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_  _ -------..   LJ+O®jlu__ _ ` v... _-õloii.iura, reaiizada no día vinte e cinco de maio do ano de doís
milevinteeum,noPlenárioBeneditoMagalhãesdaCâmaraMunicipaldeSantarémÀhora
regimentalovereadorRONAN(MDB),presídentedoPoderLegislativo,deuboas-vindasatodos,
einiciouàsessãocomoGRANDEEXPEDIENTE.TEMPODASLIDERANÇAS:0vereador
JKDOPOVÃ0(PSDB)ínfomouquevisítouasobrasderefomadarecepçãoeobstetríciado
HospítalMunicípaldeSantarém-HMS.Destacouqueasobrasavançmmsignificativamentenas
últimassemanas,havendo95%doprojetodosetordeobstetri'ciaconclui'do,eaobradarecepção

:stádentrodoplanejado.Ressaltouqueaguardaqueemjunhodesteanoessasobrassejminauguradas.   A  vereadora  ENFA.  ALBA  LEAL   (MDB)  fez  registro  sobre  o  oficio  que
encaminhoucobrandoinformaçõessobrearelaçãodosbenspatrimoniaísqueformcomprados
paraaUnídadeBásicadeSaúdeFluvialAiltonBarros,queaindanãoestáematívídade.Disseque
aunídadefoiinauguradahádoísanos,queestáhabilítadaparaatívidade,edevedmassistêncía
para  regíão  do  Arapixuna,  Ituqui,  e  também  Lago  Grande.  Relatou  que  na  supervísão  que
realízaramnaembarcação,detectarmqueosgruposgeradoresnãosãonovos,osquaís,segundo
osfimcionários,nãosustentmaunidadefluvial.Portanto,registrouquevaisolicitarÍnfomação
sobreestasituação.0vereadorERASMOMAIA(DEM)manifestoupreocupaçãocomoavanço
da  venda  de  terrenos  em  espaços  afastados  da  zona  urbana  de  Santarém.   Segundo  ele,  os
vendedores  desses  espaços,  classificados  como  loteamentos,  não  têm  regularízação  junto  à
Prefeitua;oquetambémpreocupaquantoaoordenamentodoterritóriodomunici'pio.Enfatizou
queembreveprecísarãorealizarumdebatecomoExecutivoparaordemessesloteamentosPois,
deacordocomele,emestadosemunici'piosemqueexisteocumprimentodalegislação,a
populaçãotemqualídadedevidaemoradiasadequadas.Explicouaindaquealegislaçãoexigeo
cumprimentodealgumasmedídas,comosaneamento,sistemadeesgoto,eÍluminaçãopública;
ressaltando  que  não  conhece  nenhuma  área  de  loteamento  que  tenha  reserva  de  espaço  para
equipamentospúblicos.Concluiupedindoatençãosobreaquestão.0vereadorGERLANDE
CASTRO(PSB)anunciouadisponibilizaçãodeR$300milaomunici'piodeSantarém,pormeio
deemendaparlamentffdeautoriadodeputadofederalCássíoAndradeedeputadoestadualFábio
Figueira.Registrouqueorecursodeveserusadoparaatenderàspopulaçõesribeirinhasafetadas
pelaenchente.Infomouquenapróximasexta-feira,deveacontecerumareuniãocomosdeputados
eaparticípaçãodoprefeítodeSantarémNélioAguiar.Regístroudaimportânciadesserecurso,
principalmenteparaasfami'1íasnaregiãodoArapiunseCachoeiradoMaróquepassampor
dificuldades   neste   período.   Concluiu   infomando   que   estará   encaminhando   requerimento
solicitandomanutençãoparaaavenídaMendonçaFurtado,nobairroMapiri;também,aampliação
daescolaNossasenhoradeNazarénacomunídadeCachoeiradoAniã;eoutrosolicítandouma
sessãoespecíalaodiadoDentista,paraomêsdeoutubro.0vereadorJÚNIORTAPAJÓS(PL)
registrou  que  esteve  visítando  o  bairro  do  Maícá,  a  convite  de  lideranças  do  bairro,  que
reivindicavm  melhorias  em  algumas  vias  da  área.  Destacou  que  realizmm  contato  com  o
SecretariodelnfiaestruturaDanielSimõesqueinfomouquenaquarta-feiraestarimnobaírro
resolvendoasítuaçãosolicitadapelosmoradores.Tambémregistrouquenasemanapassadao
deputadoestadualJoséMariaTapajósestevereunidoemBelémcomosecretáriodesegurança
públícaparatratffdaUnidadelntegradaProPffi-UIPPdoLagoGrande.Registrouqueodeputado
indicouaosecretárioquepossadirecionaraparteburocrática,queeleseencarregadebuscar
recursos,  através  das  suas  emendas  parlamentares,  para  construir  o  prédio  fisico  da  unidade.
Destacoutambém,queodeputadoestevereunídocomopresidentedoBanpará,solicítandouma
agencía  bancaria para  a  Vila  Curuai.  Relatou  que  o presidente  do  banco  infomou  que  neste
momentonãocaberiaumaunidadenolocal,masrealizariaumestudoparadisponibilizmmposto
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do Banpará na região.  0.    ____ _v uulraia " regiao.  U Vereador CARLOS
esteveVisítandoaregiãodoltuquí,epassounaUBSdaNnvaFcmar-i
nTiaha`r:^  __i:_..      .

`-~ -/   LVõJLÚIL|/U  `+UC____o..vuvji.u"cpassounaUBSdaNovaEsperançaparaverificarasdemandas
quehavíasolicítadoaoExecutivo.Destacouqueaíndafaltouresolverademandadasínfiltrações
dasparedes,oqueestaránovamentesolicitandoresolução,paraevitmmaíoresagravamentona
unidade.Emseguida,fezregistrosobreaaçãodenominadaS.O.SBosqueVeraPaz,queestará
realizandoemparceriacomosmoradoresdobaírroLaguinho,comobjetivodepromoveralimpeza
dolocal.RelatouquefoimoradordoLaguinhoedecidíuabraçaracausa,poisoespaçoquejáfoi
umdospontostuístícosmaisbelosdeSantarém,hojeseencontrasujoeosanímaissoltosno
espaçotêmafastadoosvÍsítantes.Porísso,acomunidaderesolveurealízaroprojetoeprocurouo
seuapoio.TEMPODASBANCADAS:0vereadorRONANLIBEmLJR.(MDB)registrou
queaCasarecebeuumconvitedoSecretárioMunicipaldeTuismoAlaércioCardoso,parauma
agendaintensaatravésdacomitívadoMinístériodoTurismodaSecretariaNacionaldeAtração
lnvestimento,ParceiraeConcessões,querealizaráumavÍsítatécnícareferenteaoturismonosdias
26,27e28emSantarém.0vereadorestendeuoconviteaosparesquedesejaremacompanhara
programação,bemcomoavisitadosecretáriodeEstadodeDesenvolvímentoEconômícosenhor
Femandogomes,naquinta-feíra.FinalizouinfomandoqueencaminharasolicitaçãoaoProcon,
cobrandoínfomaçãosobreoaumentodopreçodogarrafãodeáguaemSantarém.0vereador
DIDIFELEOL(PP)estevevísitandoaregíãodoLagoGrandeparareunircomlideranças
comunitárias.NacomunidadeSantaLuzia,osmoradoresreivindicmmarecuperaçãoderamaise
aconclusãodaobradomicrossistemadeabastecímentodeágua.Relatouquenopróximosábado
osmateriaisparadarcontínuídadeaconstruçãodomicrossistemadevemchegarnaregião,assim
como,osservidoresdasecretariaresponsáveldevemseguirparaaregíãocomomaquináriopara
aexecuçãodosservíçossolicítados.RegistroutambémqueestevecomoReitordaUníversídade
FederaldoOestedoParáHugoAlexDíniz,apresentandoopedidodeÍmplantaçãodeumpoloda
UFOPAcomcursosdegraduaçãonoProjetodeAssentamentoAgroextrativistaLagoGrande.
Regístrouqueauníversidadevaírealízmmestudodeviabilidadeparaavalimapossibílidadede
atender  a  demanda.  Sobre  a  enchente  na  regíão,  relatou  que  encaminhou  à  Presidência  da
RepúblicaorelatóriodaDefesaCivilMunicipalsobreaerosãonafrentedaVilaCuruaí.Etal
documento  foi  encaminhado  ao  Ministério  do  Desenvolvímento  Regional  e  à  Secretaria  de
GovemodaPresidênciadaRepúblicaparaquesejmtomadasasmedidasnecessárias.Ressaltou
queodeputadoJoséMariaTapajósestevenolocalnosábado,esecomprometeuemveramelhor
fomadecaptmrecursoparabuscarsoluçãoquantoacontençãodeáguaemfrenteàVilaCuruai.
ConcluídooGrandeExpedíentepassamosparaaPrimeiraPartedaOrdemdoDiacomaleitura
daatadodía17demaíode2021,queapóscolocadaemdiscussãofoiaprovadaporunanimidade.
Em  continuidade  houve  a  leitura  dos  expedientes  recebidos:  MEMO.  040/2021  -GAB.  Ver.
AngeloTapajós(REPUBLICANOS).Formencaminhadosàscomissõespertinentes:Projetode
Lei,   de  autoria  do  vereador  Alexandre  Maduro   (MDB),   que   dispõe   sobre  a  mudança  de
nomenclatuadaCEMEICARANAZALparaCEMEIPROFESSORANASARÉDOSOCORRO
RAMOSRODRIGUES.Emseguida,passou-separaaSegundaPartedaOrdemdoDia,com
discussão  e  votação  das matérias  em pauta.  TRABALHOS APROVADOS  E  ACATADOS:
MoçãodePesff138/2021,deautoriadovereadorRomLiberalJr.(MDB);MoçãodeAplausos
139/2021,deautoriadovereadorCarlosMartins(PT);MoçãodeAplausos140/2021,deautoria
dovereadorJKdoPovo(PSDB).Emseguida,opresídentecolocouemvotaçãoainclusãoem
pauta  do  PROJETO  DE  LEI  028/2021,  de  autoria do  Poder Executivo,  que  dispõe  sobre  o
SistemaÚnicodeAssistênciaSocial-SUASdomunici'piodeSantarémedáoutrasprovidências.
0quefoiacatadopelosoberanoplenário.Atoconti'nuo,deu-seprosseguimentoasessãocoma
leíturadoprojetoeseuparecer,seguindosuaaprovaçãoporunanimidadeemlae2adiscussão.

SILVA (PSC) registrou que
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Nãohavendomaistempopara:`.v..uv.iiuuiiiziis[empoparaseguimentodapautadodia,apósimportantedoProjetodeLei,opresídenteRONANLIBF,RAT
n^-''=J___  _1

osagradecimentospelaaprovação
1,1   ,1 .--- ` _ _  J---_ -J`L \, , l+YCL\J

coávidandoatodosparaapróximasessão.Vereadorespresentes:ALEXANDREMADURO
___._,..vu.L.i,upiçsiuenteKUJUNLIBEFLALJR.{MDB),encerrouostrabalhos

(MDB),  AGUINALDO  PROMISSÓRIA  (PSL),  ENFERMEIRA  ALBA  LEAL  (MDB),
CARLOSMARTINS(PT),PROF.JOSAFÁDOSINPROSAN(PL),SÍLVI0NETO(DEM),
RONANLIBERALJR.(MDB),GERLANDECASTRO(PSB),ADEHANAALMEIDA(PV),
JKDOPOVÃO(PSDB),BIGAKALAHARE(PT),ERASMOMAIA(DEM),ELIELTON
L±_T4S,tAÓSAt#F,tDATÉOFÉÉÉÉLõ*:_tEÊ=€rf#HFfT#Ê:\LPS=Ê3^o>~M=.opLMPA¥T_TA_TSDOE#cE,:T]EÚLNT.ooNÉ
TAPAJÓS  (PL),  CARLOS  SILVA  (PSC),  ERLON  ROCHA  (MDB).  AUSENTES  COM
TUSTIFICATIVA:   úANDER  ILSON   PEREm   (DEM),   ALyssoN   PONTES   (PSD),
ANGEL0TAPAJOS(REPUBLICANOS).Eparaconstar,mandoulavraraataquedepoisde
lida,discutidaeaprovadaseráassinadaporquemdedireito.
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