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Ata   da   Décima   Quarta   Sessão   0rdinária   do   Segundo   Período   da
Legislativa da Décima Nona Legislatura, realizada no dia treze de setembro

t.5ANTARÉM

Sessão
ano de dois mil

e  vinte  e  um,  no  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.   TEMPO  DAS
LIDERANÇAS:  0 vereador CARLOS MARTINS a'T) registrou que esteve participando de
uma reunião com a Colônia de Pescadores Z-20, para tratar sobre a doença que está atingindo o
município  e  pode  estar  relacionada  ao  consumo  de  pescado.   Segundo  ele,  é  uma  questão
preocupante  porque  é  uma  atividade  que  gera renda para  algumas  famílias,  além  de  ser uma
alimentação   muito   apreciada   pela   população.   Como   profissional   da   saúde,   destacou   a
necessidade de cuidar do abastecimento e o resfriamento do pescado, para não gerar problemas à
população. 0 vereador DIDI FELEOL (PP) registrou que estiveram acompanhando a comitiva
do Prefeito Nélio Aguiar no Lago Grande, na inauguração de três escolas da região. Registrou
também  que  esteve  na  escola  Frei  Gilberto  para  averiguar  a  conclusão   das  obras,   e  na
oportunidade,  entrou  em  contato  com  o  engenheiro  da  SEMED  e  construtor  da  obra,  para
verificar algumas demandas ainda necessárias para obra, as quais conseguiram ajustar. Também
solicitaram a remarcação da data de inauguração para que possam entregar a unidade em perfeito
estado.  0 vereador ERASM0 MAIA @EM) repercutiu e  comemorou a entrega de obras na
educação  e  na  área  da  infraestrutura  no  município.  Segundo  ele,  nesses  nove  meses  de  2021,
dezenas de serviços em equipamentos educacionais foram entregues. Também registrou que foi
publicada uma licitação que contempla ginásios e quadras de esportes cobertas, ressaltando que o
Poder Executivo vem fazendo tudo  o  que é necessário para uma boa educação,  acrescentando
que  as  ações  vão  além  da  estrutura  fisica  dos  educandários,  e  contemplam  ainda,  merenda
escolar  e  pagamento  em  dia  dos  profissionais  de  educação.  Concluiu  registrando  o  nome  de
algumas  escolas  que  receberam  obras,  reforçando  que  os  serviços  vão  continuar.  0  vereador
JANDER ILSON PEREIRA (DEM) infomou acerca de uma reunião que aconteceu no Centro
de  lnformação  e  Educação  Ambiental  -  CIAM,  que  contou  com  a  presença  da  Colônia  de
Pescadores Z-20, SEMAP, representantes de mercados, do Movimento dos Pescadores do Baixo
Amazonas  e  vereadores.  Disse  que  a  discussão  foi  centrada  nos  prejuízos  que  pescadores  e
comerciantes têm soffido desde que as infomações da possível doença transmitida pela ingestão
de  algumas  espécies  de  peixes  contaminados,  começaram  a  ser  propagadas.  Pontuou  que  a
situação tem afetado a renda dos pescadores e o que mais preocupa é a falta de informação e as
/¢ke§  #ew.  Registrou  que  o  encaminhamento  da  reunião  foi  para  que  uma  comissão  de
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relatou  que  esteve  na  região  do  Tapajós,  onde  foram  ver  a ponte  que  liga  a  comunidade  de
Tucumatuba  a Nuquiní.  Segundo  ele,  existe um projeto pronto,  orçado  em  RS  I  Milhão para
investimento  do  serviço,  que  estão  trabalhando  com  os  govemos  municipal  e  estadual,  e
buscando  parcerias  para  resolver  a  demanda.  Também  registrou  que  esteve  na  comunidade
Prainha do Maró, conversando sobre o projeto de energia altemativa para o local. Segundo ele, a
solicitação   foi   feita  em  janeiro   e   que   agora  está   sendo   atendida  pela   SEMAP,   que  vai
desenvolver o projeto de energia altemativa para a comunidade. Finalizou relatando que esteve
na comunidade de Curi, ouvindo as necessidades da comunidade, as quais está trazendo ao Poder
Legislativo  e  discutindo junto  ao prefeito Nélio  Aguiar para  a busca  de  soluções.  0 vereador
PROF.  JOSAFÁ  GONÇALVES  (PL)  destacou  que  reuniu  com  profissionais  da  Educação
Especial e representantes  do  SINPROSAN, no Plenarinho  da Câmara Municipal  de  Santarém.
Relatou que duante a reunião foram discutidas a iniciativa do govemo municipal em organizar a
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regularização  dos  servidores  temporários  e  os  investimentos  no  setor  educacional.  Sobre  o
Processo  Seletivo para Apoio  e Magistério,  comentou que ele tem como objetivo  selecionar e
regularizar a lotação dos servidores temporários para o exercício em 2022, e deve acontecer em
outubro.  Quanto  à  eleição  de  gestores,  anunciou  que  ela  deve  ocorrer  até  o  final  do  ano.  0
vereador  CARLOS  SILVA  (PSC)  parabenizou  o  prefeito  Nélio  Aguiar  e  a  secretária  de
educação  Maria José Maia pelo  trabalho  desenvolvido  nas  regiões  de  rios.  Relatou que  esteve
junto com o vereador Didi Feleol e comitiva do prefeito prestigiando a entrega dos educandários
na  região  do  Lago  Grande.  Em  seguida,  registrou  o  cancelamento  da  sessão  especial  de  sua
autoria,  que  estaria  homenageando  as  famílias  de  alguns  confederados.  Registrou  que  alguns
movimentos  negros  levaram  para  o  lado  partidário,  e  crer  que,  em  vista  de  ter  se  mostrado
apoiador do govemo Federal, os movimentos divulgaram uma nota de repúdio contra ele e esta
Casa.  Para  evitar  e  resguardar  os  homenageados,  resolveu  cancelar  a  sessão,  ressaltando  que
essas pessoas não compactuam com o que fizeram os seus antepassados. Disse que não é racista,
e jamais faria nada para con§tranger a Casa. A vereadora ENFA. ALBA LEAL (MDB) falou da
viagem a comunidade do Lago grande neste  final de semana,  onde levaram uma ação social à
comunidade São Pedro, onde foram atendidas seis comunidades. Fez agradecimentos ao govemo
municipal e colaboradores. Registrou também que esteve na obra do novo prédio da UNIMED,
um complexo, que segundo ela, vai servir para ampliar renda e vários tratamentos importantes de
altíssima complexidade no município.  Finalizou registrando  sobre a reunião no CIAM sobre o
que vem acontecendo com os pescadores em vista da suspeita da doença de jJ¢jí7i.no município.
Disse que precisam levar infomação verídica sobre o consumo do pescado à população, em vista
do prejuízo que tem causado aos pescadores.  Finalizou destacando que seria importante cobrar
agilidade  do  resultado  do  exame  da  pessoa  que  faleceu  suspeita  da  doença  para  evitar  um
impacto maior e tranquilizar a população. TEMPO DAS BANCADAS: 0 vereador Didi Feleol
(PP) dispensou o tempo da sua bancada. 0 vereador JK D0 POVÃO (PSDB) infomou que na
sexta-feira,  reuniram  com  a  comissão  de  fiscalização  da  Organização  Social  Mais  Saúde  que
prestou informações  sobre  o primeiro  quadrimestre.  Destacou que manteve  a certeza de  que  a
Mais  Saúde,  não  tem mais nenhuma condição  de  administrar as unidades  de  saúde.  Também,
cobrou infomação dos govemos municipal e estadual pelo recapeamento da Rodovia Femando
Guilhon que, segundo ele, deveria ter sido encerrada no ano passado; e do pedido de infomação
referente a refoma do Mercadão 2000, o qual recebeu uma emenda parlamentar no valor de mais
de  um  milhão,  liberada  pelo  deputado  Júnior  Fenari  em  2019  para  a  refoma  do  espaço.
Registrou  que  a  obra  até  agora não  foi  executada.  Disse  ainda  que  deputado  também  liberou
outra emenda parlamentar nó valor de R$ 4 milhões, para a pavimentação da lnteipraias, estrada
que  dá  acesso  aos  balneários  de  Santarém,  e  que  até  o  momento  a  obra  não  foi  executada.
Também cobrou do Poder Executivo,  a entrega da refoma de um dos  setores de obstétrica do
Hospital  Municipal.  Concluído  o  Grande  Expediente  passamos  para  a  Primeira  Parte  da
Ordem  do  Dia  com  a  leitura  da  ata  do  dia  18  de  agosto  de  2021,  que  após  colocada  em
discussão  foi  aprovada  por  unanimidade.  Em  continuidade  houve  a  leitura  dos  expedientes
recebidos:   MEMO.   020/2021   -   GAB.   Ver.   Biga   Kalahare   (PT);   MEMO.   072/2021   -
INTERLEGIS;   MEMO.   024/201-   AB.   Ver.   Carlos   Silva   (PSC).   Foram   encaminhados   às
comissões pertinentes:  Projeto de Emenda à Lei  Orgânica,  de  autoria do Poder Executivo, que
dispõe sobre a revogação, do inciso Vl do art.10, alínea A, inciso IX do art.134 e altera 0 §  1° do
artigo  134.  Foram  encaminhados  cinco  projetos  de  terra,  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:  Pedido  de  lnfomação
103/2021, de autoria do vereador Alexandre Maduo (MDB);  Pedido de lnfomação  104/2021,
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de  autoria  do  vereador  JK  do  Povão  (PSDB);  Moção  de  Aplausos  222/2021
vereador Júnior Tapajós (PL); Moções de Ap|a-usos 2-23 e 224/'2o2_|-,-àe-a-ui'.-ría-à'. -v-e.;;àv.'r"Eà;
Murilo  Tolentino  (PSC).  Dando  seguimento  à  pauta,  houve  o  retomo  do  pedido  de  vista  do
T)T`^TIT`rii^  -Ti   T -T  `,,`  ___ .___ .      .

de  autoria  do

_       -_--_ ----   r-_--`,   \*\,   ,\\,1\+  \+\J
PROJET0 DE  LEI N° 278/2021, -de  autoria ao veieador JK do  Povão  (PSDB),  que  dispõe
sobre a obrigatoriedade da divulgação de listagens de pacientes que aguardam por consultas com
médicos especialistas,  exames e cirurgias na rede pública de saúde do município de Santarém -
Estado  do  Pará.  Duante  as  discussões,  o  vereador Erasmo  Maia  (DEM)  registrou que  houve
entendimento  com o  autor da matéria para que o projeto volte para a Comissão,  em vista das
divergências,  para  que  possam  ter  fiituamente  uma  lei  eficaz;  o  que  foi  acatado  pela  Mesa
Diretora.  Ato contínuo,  deu-se seguimento a pauta com a aprovação dos requerimentos  1795  a
1800/2021,  de  autoria do vereador Alysson Pontes  (PSD);  requerimentos  1801  a  1803,1827  a
1832, e  1835/2021, de autoria do vereador Alexandre Maduo (MDB); requerimento  1804/2021,
de  autoria  do  vereador JK  do  Povão  (PSDB);  requerimentos  1805  e  1806/2021,  de  autoria  do
vereador  Eleilton  Lira  (AVANTE);  requerimentos  1807  e  1808/2021,  de  autoria  do  vereador
Didi   Feleol   (PP);   requerimento   1810/2021,   de   autoria   do   vereador   Sílvio   Neto   (DEM);
requerimentos1811a1816/2021,deautoriadavereadoraAdrianaAlmeida(PV);requerimentos
1817 e  1818/2021,  de autoria do vereador Angelo Tapajós  (REPUBLICANOS);  requerimentos
1824,1825 e  1826/2021, de autoria do vereador Aguinaldo Promissória (PSL). Indicações 243 a
246/2021,  de  autoria  do  vereador  Alysson  Pontes  (PSD);  Indicação  247/2021,  de  autoria  do
vereador Carlos Silva (PSC); Indicações 248 e 249/2021, de autoria do vereador Carlos Martins
(PT);  Indicações  251,  252  e  253/2021,  de  autoria  do  vereador Aguinaldo  Promissória  (PSL);
Indicação 254/2021, de autor!a do vereador Alexandre Maduo (MDB). Concluído a pauta e não
havendo  explicações  pessoais,  o  presidente  RONAN  LIBERAL  JR.  (MDB),  encerrou  os
trabalhos  convidando  a  todos  para  a  próxima  sessão.  Vereadores  presentes:  ALEXANDRE
MADURO  avIDB),  ADRIANA ALMEIDA  (PV),  ENFE"EIRA  ALBA  LEAL  aoB),
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EmoN  ROCHA  (MDB),  ANGELO  TAPAJOS  (REPUBLicANoS),  ENF.  MURiLo
TOLENTINO tpsc), IANDER ILSON PEREIRA a>EM>, ELIELTON LIRA tAVANTE>,
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COM JUSTIFICATIVA:  BIGA mLAHARE (PT).  E para constar, mandou lavrar a ata que
depoisdelida,tiscutid;,eaprovadaseráassinadaporquemdedrieito.
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