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overeador'ALYSSONPONTES(PSD),presidenteemexerci'cíodoPoderLegíslativo,deuboas-
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l.,\JCLO¥íTnmq?"Shf`ttj:q°~Sg _e ínícipu à sessão com o GRANnF Fvi>TT`TT`Tmn --`--dadosdasfiscalizaçõeseletrônícasquenotíficoumilharesdemotoristasqueexcedemolímitede
velocídadenaRodoviaFemandoGuilhon.Disseserafavordafiscalização,masconsideraque
''todostêmodíreitoderecorreradecísão.FaloutambémqueestaráíndoaBrasi'Iiaparafalarcom
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emAlterdoChão,ouvíndoasdemandasdoscomunítáriosemrelaçãoaenergia.Relatouqueem
algunscasos,asdemandasjáfomatendidaspelaEmpresaEquatorialEnergía.Emseguida,
agradeceuaoprefeitoNélioAguímeasecretáriadeeducaçãoMariaJoséMaíaquantoasmelhorias
realizadas nas escol* do munici'pio, destacando a contínuação dos trabalhos de refomas e
entrçgasnasregiõesderios.AvereadoraENFA.ALBALEAL(MDB)destacouqueesteve
visitmdoosetordehemodiálísequefimcionaemumanexonoHospitalMunicípaldeSantarémHMS,eobservouqueoíndicedeatendímentoaumentounosúltimosdías,ressaltandoaprocura
doserviçopelospacientespós-covíd.Naocasião,regístrouqueoHospitalRegíonaldeltaítubajá
está` funcíonando com uma demanda de dez pacíentes, ressaltando ser m avanço para os
muricípiosdeSantarémeltaituba.DísseaindaqueformatendídospeloSecretárioDanielSímões
pará}tratardéumapontequequebrounoramalEíxoForte.Infomouqueademandafoiatendida
Pela;Secretaria.
_____Finalízou
..... w..4vu
informando
iiiiuiiiianoo
aiieque
eQtf.vp
esteveam
em-ai`-:*
reuníão
----com o' dàlegado
- Jamil
____-_- -`,L
Casseb
L+l+,LJ\+lua
para

ieforçflaaçãodeemíssãodeRGnoDistritodeCuruaiédemaisregiõesdomunici'pio.0vereador

JANDER ILSON PEREIRA (DEM) infomou que muitas pessoas estão espalhando falsas
noti'çiasemrelaçãoaoconsumodepeíxesnacidade.Destacouquebuscouínfomaçõesedescobriu
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ele,seforcomprovadoacàusadadoençaadvindadopescado,podesersímproibidooconsumo
nac.Ídadeequecomorepresentantedacategoria,estádíspostoaaveriguararealsituação.0
vereador.GERLANDECASTRO(PSB)ínfomouquefezumavisitanagrandeáreadoMararu,

para ouvir as demandas da comunidade. Relatarm sobre a infraestrutua, saúde e educação,
elogiandooscuídadoscomalgumasestrutuasdacomunidade,comonaUMEleUBS;disseque
aescolajáestánoplmodegovemopararefomaeampliação.Ressaltouaindaquevisitouaregião
do Planalto e que
observou
em-iii
uma
UBS,
aa
fa|ta
_.___
__ ..., vw
uiia
uDo,
ialtadedeDarceria
parceriaf`ntra
entre aa anf^--:-enfemeira-`da comunidade
_----0`-.\,
parà com o presidente daquela localidade. Destacou que as lideranças são fimdamentaís no
atendimentodasdemandasdascomunidadesecomomembroaComissãodeSaúde,íráfiscalízm
comrigoro§servíçosnessaslocalídades.0vereadorCARLOSSILVA(PSC)ínfomouqueestá
protócolandóumamoçãodeaplausosaosfisíoterapeutaspelodíadedicadoaeles.Emseguida,
ínforinouqueestevenodiaSetedeSetembronasmanifestaçõespopularese,comojomalista,

defendealíberdadedeexpressão.0vereadorELIELTONLm(AVANTE)relatouumavisita
a EScola São Miguel na comunídade de Pau D'Arco, que passou por refoma e ampliação,
destacandoaaltaqualidadeaplicadaàobra.TambémparticípoudaentregadaEscolaSantarém
Miri, e. finalizou parabenízando o vereador Carlos Silva quanto a manífestação do Sete de
Seteínbro. TEMPO DAS BANCADAS: 0 vereador ALEXANDRE MADURO (MDB) fez
questíonamentos a pessoa' do Secretário de Govemo Henderson Pinto, para que este leve ao
conhecimentodoGovemadordoEstadoafaltidemateridparaemíssãodoRGnoCAEC,na
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Estação Cidadanía
e Delegacia
___
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uivii. Em
Ein aparte, o vereador JK do Povão (PSDB) reforçou que
nãofaltaapenasmaterial,mastambémpessomparaatuaremnasemissões,poisoagendamento
____.__... t ,..., uao pmd a[uarem nas emissões, pois o agendamento
temsídoímpossi'velenenhumarespostatemsidodadaaopovo.Emaparte,overeadorGerlande
tçm Sído ímpossi'vel e nenhuma re.çin^ç!ta ta-a:|^ J-J- Castro(PSB)dissequeasaçõesqueacontecemnascomunidadessãoímportantes,porémnãotêm

lógicaquefaltenossetoresresponsáveis.Paraconcluir,overeadorALEXANDREMADURO
(MDB)destacouqueapartirdessemomentoestaráfiscalizandoafimdebuscmexplícaçõesdo
porquêdafaltadematerialparaessesórgãosnomuníci'pio.Porfim,parabenizouàsecretáriade
EdueaçãoMariaJoséMaíapelaentregadealgumasescolascomumaestrutuabemmodemae
incomumnqregião.0vereadorERLONROCHAav[DB)faloudavisitaàsecretariadeEducação
para`tratffdeassuntosrelaçíonadasàsescolasdascomunidadesPinduí,NovavistadoTapajóse
SãoBrás,registrandoqueobteverespostaposítivaporpartedasecretariaoiiantna^riimn-;-^-+do Cronoprama
rlQc` ^L.^. ____ _ _
cronogrmadasobraspmaesseseducm`dà:iá-s'._Dri;;erai:àauãu>::rs::avréan:uB=it:.aâacEepar'vme:àte:

;indo as demandas, e aproveítou para relatm aos pares os requerimentos apresentados ao
Jemosoliéítandomelhoriasparaobaino.Finalízouinfomandoqueestevenacidadedeltaituba
L
__ _ __...V.. ,LL..qll4Ull llllumancLo que esteve na cidade de itaituba
co"algumaslideranças,promovendointegraçãoregional.Emaparte,overeadorElíeltonLíra
ri.i algumas liderancas. hrnmnvpnri^ ;n+a--^^* ----..-

(AVANTE)falouqueaquestãodeemíssãodeRG,nãoémproblçmaapenasdoMunícípíode
Santarém,poisascédulassãocontroladaspelaCasadaMoeda,porissosãoescassas,precísando
assím,umaaçãorequisítadademaiscédulaspormeiodoGovemadodoEstado,ressaltandoque
as ações
são
realízadas
para
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situações emergenciaís.
CARLOS
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MARTINS{PT)registrou,sobreodíaSetedeSetembromarcadapelasmanífestações,eobservou
quehestedia,odebatenãofoifocadonosreaisproblemasvivídospelosbrasileirosnaatualidade,
massimnadefesadeatosántidemocrátícoeautoritários,comooataqueaoSTF.Destacouainda
oatoGritodosExclui'dos,manifestaçãoquedefato,segundoele,temcomocentroprincípala
valorizaçãodavídacomdignidade.Emaparte,overeadorJuníorTapajós(PL)destacoualutaem
favor da democracia e pelo díreito ao voto. Relatou sobre as dores dffi fami'li" brasileiras,
enquantoopresidenteficafazendomobilízaçãoparaqueapopulaçãováàsmSínflmoutras
instítuições.`Dissequeaspçssoasquesaem*ruasmanífestando,sãoafavordafamílíaBolsonaro
enãoemdefesadasdemandassociaís,concluíndoquemuítosinvestímentosnãochegmporcausa
dacrisepoli'tícaintemaquenuncaacaba,prejudicandoassímobrasileiro,quevemperdendoo
poder de compra e sustento. Em aparte,
o vereador Erasmo Maía (DEM) por outro lado qe
__r__.„ v. ,v.-uuui i;i4siiio iviaia (1JEM) Por outro lado se
contrapôsqúestionandoquealguémestádesamonizandoospoderes,levandoparamladoque
çontiapôs qúestionandn niiá Çilft„á-^-+z J--nãofffibem'aopovo.DestacouqueoSupremoesticaalgumasmatéríasatravésdeumadítadura
dojudíciáriodeixandoassimderespeitmapopulação.Emaparte,overeadorJanderllsonPereíra
(DEM)dissequenãoconcordaqueemummovimentotãograndecomooquehouve,tivessecomo
C,__._.
V VUC; lluuvc, [ivesse como
debate Uma única pauta que destacava a rpt;rciha la -:-:-i ---u.uaiçuiiiaunicapautaquedestacavaaretiradademínistrosdoSupremoTribunalFederal,pois
' .VLLLV
^
os problemas são muitos, e não são levados em consíderação, sendo ainda camuflados pela

::;,:mae:t:£ãr:rqquueehoooTrvgeáoFn:opd¥veéààeáema::rp%.:sesst.e.::Í::Fo,cdoiàs:fq.ui:sd:ràtá::c::tasçE:
ao.sístema;disseaíndaquéopresidenteprecisaserrespeítado,emboraomesmofaleoquenão
seja.apropriado.Emseguida,overeadorGerlandeCastro(PSB)dissequeavaliaogovemocom
asprofeciasdopassadoequeduranteoGovemo.anterior,otrabalhoemfavordapopulaçãoera
claróeobjetivqecontinumbeneficiandoosmaisnecessitados.Concluíudestacandoqueopaís
nãoprecisadeamas,massimdepessoascomprometidascomasreaisnecessídadedapopulação.
ConcluídooGrandeExpe¢ientepassamosparaaPrimeiraPartedaOrdemdoDiacomaleitura
daatadodía23deagostode2021,queapóscolocadaemdiscussãofoiaprovadaporunanímidade.
Em ,continuidade houve a leitua dos expedientes recebidos: MEMO. 042/2021 -GAB. Ver.
Enfemeíro ,Murílo Tolentino (PSC); OF. 6097/2021-GAB. Prefeíto Municipal de Santarém.
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______.__vu
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declara
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----- 'de` natureza
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_ _ ímaterial
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`
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patrimônio
cultual
do
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__
murici'píodeSantarém.ProjetodeLei,deautoriadovereadorAlyssonPontes(PSD),quedíspõe
sobreapuriçãoasembarcaçõesdoMunicípíodeSantarém-EstadodoPará,quenãousarem
_ _ _.._ .... r.v uç Údiiiarem -tistado do Pará, que não usarem
proteçãonoeixodomotor,queocasionmacídentesdeescalpelamentoedaoutrasprovídências.
Protçção no eixo do motor. aue ocaQinn- a^:|^-+-- J ProjétodeLeí,deautoriadovereadorErlonRocha(MDB),queficmoshospítaispúblícose
particularesnoMunici'pio,deSantarémaprocedercomoatendimentopreferencíalàspessoas
poftFdorascomsi'ndromedeDown.ProjetodeLei,deautoriadovereadorErasmoMaia(DEM),
quedispõesobreanomenclaturadoCentroMunicipaldeEducaçãolnfantil-CEMEldobaírrodo
Caranazal.ProjetodeLei,deautoriadoPoderExecutivo,quedíspõesobreocadastroínfomativo
doscrédítosnãoquitadosdeórgãosmunicípaísedáoutrasprovídências.ProjetodeLeí,deautoria
doPoderExecutivo,quealteraaLeiN°19.882,de12denovembrode2015,quereestruturao
Con§elhoMünícipaldeContribuíntes,aComissãodeAvaliaçãolmobiliáriaeCadastramento,ea
CoinissãodeAvaliaçãoEóonômíco-FíscaldoMunícípiodeSantarémedáoutrmprovidêncías.
Em§eguidflpassou-separaaSegundaPartedaOrdemdoDia,comdiscussãoevotaçãodas
matérias em pauta. TFLABALHOS APROVADOS E ACATADOS: Pedído de lnfomação
101/2021,deautoriadavereadoraEnfa.AlbaLeal(MDB);Pedidodelnfomação102/2021,de
autoriadov,ereadorGerlandeCastro(PSB).HouveoretomodopedidodevístadoPROJETO
T___ __u..v \[ L,u/. iiuuvc o retorno do pedido de vísta do PROJETO
DE
DE,;LEI
LEI N°
N° 278/202|.
278/202Ldedeai]tnr;a
autoriaH^
do `7a-a-.i-vereador TTz
JK do
. Povão
` - (PSDB), que dispõe sobre a
obriéatoriedadedadiwlgaçãodelístagensdepacientesqueafflfldmporconsultfficommédícos
espe:Cíalístas, exames
e cirürgías
na rede
púb|íca
de saúde
do miin;Í`i'n;^
Ha c'n-+--J£--n__- -_--\~\\,\,,J
. do
___~
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" içuc
puDiica
ae saúde
do município
de Santarém_-Estado

Pará' ni."nH+^ __ J?
Pará'.Duanteasdiscussões,overeadorElieltonLira(AVANTE)pediuvistadamatéria,oquefoi
acatado. Em seguida, entrou em pauta os PROJETOS DE LEI (ALIENAÇÃO)/2021, que
autorizaoPoderExecutívoavenderfi.açãodosoloubanodeseudomi'nionestacídadeaJucívm
Abraão,PaulaDeMelo-Proc.N°010/2021;JoséGentíILimaDeSousa-Proc.N°027/2021;
MoíàésFeltranÂngelo-Proc.N°o49/2o2i;Ali'rioTenórioFurtadoNeto-Proc.N°o72/2o2i;
AldirGíovaníSchmíftLtda-Me-Proc.N°073/2021;JhonatmConceíçãoDaSilva-Proc.N°
074/2021;JorgeHidelíHayashí-Proc.N°075/2021;AldaSouzaDeAguím-Proc.N°076/2021;

Denise Albarado DoS
Freire
-Proc.
N°N077/202|;
María
Gorete
,qalpc
F;m.a:-n
---- `Tn
_ _Santos
~ ~_^..vu
. |.ii.
-riuc.
u / //2U2I
; María
Gorete
Sales
FígueíraT`
-Proc.
_ ' _' _`,`~L
N° ,
o79/?n7l. D^C.;11. Tl_,,__. `_
~
079/2021;RosildaPalhetaDeSousa-Proc.N°080/2021;AldaSousaDeAguim-Proc.N°
081/2021;AldaSousaDeAguím-Proc.N°082/2021;CelesteAkemiYoshimuaBezerra-Proc.

cNoonííâà/o2,o:nltroousep:oJde.tsocsusfsoãro-osl.fàsoe#Íoovsd:ÉerEia(eAia|É.icAuêsÃoó,%õ2T¥:iadua,::.zât:
PoderExecutívoavenderfraçãodosolourbanodeseudomi'nionestacidadeaRubemSousada
Costa-Pro,c.n°096/2021;MariadoSocorrodeOlíveiraAlho-Proc.n°0097/2021;Patrick

#|:rv#-dârsol;v:o-|3;,2oZo|,oâsú,Êí:2k;,:::,qeuàgssjivs::|o=ffae::rporcocnon!ç:,|2,2:;,,::|:tár:#|avie
MaiáColares-Proc.n°l'25/2o2i;MarcosAlvesdeSouza-Proc.n°i30/2o2i;NílmaLúcia
VasçoncelosdaSílva-Proc.n°135/2021;JoséRibmmAguímCameíro-Proc.n°137/2021;
Men'des e Mendes Comércio De Materiaís Elétricos Ltda -Proc. n° 151/2021; Rita Cinara
_ __ .,+w..„w. Liçiiiuus L[cia -rroc. n° 151/2021; Rita Cinara
MachadoFgrreira-Proc.n°153/2021.Osprojetosformlídoseaprovadosemlae2adiscussão,
Maçhado Forreira -Proc. n° i ç3/?n?i r`a --^: -.-- Jp-

por }unanimíd4de. 0 vereador Ronan Liberal Júnior assumíu a díreção dos trabalhos. Dado

sce#g=es#Íovaàt3essêí=oú£oo=£daeprAonj,_=9Éos^.:Sf:nçãâ.on.^d£LU±pLEu>suorsuu2:ag,2agr2eFãoded.o=tot=£abaEgovsérga#oor
CarlosSilva(PSC);MoçãodeAplausos220/2021,deautoriadovereadorJúniorTapajós(PL);
requerimentos 1680, 1681, 1768 a 1770/2021, de autoria do vereador Silvio Neto (DEM);
requerimentos1717a1720/2021,deautoriadavereadoraAdrianaAlmeida(PV);requerimentos

173?al743/202ldeautoriadovereadorErlonRocha(MDB);requerimentosl753al757/202l,
'`
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de aútoria dà vereadora
_ _.__._Enfa.
_...wAlba
niiiaLeal
ijt;di(MDB);
iiviiJt3); requerimentos 1758 e 1777/2021, de
autoría do
11111111-vereàdor Enf.MuríloTolentino(PSC);requerimentos1759a1765/2021,deautoriadovereador
_ ___ ...... v \. u„ içqut;rimentos 1759 a 1765/2021, de autoria do vereador

'ontes (PSD); requerimentos |77| fl 1774 a 17o£/1^11
.
4lyssonPontes(PSD);requerimentos1771a1774,e1786/2021,deautoriadovereadorElielton

Lira(AVANTE);requerímento1775/2021,deautoriadovereadorAlexandreMaduo(MDB);
requer!mentos 1778 a 1784/2021, de autoria do vereador Aguínaldo Promissória (PSL);

qu,erimentp1785/2021,deautoríadovereadorDídiFeleol(PP).Indícacão239/20?1ripa.ii+^".n
-' _-__'vJL`u uu Yt'`C'duur U|a| t'e|eo| (PP). |ndícação 239/2o2 | , de àut-.='ã
O P.OderLeÉí.qlat;`7n.
Tr`A;^,n^*_
iÁ^;-^^. de. autoria dn vf`rpçih^r T]--fl-^
_ _ `_T~V
_.,, 4V4
Le8islativo; Indicpção
240/2021,
Jr-:-'"T``
-`L ,- UC;
-- auLuria

4iÁõÍ'-|,-ã:`aúú:àlrvi:'dlál:1eTeçaàooía4Ã'|2boa2i;:|e(a#tErÉ;;d|::iecraeçaãdoo2F27ZF2o|Td:í:tp.E#à;.|:gi::âã:
'

idiFeleol(PP).Concluídoapauta,opresidenteRONANLIBEFLALJR.(MDB),encerrouos
trabalhos convídando a todos para a próxíma sessão. Vereadores presentes: ALEXANDRE

MAi)URO(MDB),ADRIANAALMEIDA(PV),ENFERMEIRAALBALEAL(MDB),

fâv¥8Stp¥âE,T[DN[S]°FTE'LÊíá¥]t3py,E£°Ní3RMT'hGZ,¥sAt¥EEgâ#%3íE£S'Á¥s¥?

ERLON ROCHA (MDP), ANGELO TAPAJOS (REPUBLICANOS), ENF. MURILO
__ ___ _w `[-]L L+|jiiiiii,Ai`Ub/, üNJ1'. MURILO
ÚOLENTINO
1ul.LN1llm(PSC),JANDERILSoNPEREIRA(DEM),ELIELTONLIRA(AVANTE),
(PSC`. JANnF.P TT cinN i]nT]T]Tn
^ ;--` -` -ALyssoNPONTES(PSD),PROF.IOSAFÁDOSINPROSAN(PL),BIGAmLAHARE
(PT), RONAN LIBERAL JR. (MDB), ERASMO MAIA (DEM), AGUINALDO
PROMISSÓEHA (PSL). F para constar, mandou lavrm a ata que depoís de lida, discutida e
Fprg,Vadasefáassinadapor.quemdedireito.

