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Ata  da  Quadragésima  Sexta  Sessão  Ordinária  do  Primeiro  Período  da  Primeira  Sessão
Legislativa da Décima Nona Legislatura, realizada no dia vinte e quatro 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  JK  DO  POVÃO  (PSDB)  registrou  que  esteve  visitando  as
comunidades  de  Piraquara,  Vila  Curuai  e  Vila  Socorro,  região  do  Lago  Grande.  Destacou que
realizou visitas às unidades básicas de saúde dessas comunidades, e constatou que os equipamentos
apresentam  problemas e que em  algumas. apenas o medicamento básico está disponi'vel.  Relatou

que   em   Piraqiiai.a   não   há   mais   condições   de   fimcionamento   por   conta   da   enchente   que
ct)mpr(iiiicteu a i`sti-utura do  prédio, os atendimentos foram  transferidos para a escola` além de se
encontrar  sem   médico   para  os   atendimeiitos.   Solicitou  do  Executivo  providencias  quanto  a
aquisição   de   uma  ambulancha  para  Piraquara,   uma  vez  que  a  unidade  que  atende  aquela
comunidade foi cedida para Curuai, que têm suas ambulanchas em manutenção. 0 vereador DIDI
FELEOL (PP) registrou que esteve no Lago Grande acompanhando o Sindicato dos Profissionais
da Educação em Santarém -SINPROSAN, que deu início a realização do curso preparatório para
o concurso  da Prefeitura de  Santarém na área de educação, programado para o  final  deste ano.
Também esteve acompanhando a visita do deputado estadual José Maria Tapajós que esteve no
Lago  Grande  para  avaliar  os  impactos  da enchente  nas  comunidades.  Registrou  que  ele  ouviu
demandas importantes para a região e se comprometeu com a instalação de uma unidade de Polícia
Civil e a construção do prédio do PPD que vai atender a região do Alto Lago. 0 vereador BIGA
KALAHARE  (PT)  ri`latou  sobre os  problemas enfrentados pelos moradores da comunidade de
Miirui`  na  região  do  Lago  Graiide.  RelatoLi  que  os  comunitários  necessitam  da  instalação de  um

gcrador de energia,  maiiutenção do ramal da comunidade, e melhorias no abastecimento de água.
Fcz  registi.o  da  reclamação  dos  moradores  com  a  cobrança  da  taxa de  iluminação  pública  que
consta nas faturas de energia elétrica. Segundo os moradores, há quase dez anos eles estão pagando
a taxa, sendo que a comunidade não conta com o serviço. Finalizou registrando que vai encaminhar
pedido de informações sobre a situação. 0 vereador CARLOS SILVA (PSC) registrou que esteve
reunido com os feirantes que trabalham as margens da Avenida Femando Guilhon, os quais estão
preocupados, porque existe um prazo para que  se retirem do espaço, e ainda não há um local a
serem  reconduzidos.   Destacou  que  eles  desejam  trabalhar  na  legalidade,  por  isso,  vai  estar
reunindo  com  o  prefeito  Nélio  Aguiar  para  que  possam  discutir  sobre  essa  situação.  Também,
agradeceu ao secretário Municipal de Urbanismo e Serviços Públicos Jean Murilo, que vai atender
um estudo para o bairi.o do Amparo quanto a colocação de postes de iluminação pública naquela
área.  Também  estai-á  eiicaminliaiido  indicação  ao  Executivo  solicitando  a  implantação  de  uma
acadcmia  ao  í`i.  li\ re  pam  a  pi.ática  de  e`ci.ci'cios  I`ísicos.  iia  Grande  Área  do  Santarenzinho.  A
vereadora EN' FA. ALBA LEAL (M 1)8) i.egistrou que esteve visitando a UMEl da Vitória Régia,

que atualmente, encoiitra-se em  uma residência alugada, bem organizada, no entanto, o espaço é
pequeno para atender as crianças. Estiveram ainda visitando a escola Ester Ferreira, que necessita
de reforma nas  salas  de  aulas.  Registrou que  estará solicitando a refomia da escola e  ginásio, e
verificando  a  viabilidade  de  construção  de  uma  UMEl  com  espaço  adequado  para  tender  as
demandas  do  bairro.  Registrou  que  esteve  visitando  as  obras  nos  setores  de  Emergência,  de
Obstetrícia e da Agência Transfusional do Hospital Municipal de Santarém. Relatou que a refoma
daEmergênciaestáemfasedeacabamentocom54,71°/odaobrafinalizada.Naobstetrícia,39,56%
do  projeto  foram  executados.  No  setor onde está  sendo  implantada a Agência Transfusional,  as
melhorias  estão  em  processo  de  conclusão.  0  vereador JANDER  ILSON  PEREIRA  (DEM)
destacou  que  esteve  acompanhado  a  secretária  miinicipal   de  Educação  Maria  José  Maia  e  a
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enfermeira Sheila a uma visita à região de Várzea.  Relatou que na comunidade Tapará Miri uma
nova escola deúe ser construída porque o prédio atual está comprometido por conta da enchente;
e  o  mesmo  deve  ocoi-rer  na  comunidade  de  São  Ciri'aco.  que  também  deve  receber  uma  nova
Unidade Básica de Saúde.  Em Santa Maria do Tapará, o setoi-de engenharia da SEMED rea[izará
uma avaliação para def-inir que ação  será realizada.  Na comunidade Costa do Tapará uma escola
nova  deve  sLibstituir  o   barracão  onde  os  alunos  estudam.  Concluiu  elogiando  o  cuidado  da
secretária de  Educação,  que  busca  atendimento  adequado  às  necessidades  das  comunidades.  0
vereador JOSAFÁ GONÇALVES (PL) fez registro do evento de lançamento da Campanha do
enfrentamento ao Trabalho lnfantil em Santarém. Na oportunidade, parabenizou a secretária Celsa
Brito,  pelo  trabalho  desenvolvido  pela  Secretaria  Municipal  de  Trabalho  e  Assistência  Social  -
SEMTRAS.  Em seguida, fez registro sobre o início da imunização dos professores da educação
infantil da rede municipal e privada, que ocorrerá no prédio do SINPROSAN. Também, registrou
que  esteve  na comunidade  São  Raimundo  da Palestina,  em  um  encontro  com  os  idosos,  onde
estiveram montando uma estratégia para a execução do Programa Vida Saudável, na modalidade
Estratégia  Brasil  Amigo  da  Pessoa  ldosa.  Disse  que  o  evento  havia  sido  cancelado  devido  o
t`alecimento   da  pi-ofessora  Maria  do   Carmo,   grande  colaboradora  da  educação   santarena.   0
vei-eador GERLANI)E CASTRO (PSB) falou sobre a empresa responsável pelo processo seletivo
do lnstituto Mais Saúde.  Disse que há muita reclamação de pessoas que não conseguem completar
entrevista via i.ede social.  Solicitou que isso possa ser revisto, para que não venham penalizar os
candidatos  interessados.   Fez  registro  também  sobre  as  melhorias  na  área  da  educação,  mas,
chamou atenção para a situação da comunidade Monte Sião, onde os moradores construíram duas
salas de aula padrão MEC, mas ainda não conseguiram tinta para pintura do educandário. Solicitou
ao  poder competente,  para que  o  caso  seja resolvido.  Concluiu registando  sobre  a  situação  das
comunidades de Piraquara e Curuai, que sofrem com a enchente. Disse que receberam apenas  15
dúzias  de  madeira,  o  que  é  pouco  para  as  comunidades.  Destacou  que  os  órgãos  competentes
precisam  se  unir  para  ajudar  a resolver  a  demanda.  TEMPO  DAS  BANCADAS:  0  vereador
ERASMO MAIA (DEM) registrou sobre os trabalhos que estão sendo discutidos na 2a Comissão
Permanente  da  Câmara  Municipal  de  Santai.ém.  Disse  que  aconteceu  uma reunião  extra com  as
comissões  de  educação  e  Assistência  social   sobre  o  Projeto  de  Lei   encaminhado  pelo  Poder
Exei`utivo.  qiie ilispõi.  solm  um  Sisttmia Úiiico de  Assistêni`ia Social  -SUAS.  Explicou que o PL
deixa  claro  quais  são  as  atribuições  do  Município  no  âmbito  da  assistência  social,  seguindo  os

padrões da assistência na União e Estado.  Disse que o projeto de lei estabelece avanços na área,
possibilita a regularização,  regulamentação  e atualização  da legislação no âmbito da assistência
social no âmbito municipal. 0 vereador BIGA KALAHARE (PT) registrou sua visita ao Bairro
São   Cristóvão,   na  grande   ái.ea  do   Santarenzinho.   Falou  sobre   a  falta  de   serviço   quanto  a
manutenção  das  vias  públicas  da  área.  Os  moradores  registraram  sobre  a  preocupação  com  a
segurança pública, e a questão da iluminação pública. Disse que estará encaminhando documento
à SEMINFRA para agilizar os serviços nas vias do bairro, e outra à empresa Equatorial Energia
para realização  da inanutenção das  lâmpadas.  0  vereador CARLOS  MARTINS (PT)  falou da
preocupação  com  as  novas  variaiites  do  coronavírus,  e  a  constatação  do  rejuvenescimento  das
vítimas   da   doença.   Registrou   dos    15°/o   da   população   santarena   vacinada,   ressaltando   da
necessidade de buscai. coiidições  para aquisição de  mais doses.  Parabenizou o  início da vacinação

para   os   professoi.es.   gi.á\/idas  e   puérperas.   Na  ocasião.   solicitou  a   inclusão   neste   grupo,  das
lai`tantes` que  iiicliii as mães que aiiiaiiientam bebês de até 6 meses.  Relatou que em vários estados
aslactantesjáforamincluídasnavacinação,registrandoquemuitasmulheresgrávidasquetiveram
Covid no Brasil, pei-deram seus bebês por conta da doença, portanto, manifestou sua preocupação
com  a  inclusão  das  lactantes,  e  reforçou  sua  solicitação  para  que  a  secretária  de  Saúde  possa
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analisar e incluir essas mães na vacinação. Falou ainda sobre o Projeto de Lei referente ao SUAS,

que estiveram  discutiiido  com  as  comissões da Casa.  Destacou que devem  aprovar a lei,  pois do
caso  conti.ário`  o  município  pode  perder  recui.sos  importantes  para  área  da  assistência  social.
Lameiitou  a  questão  dc-   não  ter  tempo   para  i.ealizar  uma  i.eiinião  mais  aprofundadas  com  as
entidades   sociais   sobre   o   tema,   mas   convei.sando   com   os   representantes   do   Conselho   de
Assistência  Social  e  i.epresentantes  de  outras  entidades,  aparentemente,  a  lei  está  dentro  dos
conformes, e não aceitam perder recursos por falta da aprovação da mesma. Concluído o Grande
Expediente passamos para a Primeira Parte da Ordem do Dia com a leitura da ata do dia 12 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.  Murilo  Tolentino

(PSC); MEMO. 044/2021 -GAB. Ver. Alysson Pontes (PSD). Foram encaminhados às comissões
pertinentes:  Projeto  de  Lei,  de  autoria  do  vereador  Júnior  Tapajós  (PL),  que  dispõe  sobre  a
nomenclatura  a  ser dada  para a  futura  CEMEl  do  bairro  Área Verde  que  está  sendo  construída
neste município, se chamará "CEMEI FLORIANO ALVES FRANCO". Projeto de Lei, de autoria
do  Podei. Executivo, qiie dá nova redação, com vistas à cori.eção de erro material, ao aii.  1 ° da Lei
Municipal  n  °  21.203.  de  05  de  maio  de  2021,  que  dispõe  sobre  o  remanejamento  de  dotação
oi.çamentária  do   Fundo   Muiiicipal   de  Saneaiiieiito  Ambieiital  para  a  Secretaria  Municipal  de
lnfraesti.utura e dá outi.as  providêncías.  Em  seguida, passou-se para a Segunda Parte da Ordem
do  Dia,  com  disciissão  e  votação  das  matérias  em  pauta.  TRABALHOS  APROVADOS  E
ACATADOS:  Moção de Pesar  136/2021, de autoria do vereador Josafá Gonçalves (PL); Moção
de  Aplausos  137/2021,  de  autoria  do  vei.eadoi.  Júnioi.  Tapajós  (PL);  requerimento  910/2021,  de
autoria do vereadoi. Angelo Tapajós (REPUBLICANOS); requerimento 849/2021, de autoria do
vereadoi.  Aguinaldo   Promissória  (PSL);  requerimentos   881,  904   a  908/2021,  de  autoria  do
vereador Júnior Tapajós (PL); requerimentos 898 a 901 /2021, de autoria do vereador Elielton Lira
(AVANTE);   i.equei.imentos   911    e   912/202],   de   autoria   do   vereador   Carlos   Silva   (PSC);
requerimentos   914   e   915/2021,   de   autoria   do   vereador   Erlon   Rocha   (MDB);   requerimento
916/202],  de  autoria  do  vereadoi.  Carlos  Martins  (PT);  requerimento  923/2021,  de  autoria  da
vei.eadora  Eiifa.  ^lba  Leal  (MDB);  requerimentos  924,  925  e  926/2021.  de  autoria  do  vereador
Alexandi.c  Madm)  (MD13);  requerimeiito  `)27/2021`  de  autoi.ia  do  vereador  Gerlande  de  Castro

(PSB);  requerimento  928/2021,  de  autoria  do  vereador  Ronan  Liberal  Jr.  (MDB);  requerimento
939,''2021 `  de aiitoria do  vei.eador  Didi  Feleol  (PP);  Pedido de  lnformação  66/2021, de autoria do
vereadoi-Biga  Kalahare  (PT);  lndicação   114/2021,  de  autoria  do  vereador  Carlos  Silva  (PSC);
lndicação  115/2021,  de autoria do vereador Erlon  Rocha (MDB);  Indicação  117/2021, de autoria
do  vereador  Ei.asiiio  Maia (DEM);  Indicação  118/2021,  de  autoria do  vereador  Didi  Feleol  (PP);
Indicação  119/2021,  de  autoria do  vereador Alexandre  Maduro  (MDB).  Trabalhos  retirados  de

pauta:  Indicação  032/2021,  de  autoria  do  vereador Enf.  Murilo  Tolentino  (PSC);  requerimento
231/2021, de autoria do vereador Murilo Tolentino (PSC); requerimento 620/2021. de autoria do
vereador  Angelo  Tapajós  (REPUBLICANOS);  requerimento  634/2021,  de  autoria do  vereador
Silvio Neto (DEM). Coiicluído a pauta e iião havendo explicações pessoais, o presidente RONAN
LIBERAL   JR.   (MDB),   enceiTou   os   traballm   convidaiido   a   todos   para  a   próxima   sessão.
Vereadores   preseiites:   ALEXANDRE   MAl)URO   !MI)B),   ENFERMEIRA   ALBA   LEAL

(Mi)B),cARLoSMARTINS(PT),PROF..IOsAFADOSINPROSAN(PL),SÍLVIOr`TETO
(l)EM),   RONAN   LIBERAL   JR.   (Ml)B),   GERLANDE   CASTRO   (PSB),   ADRIANA
ALMEIDA  (PV),  JK  DO  POVÃO  (PSDB),  BIGA  KALAHARI  (PT),  ELIELTON  LIRA
(AVANTE),  D"   FELEOL  (PP),  ANGELO  TAPAJOS  (REPUBLICANOS),  JÚNloR
TAPAJÓS  (PL),  CARLOS  SILVA  (PSC),  ERLON  ROCHA  (MDB),  ERASMO  MAIA
(DEM),   AGUINALDO   PROMISSÓRIA   (PSL),   JANDER   ILSON   PEREIRA   (DEM).
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AUSENTr-:S    CoM    TusTIFlcATlvA:    ALyssoN    poNTEs    (psD),    ENF.    MURILo
TOLENTINO (PSC).  E iiai.a coiistai.. mandou la\Tar a ata qiie depois de lida, discutida e aprovada
sei.á assinada  por ciuem  de direito.

CÀ,MARAMUNICIPAIDESAN"iM'F`;õj` j.isajá Gen.çalves

ig Secretário
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