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Legislativa da Décima Nona Legislatura, realizada no dia dezenove 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(MDB), presidente do Poder Legislativo, deu boas-vindas a todos,
e iniciou à sessão com o GRANDE EXPEDIENTE. TEMPO DAS LIDERANÇAS: 0 vereador
JK DO POVÃO  (PSDB) infomou  sobre os dados de arrecadação com  iluminação  Pública do
Município referente  ao  ano de 2020,  repassados pela Prefeitura Municipal.  Ressaltou que desse
total,  existe  uma porcentagem  que  sobra para  os  cofres  públicos;  e  que  entrará  com pedido  de
informação para esclarecimentos sobre o real destino desse recurso. Finalizou informando sobre o
oficio encaminhado pelo vereador Alexandre Maduro sobre o pedido de informações em relação
a maratona que ocorreu em abril de 2021  em Alter do Chão.  Registrou que a resposta repassada
foi  de que  a Vigilância  Sanitária autorizou a prova de  resistência estabelecendo  regras a serem
cumpridas pelos participantes,  sendo  sanada as dúvidas e especulações quanto a autorização.  0
vereador JOSAFÁ GONÇALVES (PL) reivindicou a imunização dos profissionais de educação
após conclusão da vacinação dos que estão na programação da SESPA. Destacou que a imunização
dos profissionais contribuirá para que voltem às atividades com mais segurança. Citou uma reunião
realizada com Secretária Municipal de Educação e membros da comissão de Educação da Casa
para debater as prioridades da sociedade  santarena;  dentre  elas,  o retomo  das aulas.   Finalizou
parabenizando   a   Professora   aposentada   Zilma   Colares   pela   passagem   de   seu   aniversário,
enfatizando a grande contribuição da mesma para a educação santarena.  0 vereador ANGEL0
TAPAJÓS (REPUBLICANOS) parabenizou o vereador Gerlande Castro pela homenagem que
prestou aos Assistente Sociais na última terça-feira.  Em seguida, chamou atenção para a data  18
de  maio,  alusiva  ao  Combate  à  Exploração  Sexual  contra  Crianças  e  Adolescentes;  e  como
presidente da Comissão de Direitos Humanos da Casa, deu ênfase a importância da data que faz
referência ao crime bárbaro de violência praticada contra uma criança no ano de  1973, na cidade
Vitória  no  Estado  do  Espírito   Santo.   Lamentou  que,   infelizmente,  esses  crimes  continuam
acontecendo contra o público lnfanto-juvenil; por isso. registrou que encaminhou um projeto de
leicontraosdiversostiposdecrimespraticadosaessascriançaseadolescentes,solicitandooapoio
dos pares da Casa para aprovação da matéria. 0 vereador CARLOS SILVA (PSC) registrou que
estará encaminhando uma indicação aos órgãos competentes solicitando uma reforma imediata no
Terminal Rodoviário da BR 163.   Relatou que esteve z.# /oco conversando com a gerente Senhora
Patrícia, a qual informou que, no segundo semestre deste ano, há um planejamento para reforma
do local. 0 vereador descreveu que presenciou as péssimas condições dos banheiros e reclamações
dos usuários; e finalizou cobrando respeito ao povo de Santarém que utiliza o teminal, cobrando
aampliaçãoerefomadolocal.0vereadorRONANLIBERALJR.(MDB)deuênfaseaoprojeto
de  lei  que  está em pauta,  que  cria a  Escola do  Legislativa na  Câmara Municipal  de  Santarém
denominada Vereador  Raimundo  Navarro  dos  Santos,  que  foi  professor,  vereadoi. e  secretário
municipal de educação de Santarém. Informou ainda que já conversaram com o Tribunal de Contas
dos Municípios através  da Escola de  Contas,  e  que  devem  dialogar também com outros  Órgãos
públicos com intuito de conquistar parcerias.  Ressaltou que é um projeto de todos os vereadores,
e que será um instrumento a mais no fortalecimento do ensino no Município.  Também registrou
que agora, o que antes era apresentado por portaria será institucionalizado e normatizado como as
transmissões o#-/z.#e das sessões e a prestação de contas. Concluiu ressaltando que a transparência
é o foco fundamental para que a Casa atenda as demandas, e que a sociedade terá um ganho muito
importante através dos instrumentos normativos instituídos pela Casa. 0 vereador ALEXANDRE
MADURO (MDB) informou que visitou a C`reche Rosilda Campos, e que estará solicitando por
requerimento a revitalização daquele local, pedindo ainda a construção de um parque infantil, a
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construção de um muro e muitas outras ações de melhoramento. Informou também que protocolou
uma  indicação  ao  Governo  do  Estado  sugerindo  a regionalização  do  Hospital  Municipal  ou  a
construção de um novo Pronto Socorro Regional.   Também vai estar requerendo uma sessão de
Tribuna Livre para debater sobre a saúde no município. TEMPO DAS BANCADAS: 0 vereador
GERLANDE CASTRO (PSB) parabenizou o govemador Hélder Barbalho pelo seu aniversário,
pedindo que ele assuma o Hospital Municipal de  Santarém,  pois o Estado possui estrutura para
assumir a saúde do município.  Registrou também  que esteve juntamente com a vereadora Alba
Leal, visitando a região  do Lago Grande para verificar a questão da segurança pública no local.
Destacou que  existe a   necessidade de  alocar um delegado para aquela região, pois no  interior
existe muita dificuldade em registar denúncias devido à falta de acesso à intemet. Falou ainda da
enchente na região, citando a necessidade de direcionar madeiras para a vila Curuaí e Piraquara.
Considerou a importância de discutir sobre o destino de madeiras que são apreendidas, que muitas
vezes acabain se desperdiçando. A vereadora ENFA. ALBA LEAL (MDB) agradeceu a secretária
municipal  de  educação  Professora  Maria  José  Maia,  por  ter  providenciado  a  colocação  de
cerâmicas nas salas da Escola Frei Gilberto, da Região do Lago Grande. Também fez registro da
ação denominada "Junho Vermelho", a qual pleiteia realizar a campanha de doação de sangue, o
que estará solicitando através de requerimento. Na ocasião, citou sobre a implantação da Agencia
Transfiisional em Santarém que será fomecida para o Hospital Municipal de Santarém. Finalizou
reforçando  sua  solicitação  para  a  inclusão  dos  acadêmicos  de  enfermagem  no  calendário  de
vacinação, para que estes possam em breve concluir sua formação e atuar no mercado de trabalho.
0  vereador CARLOS  SILVA  (PSC)  registrou  sua visita a UBS  do  Bairro  Uruará,  onde  pode
constatar a falta de medicamentos, e reclamações feitas pelos usuários com relação a paralização
da  obra   de   reforma   do   local.   Informou   que   estará   encaminhando   documento   solicitando
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dirigiu-se  a Secretária Vânia Portela para denunciar um  surto  de micose  que vem acontecendo
entre as crianças que moram nas áreas alagadas,  reforçando a necessidade do abastecimento de
medicamentos  na  unidade  de  saúde.  0  vereador  CARLOS  MARTINS  (PT)  fez  registro  dos
indicadores quanto aos óbitos por covid-19 no município.  Infomou que dos 64 leitos de UTI` 45
estão ocupados, sendo um dado que mostra uma queda, mas que ainda se tem no país um número
alto de incidências e que nesse momento,  as UBS  devem trabalhar ainda mais com relação aos
cuidados que a população deve tomar, e intensificar a campanha de vacinação no município como
medida de proteção  a uma terceira onda da doença.  Também registrou  sobre  o  lançamento  do
programa "Creches por todo o Pará",  de incentivo  do Govemo Estadual,  que permiti ampliar a
proteção e segurança das crianças por todo o Estado; na oportunidade, solicitou que o presidente
da  Casa  buscasse  mais  informações  sobre  o  programa  para  que  a  Casa  possa  acompanhar  a
concretização do mesmo. Pela ordem, o presidente Ronan Liberal Jr (MDB) manifestou parabéns
ao Govemador do Estado Hélder Barbalho pela passagem de seu aniversário; em seguida, destacou
a resposta do ofício que solicitava uma Escola Estadual para a região Santarém Curuá-Una, e que
nesse processo, será aproveitada a estrutura da Escola Municipal Francisca Eliete da comunidade
do Jacamim, para a implantação da Escola Estadual.  Concluído o Grande Expediente passamos
para a Primeira Parte da Ordem do Dia com a leitura da ata do dia  10 de maio de 2021, que
após colocada em discussão foi aprovada por unanimidade. Em continuidade houve a leitura dos
expedientes recebidos:  MEMO.  021/2021  ~ GAB.  Ver.  Aguinaldo  Promissória (PSL);  MEMO.
035/2021  -GAB.  Ver.  Erasmo  Maia  (DEM).  Foram  encaminhados  às  comissões  pertinentes:
Projeto de Lei, de autoria do vereador Angelo Tapajós (REPUBLICANOS), que dispõe sobre o
respeitoadignidadeespecialdecriançaseadolescentes,pessoasemdesenvolvimen#
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fragilidade  psicológica,  no  âmbito  dos  serviços  públicos  municipais  -
INFANCIA  SEM  PORNOGRAFIA,  e  dá  outras  providências.  Em  seguida,  passou-se  para  a\+   __  ----- _     ---- ' .--- _\rr-.\\,

Segunda   Parte   da   Ordem   do   Dia,   com   discussão   e   votação   das   matérias   em   pauta.
TRABALHOS  APROVADOS  E  ACATADOS:  Moção  de Aplausos  132/2021,  de  autoria do
vereador Carlos  Silva (PSC); Moção de Aplausos  133/2021, de autoria da vereadora Enfa.  Alba
Leal(MDB);MoçãodeAplausos134/2021,deautoriadovereadorJosafáGonçalves(PL);Moção
de Aplausos  135/2021, de autoria da Mesa Diretora. Pedido de lnfomação 065/2021, de autoria
do   vereador   Alysson   Pontes   (PSD).   A   seguir,   entrou   em   discussão,   o   PROJETO   DE
RESOLUÇÃO N° 464/21, de autoria do Poder Legislativo, que cria a Escola do Legislativo da
Câmara Municipal de Santarém /PA e dá outras providências. 0 projeto foi lido com seu parecer,
seguindo sua aprovação em única discussão, por unanimidade. Em seguida, a sessão foi paralisada
para  uma  foto  com  o  ex-vereador  Dayan  Serique,  que  estava  acompanhando  a  aprovação  da
resolução que cria a Escola do Legislativo denominada Vereador Raimundo Navarro dos Santos.
Dando seguimento à sessão, o presidente pediu autorização do plenário para entrada em pauta de
16  projetos  de  alienação,  o  que  foi  acatado.   Em  seguida,  deu-se  seguimento  a  leitura  dos
PROJETOS DE TERRA DE ALIENAÇÃOWENDA, que autoriza o Poder Executivo a vender
fração do solo urbano de seu domínio nesta cidade a José Maria Avelino Freire; Cleinilce Nazaré
Lima Chaves;   Irisvânia Alves de Lima; Jamille Gomes dos  Santos  Saatkamp e Cassiano Junior
Saatkamp; Antonia Ferreira Pontes; Rosineide Silva dos Santos, Maria Aldenir Ferreira de Jesus,
Delmira Cruz Almeida,  Eliseu Costa Dos  Reis.  Odenilza Maria Rodrigues de  Sousa,  Anderson
Desincourt  Almeida,  Charlen  Oliveira  dos  Santos,  Carlos  Roberto  Mendonça  Pereira  Filho,
Francisco Pereira de Souza e Elza Barros de Souza; José Erasmo Maia Costa e José Maria Júnior
Pereira Tapajós.   Os projetos foram aprovados em bloco, por unanimidade em  la e 2a discussão.
Concluído  a pauta e  não  havendo  explicações pessoais,  o  presidente  RONAN  LIBERAL  JR.
(MDB), encerrou os trabalhos convidando a todos pai.a a próxima sessão.  Vereadores presentes:
ALEXANDRE   MADURO   (MDB),   ENFERMEIRA   ALBA   LEAL   (MDB),   CARLOS
MARTINS (PT), PROF. JOSAFÁ DO SINPROSAN (PL), SÍLVIO NETO (DEM), RONAN
LIBERAL JR. (MDB), GERLANDE CASTRO (PSB), ADRIANA ALMEIDA (PV), JK DO
POVÃ0  (PSDB),  BIGA  KALAHARI  (PT),  ELIELTON  LIRA  (AVANTE),  ALYSSON
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ROCHA    (MDB).    AUSENTES    COM    JUSTIFICATIVA:     ERASMO    MAIA    (DEM),
AGUINALDO PROMISSÓRIA (PSL), JANDER ILSON PEREIFLA (DEM). E para constar,
mandou lavrar a ata que depois de lida, discutida e aprovada será assinada por quem de direito.

L#oAR.     s,ecj e:árnb%#é`

3


