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Ata da Décima Quinta Sessão Ordinária do Segundo Período da Primeira Sessão Legislativa
da Décima Nona Legislatura, realizada no dia catorze de setembro do 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: O
vereador JX DO POVÃO (PSDB) reclamou da situação em que se encontram algumas vias de
Santarém, e fez críticas as ações do secretário municipal de Infraestrutura. Disse que muitas ruas
de Santarém estão intrafegáveis, classificando a situação como um transtorno vivido em pleno
verão. Sugeriu um trabalho ao menos paliativo para manter a trafegabilidade. O vereador DIDI
FELEOL (PP) agradeceu ao governador Hélder Barbalho, Secretaria de Estado de Transporte -
SETRANS, e pessoas que contribuíram para que fosse iniciada a recuperação da Rodovia
Translado. Segundo ele, a via precisa constantemente de manutenção, pois há um tráfego muito
intenso de veículos de grande porte, além de ser a passagem da ambulância que atua naquela
região. Pediu a população da localidade que possam fiscalizar e conversar com o chefe da obra,
pois a PA está ficando cada vez mais estreita. O vereador GERLANDE CASTRO (PSB) elogiou
os trabalhos de recuperação da Rodovia Translago, também chamando atenção para a situação do
estreitamento da via. Em seguida, enfatizou a importância do asfaltamento da Alameda 33, no
bairro Jardim Santarém, para dar melhor acesso aos usuários da Unidade de Referência de
Especialidades de Saúde. Também registrou que visitou a UBS da família Quilombo Tiningu, na
região de Ituqui, para qual estará encaminhando as demandas para o bom funcionamento; e na
localidade de Igarapé-Açu, a direção da Escola São Francisco, apontou a necessidade de reforma
e ampliação do educandário. Por fim, relatou que esteve visitando uma ação de vacinação realizada
pelos profissionais da UBS da Família da comunidade de Murumuru,e finalizou visitando a UBS
da Família da comunidade de Jacamim, onde recebeu demandas a serem encaminhadas a
Secretaria Municipal de Saúde-SEMSA. O vereador MURILO TOLENTINO (PSC) destacou

que esteve no Hospital Municipal de Santarém, onde constatou a falta de medicamentos, e a
superlotação do setor de obstetrícia. Disse que foi bem atendido pela direção, que confirmou a
ausência das medicações, em vista da logística da cidade, mas que chegaram na cidade nesta
segunda-feira. Relatou também das obras do setor de obstetrícia que estão concluídas, mas que
está faltando alguns equipamentos para seu funcionamento. Pediu ajuda aos pares para buscar
solução a essa questão. O vereador ERASMO MAIA (DEM) fez registro sobre a temática da

regularização fundiária em Santarém, relatando que foram arrecadadas dezenas de hectares de

terras no período da Ditadura Militar, o que agora se tornou uma barreira para o Município quanto
a regularização. Segundo ele, o entrave se dá porque grande parte dessas áreas estão arrecadadas

pela Superintendência da União, Incra ou pelo 8º BEC que, segundo ele, “não se esforçam em
compartilhar com o Município e atualizar seus limites”. Na ocasião, citou um dado da Secretaria
de Habitação, que aponta para mais de 2 mil hectares do município nessa condição. Ainda sobre o

tema, registrou a situação da área por onde devem passaras obrasde prolongamento da Avenida

Moaçara; em que o Município teria sido surpreendido agora pelo Exército, que impediu a

continuação dos serviços. Finalizou ressaltando que espera que o Município possa agir o mais

rápido possível para se arrecadar essas áreas e possa dar continuação as obras. TEMPO DAS

BANCADAS: A vereadora ADRIANA ALMEIDA (PV)fez registro de sua visita à região do

Lago Grande. Disse que estão trazendo demandas das escolas, entre elas, o problema da queda de
energia, que tem acarretado a queima de equipamentos nos educandários. Outra demanda diz

respeito a qualidade da merenda escola que, segundo relatos, existe a falta de ingredientes para o

seu preparo. Registrou ainda a necessidade da internet nas escolas, registrando que algumasjá
possuem laboratório de informática. Finalizou informando da realização de uma ação de castração
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no município. No entanto, enfatizou a necessidade de medicamentos, sugerindo a terceirização do
serviço em Santarém, pois, a logística de Santarém não tem permitido que o serviço seja feito.
Disse que estão se reunindo com prefeito Nélio Aguiar e secretaria competente para tratar sobre a
questão. O vereador JUNIOR TAPAJOS (PL) registrou que no mês de agosto estiveram reunindo
com moradores do Lago Grande e empresa Equatorial Energia para tratar da implantação da
energia na região. Na oportunidade, reforçou o pedido à empresa para que possa realizar as visitas
nos bairros da União, Pajurá e demais bairros, que aguardam que esse serviço aconteça, pois são
mais de 100 famílias que necessitam de energia na localidade. O vereador CARLOS SILVA
(PSC) relatou de sua solicitação através de uma indicação, para que seja instalado um polo
paraolímpico em Santarém. Registrou que conheceu o trabalho realizado pelo professor Jorge
Miranda, da Universidade Estadual do Pará- UEPA, precisamente na natação, dedicado às pessoas
com deficiência. Enfatizou que muitos dos que praticam e recebem as aulas do professor, se
tornaram atletas, participando de competições a nível nacional. Informou que nos próximos dias
estará indo a Belém, para reunir com o Secretário de Esporte e Lazer do Estado, para qual levará
a indicação solicitando o polo paraolímpico. Também encaminhará indicação à Secretaria de
Estado de Educação -SEDUC, solicitando a implantação do Ensino Médio na Escola Municipal
Osman Bentes, localizada na comunidade Aninduba, na região de rios. O vereador ELIELTON
LIRA (AVANTE) registrou que semana passada solicitou ao deputado Hilton Aguiar, que a
equipe do Instituto de Terras do Pará - ITERPA pudesse estar em Santarém para buscar formas de
entregar os títulos definidos as áreas urbanas de Santarém. Relatou que existe diversas áreas que
há décadas são ocupadas, mas se encontram sem título. Informou que nesta terça-feira, receberam
na Secretaria Municipal de Habitação e Regularização Fundiária, quinze profissionais do TTERPA,
os quais estarão realizando o cadastramento das famílias nos bairros que necessitam da
documentação. Na ocasião, agradeceu ao deputado Hilton Aguiar e governador Hélder Barbalho

por esse entendimento. Finalizou se solidarizando com os pescadores da região, em virtude da
crise no pescado. Disse que aguarda que possam fazer um estudo de forma emergência, como
também trabalhar um recurso para essas pessoas que possuem o pescado como renda. Concluído
o Grande Expediente passamos para a Primeira Parte da Ordem do Dia com a leitura dasatas
dos dias 25 e 30 de agosto de 2021, que após colocadas em discussão foram aprovadas por
unanimidade. Em continuidade houve a leitura dos expedientes recebidos: MEMO. 075/2021 —

GAB. Ver. Angelo Tapajós (REPUBLICANOS); MEMO 104/2021 — GAB. Ver. Enfa. Alba Leal

(MDB). Foram encaminhados às comissões pertinentes: Projeto de Resolução, de autoria do
vereador Enf. Murilo Tolentino (PSC), que institui sessão especial, em homenagem ao dia do

Biomédico, que se dá em 20 de novembro. Projeto de Lei, de autoria do Poder Executivo, que
dispõe sobre a abertura de crédito especial na dotação orçamentária da secretaria municipal de
trabalhoe assistência social e dá outras providências. 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 Informação 105/2021, de autoria da vereadora

Adriana Almeida (PV); Moção de Aplausos 225/2021, de autoria do vereador Murilo Tolentino

(PSC); requerimentos 1787 a 1794, 1833 e 1834/2021, de autoria do vereador Gerlande Castro

(PSB); requerimento 1809/2021, de autoria do vereador Júnior Tapajós (PL); requerimentos 1819

a 1823/2021, de autoria do vereador Erlon Rocha (MDB); requerimentos 1836 a 1838/2021, de

autoria do vereador Carlos Silva (PSC); requerimentos 1839 a 1844/2021, de autoria do vereador

Enf. Murilo Tolentino (PSC); requerimentos 1845 a 1850/2021, de autoria do vereador Alysson
Pontes (PSD); requerimento 1851/2021, de autoria do vereador Erasmo Maia (DEM);

requerimentos 1852 a 1854/2021, de autoria do vereador Alexandre Maduro (MDB); requerimento
1856/2021, de autoria do vereador Ronan Liberal Jr. (MDB); requerimento 1857/2021, de autoria
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do vereador Adriana Almeida (PV); requerimento 1858/2021, de autoria do vereador Elielton Lira

(AVANTE). Indicação 250/2021, de autoria do vereador Erlon Rocha (MDB); Indicação
256/2021, de autoria do vereador Carlos Martins (PT); Indicação 257/2021, de autoria do vereador
Alexandre Maduro (MDB); Indicações 258 e 259/2021, de autoria do vereador Elielton Lira

(AVANTE). Foi retirado de pauta o requerimento 1859/2021, de autoria do vereador Gerlande

Castro (PSB). Em seguida, entrou em pauta o PROJETO DE LEI (ALIENAÇÃO)/2021, que
autoriza o Poder Executivo a vender fração do solo urbano de seu domínio nesta cidade a
CONSTRUTORA PORTO NOVO EIRELI- ME - PROC. Nº 043/2021. Após a leitura do projeto

e de seu parecer, ele foi aprovado em 1º e 2º discussão, por unanimidade. A seguir, entrou em

pauta, após a aprovação do soberanoplenário, o PROJETO DE LEI Nº 2125/2021, de autoria do

Poder Executivo, que autoriza o Poder Executivo a contratar operação de crédito com a Caixa

Econômica Federal, e dá outras providências. O projeto foi lido com seu parecer, € durante a

discussão do parecer, o vereador Biga Kalahare solicitou pedido de visto, o que foi acatado pela

Mesa Diretora. Concluído a pauta, o presidente RONAN LIBERAL JR. (MDB), encerrou os

trabalhos convidando a todos para a próxima sessão. Vereadores presentes: ALEXANDRE

MADURO (MDB), ADRIANA ALMEIDA (PV), CARLOS MARTINS (PT), SÍLVIO NETO

(DEM), GERLANDE CASTRO (PSB), JK DO POVÃO (PSDB), DIDI FELEOL (PP),
JÚNIOR TAPAJÓS (PL), CARLOS SILVA (PSC), ERLON ROCHA (MDB), ENF.

MURILO TOLENTINO (PSC), JANDER ILSON PEREIRA (DEM), ELIELTON LIRA

(AVANTE), ALYSSON PONTES (PSD), PROF. JOSAFA DO SINPROSAN (PL), BIGA

KALAHARE (PT), RONAN LIBERAL JR. (MDB), ERASMO MAIA (DEM),

AGUINALDO  PROMISSÓRIA (PSL). AUSENTES COM JUSTIFICATIVA:

ENFERMEIRA ALBA LEAL (MDB), ANGELO TAPAJOS (REPUBLICANOS). E para

constar, mandou lavrar a ata que depois delida, discutida e aprovada será assinada por quem de

direito.


