatou  que  foi  detectado  uma  inconforinidade  na  estrutura,  que  diz  respeito  a
classificação de risco. Relatou que foram até a secretária de saúde Vânia Portela e alinharam que
essa classificação ficaria de acordo com as normas do Conselho Federal de Enfemagem. Mas,
infelizmente,  destacou que foi comunicada pelo engenheiro da SEMSA que o atendimento vai
continuar no corredor, o que não concorda. Finalizou manifestando sua indignação em relação a
questão. TEnffo DAS BANCADAS: 0 vereador SILVIO NET0 a)EM) relatou que recebeu
um  comunicado  do  deputado  Júnior  Ferrari  que  informou  a  liberação  de  R$  2  Milhões  para
Santarém,  destinados  ao  complexo  Turístico  da  comunidade  Ponta  de  Pedras.  Comemorou  o
anúncio e enfatizou a grande benfeitoria que o projeto trará à região. Também registrou que foi
liberado recurso para a estrada de Pajuçara e para uma van destinada a Filamônica Municipal. 0
vereador  ERASMO  MAIA  (DEM)  celebrou  o  retomo  das  aulas  presenciais  nas  escolas  do
município que,  segundo ele,  só é possível por causa dos trabalhos de combate à pandemia em
Santarém. Ressaltou que atravessaram o mês de junho comemorando a entrega de 27 obras de
escolas, ressaltando que ainda há 22 escolas a serem entregues, que estão com obras em execução.
Também comentou sobre a importância dos resíduos sólidos, destacando que precisam atualizar a
lei  que  institui a política municipal de saneamento básico e de resíduos sólidos. Relatou que a
população ao redor do lixão de Perema soffe com a questão,  então é necessário trabalhar para
resolver a questão. Finalizou comentando sobre os desafios em relação ao Plano Plurianual e ao
Centro Administrativo, que são demandas, que neste semestre, vão trabalhar de forma segura para
tentar honrar. 0 vereador BIGA KALAIIARE 0T) relatou sobre suas ações nas comunidades ao
longo da PA-370, que ficam próximas ao lixão de Santarém. Destacou a manifestação realizada
pelos comunitários em favor da retirada do lixão,  que se encontra irregular,  registrando que os
problemas  foram  apresentados  em  uma audiência realizada no  Ministério  Público  do Estado  -
h4PE. Também repudiou a ação movida pela Prefeitura de Santarém, contra lideranças sociais, que
foram  acusadas  de  liderar  o  movimento  e  utilizar  o  ato  para  fazer  politicagem.  0  vereador
CARLOS  MARTINS  (PT)  também  se  manifestou  sobre  o  aterro  de  Perema,  relatando  a
problemática do volume de fiimaça que vem ocorrendo e denúncias de vazamento de chorume
para  igarapés  da  região.  Relatou  que,  desde  2018,  o  Ministério  Público  vem  dizendo  que  o
município precisa executar análises técnicas para a escolha de um novo aterro municipal porque
Perema já está no limite.  Disse que há mais de 350  famílias que vivem da coleta de materiais
recicláveis despejados lá, pessoas que fazem parte da cooperativa de catadores. Por isso, defende
a união de esforços para mudar a realidade que afeta diretamente essas pessoas, e aguarda que o
Projeto de Lei encaminhado pelo govemo, que institui a política municipal de saneamento básico
e de resíduos sólidos, possa ampliar mais esse debate. Destacou que nesse momento o govemo
precisa tomar medidas imediatas, pois, segundo ele, não dá para esperar até que ela seja discutida
e  aprovada na Câmara.  Concluído  o  Grande  Expediente  passamos para a Primeira Parte  da
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Ordem do Dia com a leitura da ata do dia 28 de junho de 2021, que após colocada em discussão
foi  aprovada  por  unanimidade.  Em  continuidade  houve  a  leitura  dos  expedientes  recebidos:
MEMO. 071/2021 -GAB. Ver. Júnior Tapajós (PL); MEMO. 036/2021-GAB. Ver. Aguinaldo
Promissória;  Of.  Circ.  008/2021  -  OAB/Subseção  de  Santarém;  OF.  075  -  SEFIN.  Foram
encaminhados  às   comissões   pertinentes:   Projeto   de   Resolução/202l,   de   autoria   do   Poder
Executivo,  que dispõe sobre medidas complementares de segurança em prevenção e resposta a
emergências em áreas e edificações no âmbito do município e dá outras providências. Projeto de
Resolução/2021, de autoria do vereador Carlos Silva (PSC),  que estabelece a realização de mi
culto na primeira sessão ordinária da Câmara Municipal de  Santarém.  Projeto de Lei /2021, de
autoria do vereador Carlos Martins (PT), que declara de utilidade pública municipal o Conselho
lndígena Tapajós e Arapiuns -CITA e das outras providências. Projeto de Lei /2021, de autoria
do  Poder  Executivo,  que  institui  e  atualiza  a  Política  Municipal  de  Saneamento  Básico  do
Município de Santarém, o Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) e o Plano de Gestão
lntegrada de Resíduos  Sólidos  (PGIRS),  em atenção ao disposto no art.  9°  da Lei  Federal  n °
11.445/2007, com as atualizações trazidas pela lei n ° 14.026/2020, o novo marco do saneamento
básico,  e  dá  outras  providências.  Projeto  de  Lei  /2021,  de  autoria  do  Poder  Executivo,  que
estabelece o plano plurianual do município de Santarém, Estado do Pará, para o período de 2022
a 2025. Também foram encaminhados 52 processos de alienação, de autoria do Poder Executivo.
Em seguida, passou-se para a Segunda Parte da Ordem do Dia, com discussão e votação das
matérias  em  pauta.   TRABALHOS  APROVADOS   E  ACATADOS:   Moção  de  aplausos
175/2021, de autoria do vereador Júnior Tapajós (PL); Moções de Congratulações 176 e 179/2021,
de autoria do vereador Alysson Pontes (PSD); Moções de aplausos 177 e 178/2021, de autoria do
vereador Carlos Martins (PT); Moção de aplausos  180/2021, de autoria do vereador Didi Feleol
(PP). Indicações 183 e 184/2021, de autoria da vereadora Alba Leal (MDB); Indicação  185/2021,
de autoria do vereador Erlon Rocha (MDB). Pedidos de lnfomações 86 e 87/2021, de autoria do
vereador JK do Povão (PSDB). Requerimento 1274/2021, de autoria do vereador Alysson Pontes
(PSD); requerimentos 1343 e  1344/2021, de autoria da vereadora Enfa. Alba Leal (MDB). Houve
pedido de vista de autoria do vereador Alysson Pontes (PSD) à lndicação 182/2021, de autoria da
vereadora Alba Leal (MDB). Concluído a pauta, o presidente RONAN LIBERAL JR. (MDB),
encerrou   os  trabalhos   convidando   a  todos   para   a   próxima   sessão.   Vereadores   presentes:
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NETO  OEM),  RONAN  LIBERAL  ]R.  (MDB),  GERLANDE  CASTRO  a>SB>,  ]K  DO
POVÃO  a>SDB>,  BIGA  KALAIIARE  (PT),  ELIELTON  LIRA  (AVANTE>,  ALyssoN
PONTES ¢SD), DIDI FELEOL a.P), CARLOS SILVA (PSC), ERLON ROCIIA (MDB),
ERASMO   MAIA   OEM),   ANGELO   TAPAJOS   (REPUBLICANOS),   AGUINALDO
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PROMISSÓRIA  (PSL).  E  para constar,  mandou  lavrar a ata que  depois de  lida,  discutida e
aprovada será assinada por quem de direito.
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