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SANTARÉM

Pro

onçalves

Ata da Sétima Sessão Ordinária do Segundo Período da Primeira
Legis]ativa da
Décima Nona Legislatura, realizada no dia dezesseis de agosto do ano de dois mil e vinte e um,
no Plenário Benedito Magalhães da Câmara Municipal de Santarém. À hora regimental o vereador
JOSAFÁ GONÇALVES (PL), presidente em exercício do Podér Legislativo, deu boas-vindas a
todos, e iniciou à sessão com o GRANDE EXPEDIENTE. TEMPO DAS LIDERANÇAS: 0
vereador CARLOS SILVA (PSC) fez registro sobre sua solicitação à Secretaria Municipal de
Mobilidade e Trânsito - SMT, quanto a instalação de uma faixa de pedestre elevada na Rodovia
Femando Guilhon, entre as ruas Jacarandá e Joana D'arc. Também comentou sobre a repercussão
do caso do ônibus da empresa Monte Cristo, que faz linha para o Bairro Pérola do Maicá, que não
estava parando para as crianças que voltavarn da escola. Segundo ele, recebeu diretamente do
secretário a resposta, o qual destacou que a empresa se retratou justificando que não atendeu as
crianças por conta do decreto que impede a lotação máxima no coletivo. 0 vereador ressaltou que
entende que esse motivo pode ser relevante, mas alegou que já recebeu inúmeras denúncias sobre
as inegularidades cometidas por alguns motoristas. A vereadora ENFA. ALBA LEAL (MDB)
informou que estiveram presente no Distrito de Curuai participando das festividades de Nossa
Senhora de Nazaré, e que na ocasião, participaram de várias atividades com a comunidade. Em
seguida, registrou a reunião com o secretário de Cultua Luís Alberto Figueira (Pixica) e com o
líder comunitário Carlos Santos, realizada na Administração Distrital de Alter do Chão, que teve
como objetivo conhecer as dificuldades e os principais anseios dos moradores da vila, os quais
serão reivindicados junto ao Poder Executivo. Destacou que, após a reunião, visitaram o Centro
de Atendimento ao Tuista -CAT e a orla da vila balneária, ressaltando a importância do
ordenamento tradicional dos catraieiros no local. Por fim, registrou que estará solicitando ao
Executivo, serviços de recuperação e manutenção incluindo toda a extensão das ruas da ocupação
Bela Vista, na Sena Saubal. TEMPO DAS BANCADAS: 0 vereador JK D0 POVÃO (PSDB)
protocolou pedidos de infomação à chefe da Controladoria Geral do Município Roberta Merabeth,
solicitando detalhes do relatório de auditoria sobre a OS Mais Saúde, administradora do Hospital
Municipal de Santarém e Unidade de Pronto Atendimento 24h. Também registrou pedidos de
inforinações sobre o uso de recursos da emenda parlamentar do deputado federal Júnior Ferrari

para a refoma do Mercadão 2000, e do asfaltamento da estrada da praia do Pajuçara. Também
solicitou a contratação de mais colaboradores para a UPA 24h, que agora é referência para os casos
de ugência e emergência. Segundo ele, há uma sobrecarga de trabalho sobre as equipes na
unidade. Infomou ainda que houve uma preocupante redução na quantidade de leitos na
emergência do HMS, e que existe lotação na obstetrícia, que é reclamação dos usuários, e que
precisam de atitude rápida pois o hospital está sobrecarregado. 0 vereador MURIL0
TOLENTINO (PSC) fez criticas à fàlta de medicação para os renais crônicos no município.
Segmdo ele, é uma medicação distribuída pelo Govemo Federal, e que recebeu a notícia de que o
problema foi na SESPA de Belém que fez uma troca com a distribuidora e aconteceu o atraso.
Criticou o secretário estadual de saúde que devia estar a par da situação, pois muitas pessoas
necessitam do medicamento. Concluiu enfatizando que estará solicitando ajuda dos setores de
segurança pública para coibir o ato de empinar papagaio em vias públicas. Destacou que é uma
cultura que coloca em risco a vida das pessoas, e que vai encaminhar documento ao Executivo que
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Tramontina, onde recebeu demandas pela população, e que estará encaminhando as secretarias
competentes. Registrou ainda que esteve na SEMINFRA, acompanhado dos representantes dos
bairros Santíssimo, Prainha e Santana, onde deram andamento a importantes pautas de
inffaestrutura daquelas áreas. Registrou que estarão recebendo comunitários da região do Lago
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Grande da Aldeia lndígena Cobra Grande, anexada ao PAI Lago Grande. Relatou que estarão indo
à Empresa Equatorial Energia para tratar sobre o programa de energia "Luz para Todos", que foi
aprovado para aquela região em 2018. Disse que vão procurar saber o porquê de o serviço ainda
não ter sido atendido. Concluiu registrando que há uma agenda na Vila de Alter do Chão para
tratar da infi.aestrutua das vias da localidade. 0 vereador GERLANDE CASTRO (PSB)
destacou que visitou a Grande Área do Santarenzinho para receber as demandas e pedidos da

população. Relatou que os moradores solicitaram o asfaltamento da Rua Nossa Senhora do
Rosário, que é rota de ônibus e tem um fluxo intenso de veículos grandes e pequenos. Além disso,
disse que na mesma rua há uma escola municipal e a lgreja de Nossa senhora do Rosário. Finalizou
registrando que tiveram a oportunidade de conversar com lideranças da região do ltuqui Santarém-Curuá-Una, sobre o interesse de uma área indígenas em fazer algumas mudanças
voltadas para área da educação, quanto a nomenclatua das escolas da localidade. Disse ser
importante o diálogo com a população. Concluído o Grande Expediente passamos para a Primeira
Parte da Ordem do Dia com a leitura da ata do dia 04 de agosto de 2021, que após colocada em
discussão foi aprovada por unanimidade. Em continuidade houve a leitua dos expedientes
recebidos: OF. Circular 021/2021 -SEMTRAS; MEMO. 047/2021 -GAB. Ver. Jander llson
Pereira (DEM); MEMO. 060/2021 -GAB. Ver. Alysson Pontes (PSD); MEMO. 049/2021 -GAB.
Ver. Elielton Lira (AVANTE). Foram encaminhados às comissões pertinentes: três 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 196/2021, de autoria do vereador Murilo Tolentino (PSC);
Moções de Aplausos 197,198 e 200/2021, de autoria do vereador Carlos Martins (PT); Pedidos
de lnfomações 97, 98 e 99/2021, de autoria do vereador JK do Povão (PSDB); Pedido de
lnformação 100/2021, de autoria do vereador Carlos Martins (PT); requerimentos 1509,1510,
1512 e 1539/2021, de autoria do vereador Elielton Lira (AVANTE); requerimento 1511/2021, de
autoria da vereadora Enfa. Alba Leal (MDB); requerimentos 1513 e 1534/2021, de autoria do
vereador Alexandre Maduo (MDB); requerimentos 1521 a 1524/2021, de autoria do vereador Enf.
Murilo Tolentino (PSC); requerimentos 1525 e 1526/2021, de autoria do vereador Carlos Silva

(PSC); requerimento 1527/2021, de autoria do vereador Júnior Tapajós (PL); requerimentos 1528
a 1531/2021, de autoria do vereador Gerlande Castro (PSB). Indicação 208/2021, de autoria do
vereador JK do Povão ¢SDB); Indicação 209/2021, de autoria do vereador Carlos Martins (PT);
Indicações 211 e 212/2021, de autoria do vereador Erasmo Maia (DEM). Concluído a pauta, o

presidente em exercício CARLOS SILVA (PSC), encerrou os trabalhos convidando a todos para
a próxima sessão. Vereadores presentes: ALEXANDRE MADURO (MDB), ADRIANA

ALMEIDA (PV), ENFERMEIRA ALBA LEAL (MDB), CARLOS MARTINS (PT), SÍLVIO
NETO (DEM), GERLANDE CASTRO (PSB), JK DO POVÃO (PSDB), DIDI FELEOL
(PP), JÚNI0R TAPAJÓS (PL), CARLOS SILVA (PSC), ERLON ROCHA (MDB),
ERASM0 MAIA (DEM), ELIELTON LIRA (AVANTE), ANGELO TAPAJOS

(FEPUBLlcANoS), 4GulNALDo pROMlssómA (psL), ENF. MURILo TOLENTINo
(PSC), PROF. JOSAFA DO SINPROSAN (PL), BIGA KALAHARE (PT). AUSENTES COM
JUSTIFICATIVA: JANDER ILSON PEREIRA (DEM), ALYSSON PONTES (PSD),
RONAN LIBERAL JR. (MDB). E para constar, mandou lavrar a ata que depois de lida, discutida
e aprovada será assinada or quem de direito.
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