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Ata da Quadragésima Primeira Sessão 0rdinária do Primeiro Período da Sessão
Legislativa da Décima Nona Legislatura, realizada no dia cinco de maio 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:  0
vereador CARLOS MARTINS (PT) fez registro da reunião com representantes da Resex Tapajós
Arapiuns -  Tapajoara,  membros das  Cooperativas e representantes do  ICMBIO.  Destacou que
ocorrem desentendimentos e conflitos em decorrência da atual realidade da RESEX, pois trata-se
de uma reserva extrativista onde se pode desenvolver várias atividades econômicas. Mas, o que
chama atenção é a exploração madeireira dentro da reserva. Questionou o que pode ser feito para
que todos possam concordar com a extração de madeira naquele local, e sugeriu que se realize
uma consulta prévia para que todos possam compreender a atividade naquela região, sugerindo
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(PL) infomou que esteve em reunião com a representante da pasta da Educação, a fim de discutir
alguns pontos fundamentais para o retomo das aulas presenciais. Registrou que discutiram se a
metodologia das aulas remotas deveria continuar ou deveria haver retomo presencial. Informou
que foi sugerido que as aulas aconteçam em foma de rodízio, e que haverá mais uma reunião para
dar continuidade  à essa discussão.  Voltou a  sugerir que  o  retomo  presencial  aconteça após  a
imunização dos profissionais da educação. 0 vereador CARLOS SILVA (PSC) infomou que
protocolou  um  documento  ao  Govemo  Estadual  solicitando  a  descentralização  de  acesso  ao
Registro de ldentidade. Sugeriu que, tendo em vista as dificuldades enfi.entadas atualmente para
obter a identificação, o govemo pudesse criar caravanas para emissão das carteiras que estariam
sendo  emitidas  nas  próprias  escolas.  Pediu ainda que  criassem  um  programa  de  atendimento
voluntário aos alunos com déficit de aprendizado escolar nos ensinos Estadual, Fundamental e
Médio, objetivando estimular a comunidade a prestar orientação, acompanhamento e suporte a
esses estudantes. A vereadora ENFA. ALBA LEAL (MDB) inforinou que estará solicitando ao
Govemo  do  Estado  a  pemanência  do  Hospital  de  Campanha  em  Santarém.  Solicitou  aos
vereadores que subscrevessem o documento, citando a importância da pemanência da unidade no
município.   Infomou  também  que  foi  procuada  por  uma  estudante  do  curso  técnico  de
enfemagem do Centro Educacional Panamericano - CEPA, que citou a dificuldade em cumprir a
agenda de estágio dentro dos hospitais. Infomou que encaminhará documento ao Govemo para
que o estudante da área de saúde possa entrar no calendário de vacinação, facilitando o acesso aos
hospitais, e assim, poder cumprir o estágio essencial para a sua formação. Finalizou parabenizando
o   prefeito   Nélio   Aguiar,   que   esteve   presente   na   comunidade   São   Raimundo   do   ltuqui
acompanhando  a vacinação  da população  quilombola,  e ouvindo as demandas  sociais daquela
população. 0 vereador ERASM0 MAIA (DEM) fez registro sobre o processo de regularização
fundiária da Ocupação Bela Vista do Juá, lembrando que existe uma sessão pendente para discutir
o tema e os serviços públicos na localidade. Informou que o objetivo era fazer um cadastro dos
moradores buscando o entendimento entre Ministério Público, Govemo Municipal, proprietários
e  moradores,  mas  nunca  saiu  uma  decisão  definitiva  sobre  o  assunto.  Relatou  que  corre  um
processo  na  Justiça  e  que  recentemente,  uma  nova  ocupação  nos  locais  destinados  às  obras
públicas,  o  deixou  preocupado,  em  vista  da  venda  desses  terrenos  por  parte  dos  ocupantes.
Destacou que está quase inviável a inserção de equipamentos públicos no local, se nada for feito
nos próximos meses, e sugeriu que a partir disso, os moradores participem das sessões e os órgãos
busquem uma solução para questão. TEMPO DAS BANCADAS: 0 vereador JK D0 POVÃO
(PSDB) citou as reclamações recebidas referente ao terreno baldio na Avenida Turiano Meira, que
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pertence a União e que há décadas está na mesma situação, oferendo riscos à população. Sugeriu
que a Casa levasse ao Executivo uma solicitação de limpeza da área junto a Superintendência do
Patrimônio  da  União  do  Estado  do  Pará-  SPU/PA.  Também  relatou  sobre  a  vacinação  dos
portadores  com  Síndrome  de  Down.  Disse  que  recebeu  reclamações  de  mães  que  tem  filhos
portadores da síndrome, que não foram inclusos no calendário, somente aqueles que fazem parte
da APAE.  Solicitou a vereadora Alba Leal que levasse essa situação a Secretária Vânia Portela.
Também fez destaque a situação dos moradores da Ocupação Bela Vista do Juá, infomando que
todos da Casa são a favor da legalização da área.  Segundo ele,  os govemos devem resolver a
situação  desapropriando  a  área  e  entregando  aos  moradores.  Destacou  ainda  que  as  áreas
destinadas ao comércio não possuem seu apoio, e que a prefeitua deveria tomar uma atitude com
aqueles que estão adquirindo terreno para comercializar, cabendo uma Cpl sobre a situação. Em
seguida a vereadora ADRIANA ALMEIDA (PV) também fez registro  sobre a legalização da
ocupação Bela Vista do Juá, que devido a judicialização que ocorre sobre o local, nada foi feito
em relação às novas invasões, ressaltando que essa situação deveria ser repassada ao judiciário
para que não seja uma luta extensa e desgastante. Também deu ênfase ao Dia Mundial do Líder
Comunitário, reforçando a importância da força das lideranças que nas mais diversas dificuldades
buscam  garantir  os  direitos  sociais  às  comunidades.  Relatou  também  que  esteve  presente  na
Unidade  Básica  de  Saúde  da  Família no  Bairro  Santana,  e  que  presenciaram  alguns  serviços
funcionando como fisioterapia, mas enfatizou que a situação da odontologia precisa de atenção,
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do Alto do Arapiuns, que vieram tratar do plano de manejo florestal que acontecia na reserva Resex
Tapajós Arapiuns. Na ocasião, citou sobre as/c!ke #ews espalhadas sobre a invasão ocorrida no
Sindicato Rual, enfatizando o perigo que existe ao propagar notícias falsas, e das consequências
que  ela  pode  acarretar.  Ressaltou  que já  esteve  na  comunidade  de  Nova  Canaã  com  outros
vereadores e presenciou as dificuldades das viagens. Segundo ele, os moradores só não vivem na
miséria por saberem pescar e caçar, mas que a vida dos mesmos não é fácil. Citou ainda as reuniões
realizadas   anteriomente   sobre   a   reserva   com   intuito   de   que   nenhuma   madeira   fosse
comercializada ilegalmente,  lembrando  dos acordos  de criação  da reserva,  e explicando que o
projeto  extrativista não  é  o  mesmo  que  um projeto  de  desmatamento  ilegal.  Destacou  que  o
extrativismo deve ser realizado por pessoas que vivem na região, e nesta situação, os moradores
fazem parte das cooperativas do local, e a Casa não deve pemitir que essa população dependa
somente da benevolência de ONGs e de govemos, pois as pessoas querem trabalhar e possuir o
direito em crescer na vida. Em aparte, o vereador Carlos Martins (PT) disse que sentiu falta dos
integrantes do Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Ruais de Santarém nas reuniões, e
sugeriu a mediação através da Câmara para ouvir as duas entidades, que a diferença de concepção
existe, mas que ninguém é contra o plano de manejo florestal daquela região, sendo que o grande
problema está somente na extração de madeira, pois outras atividades relacionadas ao plano de
manejojávemacontecendopelascooperativas,masficamasdúvidasquantoaextraçãodemadeira
sem que haja desmatamento ilegal, um tema muito importante que precisa ser esclarecido. Em
aparte, o vereador Gerlande Castro (PSB) afimou ser a favor da população da Região Tapajós-
Arapiuis, sendo inaceitável a presença de madeireiros vindos de fora para explorar àquela região.
Retomando a palavra, o vereador Júnior Tapajós (PL) falou que é de origem da Região Tapajós-
Arapiuns,  que  conhece  todas  as  comunidades,  e  cresceu  vendo  a  extração  e  o  transporte  de
madeiras por pessoas  vindas de  outros  lugares,  deixando  a população  cada vez mais pobre,  a
exemplo disso é a Região do Maró, onde há trinta anos existe a exploração de madeiras e nenhuma
melhoria foi realizada em favor daquela população.  Concluído o Grande Expediente passamos
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para a Primeira Parte da Ordem do Dia com a leitura da ata do dia 28 de abril de 2021, que após
colocada  em  discussão  foi  aprovada  por  unanimidade.  Em  continuidade  houve  a  leitua  dos
expedientes recebidos: MEMO. 004/2021 -GAB. Ver. Silvio Neto (DEM); MEMO. 036/2021 -
GAB.    Ver.    Erlon   Rocha   (MDB);    MEMO.    033/2021    -   GAB.    Ver.    Angelo    Tapajós
(REPUBLICANOS); MEMO. 009/2021 -GAB. Ver. Biga Kalahare (PT). Foram encaminhados
às  comissões  pertinentes:  Projeto  de  Lei,  de  autoria do  Poder  Executivo,  que  dispõe  sobre  as
Diretrizes Orçamentárias para o Exercício Financeiro de 2022, e dá outras providências. Projeto
de  Lei,  de  autoria  da  vereadora  Enfa.  Alba  Leal  (MDB),  que  dispõe  sobre  a  mudança  de
denominação da Unidade Básica de Saúde Ribeirinha-UBSR Arapixuna 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:   Moção  de  Aplausos
118/2021, de autoria do vereador Carlos Martins (PT); Moção de Aplausos  119/2021, de autoria
do vereador Aguinaldo Promissória (PSL); Moção de Louvor  120/2021, de autoria do vereador
Aguinaldo Promissória (PSL); Moção de Aplausos 121/2021, de autoria da Mesa Diretora; Pedido
de  lnfomação  060/2021,  de  autoria  da vereadora Adriana Almeida  (PV).  Foi  aprovado  pelo
soberano plenário a inclusão em pauta do PROJETO DE LEI 1004/2021, 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.  0  projeto  foi  lido  com  seu  parecer,  seguindo  sua  aprovação  por
unanimidade em la e 2a discussão. Em seguida, deu-se prosseguimento à pauta com a aprovação
dos requerimentos  809  e  810/2021,  de  autoria do  vereador Carlos Martins  (PT);  requerimento
811/2021,  de  autoria  do  vereador  Enf.  Murilo  Tolentino  (MDB);  requerimentos  812,  813  e
814/2021, de autoria da vereadora Enfa. Alba Leal (MDB); requerimento 815/2021, de autoria do
vereador  Erasmo  Maia  (DEM);  requerimentos  816,  817  e  818/2021,  de  autoria  do  vereador
Alysson Pontes (PSD); requerimentos 820 e 828/2021, de autoria do vereador Alexandre Maduo
(MDB);  requerimentos  821  e  822/2021,  de  autoria do  vereador Aguinaldo  Promissória (PSL);
requerimentos  823  a 827/2021, de autoria do vereador Elielton Lira (AVANTE);  requerimento
829/2021,  de autoria do  Poder Legislativo;  Indicação  95/2021,  de  autoria do vereador Erasmo
Maia (DEM); Indicação 96/2021, de autoria do vereador Aguinaldo Promissória (PSL); Indicação
97/2021, de autoria do vereador Didi Feleol (PP); Indicação 98/2021, de autoria da vereadora 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  (MDB),  ERASMO  MAIA  (DEM),
CARLOS MARTINS (PT), PROF. JOSAFÁ DO SINPROSAN (PL), RONAN LIBERAL JR.
(MDB),  GERLANDE  CASTRO  (PSB),  ADRIANA  ALMEIDA  (PV),  JK  DO  POVÃO
¢SDB),  ELIELTON  LIRA  (AVANTE),  ALYSSON  PONTES  (PSD),  JANDER  ILSON
PElmlRA   (DEM),   DIDI   FELEOL   (PP),   CARLOS   SILVA   (PSC),   ENF.   MURILO
TOLENTINO  a»SC),  ]ÚNIOR  TAPA]ÓS  aL),  AGUINALDO  PROMISSÓRIA  tpsLj,
AUSENTES  COM  TUSTIFICATIVA:  ERLON  ROCIIA  awDB),  SÍLVIO  NETO  (DEM),
BIGA KALAHARI (PT), ANGELO TAPAJOS (REPUBLICANOS).  E para constar, mandou
lavrar a ata que depois de lida, discutida e aprovada será assinada por quem de direito.
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