PODER LEGISLAT|VO

' `\-`:L7.`';i'''-J;./"-. |=``E :`;Áí`iÀsj:`i'

cÃmmMUN[C[PHDESANTARÉM,¥ffiLgáLt
Avenida Dr. Anysio Chaves, 1001.
CEP. 68.030.290 -SANTARÉM-PARÁ

CNPJ ng 10.219.202/0001-82

Ata da Trigésima Oitava Sessão
_ _ __ Ordinária
_
_ _ -------_ Primeiro
-` ,--..- I-'A \, Pen'odoi
L \,JLl,,\+\JJL-\
do
Legislativa Ja Décima Nona Legislatura, realizada no dia vinte e oito de

Sessão
do ano de dois

mil e vinte e um, no Plenário Benedito Magalhães da Câmara Municipal de
itarém. À hora
regimenta| o vereador RONAN L|BERAL JR. (MDB), presidente dà poder Legis|ativo,__d_éü
boas-vindas a todos, e iniciou à sessão com o GRANDE EXPEDIENTE. TEMP0 DAS
LIDERANÇAS: 0 vereador JK DO POVÃ0 (PSDB) fez registro de reclamações da população
quanto as várias obras paralisadas em diversos bairros da cidade. Infomou que registrou uma das
obraslocalizadanaAvenidaTapajósque,emboraexistaumaplacainfomamdodotéminodaobra
para 2021, as obras ainda não iniciaram. Solicitou infomações da Secretaria Municipal de
lnfi.aestrutua-SEMINFRAsobreomotivopeloqualaindanãoseiniciaramostrabalhos.Também
citou sobre a Unidade Básica de Saúde localizada no bairro da Esperança, que se encontra com
apenas 20% das obras em andamento. Relatou que estará encaminhando à SEMSA um pedido de
infomação quanto a essa situação. Finalizou infomando que visitou a Rua Quixadá que se
encontraempéssimascondiçõesdetrafegabilidade.Dissequeiráencaminharunrequerimentoao
órgão responsável para realizar um trabalho paliativo naquela via. 0 vereador CARLOS
MARTINS(PT)relatouqueiniciaramosdebatessobreaLeideDiretrizesOrçamentáriasnaatual

gestão, e observaram a importância do Plano Plurianual que consta as prioridades das demandas
no município. Destacou que em sua elaboração, é comum convidar as entidades a participar das
audiências e debates sobre políticas públicas, e que embora estejam em uma pandemia, essas
audiências deverim estar acontecendo através das redes e instrumentos de mobilização social.
Citou que essas mobilizações não estão acontecendo e não há discussões sobre os problemas do
município. Diante disso, falou que não existe um plano claro sobre a aplicação dos recursos
públicos,equeodebatesobreaLeiOrçamentáriavaicontinuareserálançadoconviteparaquea
populaçãoparticipe.0vereadorDIDIFELEOL(PP)fezagradecimentosaosparesqueestiveram
participandodareuniãoreferenteaemancipaçãododistritodoLagoGrande.Emseguida,registrou
sobre as péssimas condições de trafegabilidade no ramal da Vila de Cuuai, o qual dá acesso da
Rodovia Translago até à Vila. Disse que protocolou um pedido de recuperação do ramal,
encaminhado à Secretaria Municipal de Agricultua e Pesca - SEMAP, para que se mantenha a
trafegabilidade, principalmente para moradores de outras comunidades que vão à Vila Curuai,
inclusive para ter acesso aos serviços bancários que já estão disponíveis na localidade. 0 vereador
ERASMO MAIA (DEM) falou da emancipação da Região do Lago Grande e dos atendimentos
apopulaçãonoquedizrespeitoàspolíticaspúblicasquesãoimplementadasnoBrasil.Disseque
está apoiando e fazendo as propostas para que cada vez mais a Câmara participe e contribua com
a emancipação daquela região. Também falou sobre os questionamentos do vereador JK sobre as
vias,citandoqueasyiascarentesdemelhorias,comoaRuaQuixadá,jáestãocomamanutenção
sendoefetivadas,poisconstamnoprogramadelnfiaestmtuadomunicípio.Emrelaçãoàsplacas
das obras, o vereador infomou que os contratos estabelecem direitos aditivos levando em
consideração o tempo chuvoso e outras causas de paralização, mas que a obra tem garantia de
conclusão, citando a urbanização da orla da cidade com orçamento de R$72 milhões e o
asfdtamento da Avenida Tapajós que, devido ao tempo chuvoso, ainda não foi possível concluir.
Em seguida, convidou a população a participar da elaboração do Plano Plurianual do município.
Destacando a importância do documento para a elaboração dos projetos de desenvolvimento da
cidade e comunidades do interior, e enfatizou a importância da participação popular através de
sugestões para a montagem do Projeto de Lei que será encaminhado à Casa para votação.
Esclareceu que a contribuição popular pode ser feita via o#-/z.m, através do portal da Prefeitura de
Santarém. 0 vereador JANDER ILSON PEREIRA (DEM) comentou sobre os requerimentos
que estará apresentando, fiuto de visitas e reuniões com as comunidades ribeirinhas. Estará
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solicitando à SEMAP, dois microssistemas para abastecimento de água; un para a comunidade
lgarapé do Costa, onde já existe unidade do serviço, mas que, de acordo com o parlamentar, não
atende às necessidades dos comunitários; e o segundo seria para a comunidade Campos do
Urucurituba, que no pen'odo de cheia, as famílias ficam isoladas e sem água potável. Encaminhará
requerimento à SEMSA, pedindo a construção de duas UBS, uma para São Sin'aco, onde um

àeenpe.::cpã:ear:odnes&iãaoed:epàéadi':ooj.áofojedr':sapdoonriii#zoaÊ?JàsuÁrFaíeáàpN%aAaieçges:ii;:g¥áãfee:
o convite para participar do debate inicial sobre a Emancipação da Região do Lago Grande,
registrando seu apoio à concretização do projeto. Fez registro ao Dia da Educação, uma data
importante que não está somente relacionada à questão da escola, mas também à família,
dividindo-seemváriossetoresdasociedade.Faloutambémdaimportânciadoprofessordentroda
sociedadeesuadesvalorizaçãoquantoaquestãoderenumeração.RegistrotambémquantoaoDia
do Trabalhador, relatando das lutas anteriores em favor de melhores condições de trabalho.
Destacou sobre os sindicatos como fonte de resistência para que os direitos adquiridos não sejam
retirados definitivamente; e finalizou infomando que no dia 1° de maio, os sindicatos estarão
saindo às ruas do país para exigir vacina e comida no prato, levando em consideração que muitos
brasileiros perderam seus empregos e estão à mercê de uma política que não tem se preocupado
com a classe trabalhadora. TEMPO DAS BANCADAS: 0 vereador GERLANDE CASTRO
(PSB) parabenizou e agradeceu a presença dos vereadores na reunião, realizada para discutir a
emancipaçãodoLagoGrande.Segundoele,aregiãotemumadimensãodecrescimentorelevante,
com cerca de 80 comunidades, e elas são desprovidas de algumas necessidades básicas, devido
Santarémsermuitoextensa;sendoassim,enfatizouqueaemancipaçãodaregiãodoLagoGrande
vaitrazermelhorescondiçõesdevidaapopulação.Destacouquedeveserumacausaadotadaspor
todos da Casa, unindo forçar, e buscando apoio de todas as pessoas e instituições, pois Santarém
só terá a ganhar com a emancipação daquela região. 0 vereador ELIELTON LIRA (AVANTE)
agradeceuaoExecutivo,napessoadaSecretáriadeEducaçãoProfessoraMariaJoséMaia,porter
atendido ao requerimento solicitando a pintua da Escola São José Operário e outros reparos e
matérias necessários ao educandário. Também parabenizou a todos que lutam pela Emancipação
da Região do Lago Grande. Na ocasião, defendeu a criação de uma Comissão Provisória para
estudar os interesses da criação do Estado do Tapajós, ressaltando sobre a importância do apoio
dos vereadores da Casa para ser apresentado o pedido da comissão, cuja matéria precisa da
assinatura de 1/3 dos membros da Casa. Também fez registro que esteve cobrando do Secretário
Municipal de Transporte requerimentos aprovados referentes as Ruas Lauo Sodré e Turiano
Meira. Disse que obteve retomo por parte do secretário e que a solicitação será atendida. Pediu
também a criação de fàixas elevadas nas ruas pavimentadas recentemente, principalmente no
BairrodaNovaRepública.ConcluiuquepresenciouopediudovereadorCarloMartinsemrelação
aumadigitalizadoraparaaURESparaqueoserviçodeRaioXsejaconcretizadonaquelaUnidade.
Disse que estará em viagem a Belém reforçando o pedido e ainda solicitando um profissional de
fisioterapia para a instituição já que ali existe uma sala preparada para receber pacientes que

precisam do especialista. Concluído o Grande Expediente passamos para a Primeira Parte da
Ordem do Dia com a leitua da ata do dia 20 de abril de 2021, que após colocada em discussão
foi aprovada por unanimidade. Em continuidade houve a leitua dos expedientes recebidos:
MEMO. 017/2021 -GAB. Ver. Enf. Murilo Tolentino (PSC); MEMO 044/2021 -GAB. Ver.
Júnior Tapajós (PL). Foi encaminhado às comissões pertinentes: Projeto de Lei, de autoria do
Poder Executivo, que altera o texto redacional do artigo 1 ° da Lei n ° 20.661, de 02 de outubro de
2019, a qual autoriza o Poder Executivo a contratar operação de crédito com a Caixa Econômica
Federal, e dá outras providências. Em seguida, passou-se para a Segunda Parte da Ordem do
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Dia, com discussão e votação das matérias em pauta. TRABALHOS APROVADOS E
ACATADOS: Moção de Aplausos 105/2021, de autoria do vereador Carlos Martins (PT); Moção
de Aplausos 106/2021, de autoria do vereador Ronan Liberal Jr. (MDB); Moção de Aplausos
107/2021, de autoria do vereador Didi Feleol (PP); Moção de Aplausos 108/2021, de autoria do
vereador Gerlande Castro (PSB); Moção de Pesar 109/2021, de autoria do vereador Aguinaldo
Promissória (PSL); Moção de Felicitaçõesl lo/2021, de autoria do vereador Aguinaldo
Promissória (PSL); Pedidos de lnformações 54, 55 e 56/2021, de autoria do vereador JK do Povão

(PSDB); requerimentos 700, 701 e 769/2021, de autoria do vereador Erlon Rocha (MDB);
requerimentos 708 a 714/2021, de autoria do vereador Angelo Tapajós (REPUBLICANOS);
requerimentos 720, 721, 722, 741 e 742/2021, de autoria do vereador Alysson Pontes (PSD);
requerimentos 723, 724, 736, 754 e 755/2021, de autoria do vereador Alexandre Maduo (MDB);
requerimento 735/2021, de autoria do vereador Silvio Neto (DEM); requerimentos 737 e
738/2021, de autoria do vereador Carlos Martins (PT); requerimento 739/2021, de autoria do
vereador Biga Kalàhare (PT); requerimento 743/2021, de autoria do vereador Erasmo Maia

(DEM); requerimentos 744, 745 e 746/2021, de autoria do vereador Didi Feleol (PP);
requerimentos 752 e 753/2021, de autoria do vereador Elielton Lira (AVANTE); requerimentos
756 a 759/2021, de autoria da vereadora Enfa. Alba Leal (MDB); requerimento 785/2021, de
autoria da vereadora Adriana Almeida (PV). Indicação 83/2021, de autoria da vereadora Adriama
Almeida (PV); Indicação 84/2021, de autoria do vereador Alysson Pontes (PSD); Indicação
85/2021, de autoria do vereador Didi Feleol (PP); Indicação 86/2021, de autoria da vereadora Enfa.
Alba Leal (MDB). Concluído a pauta, o presidente RONAN LIBERAL JR. (MDB), encerrou os
trabalhos convidando a todos para a próxima sessão. Vereadores presentes: ALEXANDRE

MADURO (MDB), ENFERMEIRA ALBA LEAL avIDB), ERASMO MAIA (DEM),
ERLON ROCIIA (MDB), CARLOS MARTINS (PT), PROF. JOSAFÁ DO SINPROSAN
(PL), SÍLVIO NETO a]EM), RONAN LIBERAL IR. (MDB), GEmANDE CASTRO
¢SB), ADRIANA ALMEIDA (PV), JK DO POVÃO (PSDB), BIGA KALAIIARI (PT),
ELIELTON LIRA (AVANTE), ALYSSON PONTES (P,SD), JANDER ILSON PEREIRA
a]EM), DIDI FELEOL tpp>, AGUINALDO PROMISSORIA tpsL>, ANGELO TAPA]OS
(REPUBLICANOS). AUSENTES COM JUSTIFICATIVA: CARLOS SILVA (PSC), ENF.
MURILO TOLENTINO (PSC), JÚNI0R TAPAJÓS (PL). E para constar, mandou lavrar a ata
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