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Ata da Quinquagésima Sétima Sessão Ordinária do Primeiro Períod
Legislativa da Décima Nona Legislatura, realizada no dia vinte e oito de

Étnúa Sessão

do ano de dois
mil e vinte e um, no Plenário Benedito Magalhães da Câmara Municipal de S ntarém. A hora
regimental o vereador RONAN LIBERAL JR. (MDB), presidente d; Poder Legislativo, deu
boas-vindas a todos, e iniciou à sessão com o GRANDE EXPEDIENTE. TEMP0 DAS
LIDERANÇAS: 0 vereador JK D0 POVÃO (PSDB) fez registro da reunião com a presença
da direção da Pró-Saúde, SESPA, secretário regional de govemo Henderson Pinto, e
parlamentares. Destacou que foi importante para esclarecer algumas situações. Chamou atenção
em relação ao grande número de consultas e exames, que contabiliza mais de 50 mil pessoas.
Segundo as informações, esses números foram enviados pelo setor regulação da Secretaria
Municipal de Saúde-SEMSA. Na oportunidade, solicitou ao líder do governo que possam
chamar o pessoal da secretaria para esclarecer os dados. 0 vereador DIDI FELEOL (PP)
registrou sobre a viagem com a comitiva do Govemo Municipal para as inaugurações nas regiões
do Arapiuns e Maró. Relatou que estiveram entregando a reforma e ampliação das unidades
educacionais das comunidades Mariazinha e Cachoeira do Aruã, no Maró; e na região do
Arapiuns foram inaugurados microssistemas de água. Parabenizou o Govemo Municipal pelo
trabalho desenvolvido nas comunidades mais distantes. 0 vereador BIGA KALAHARE (PT)
fez registro que estará apresentando uma proposição solicitando a realização de uma sessão
especial ao Dia lntemacional do Orgulho LGBTQIA+. Em seguida, registrou que encaminhou
um projeto de lei que dispõe sobre sanções administrativas aplicadas às práticas de discriminação
em razão de orientação sexual e identidade de gênero. Esclareceu que o projeto tem sua
importância para o município, pois Santarém ainda não conta com leis municipais que garantam
os direitos desse público. 0 vereador JOSAFÁ GONÇALVES (PL) fez registro do trabalho
desenvolvido pelo govemo municipal na área da educação, parabenizando a entrega de mais uina
escola na comunidade Mariazinha, região do Maró. Relatou que o mais importante foi a
transfoimação da escola em polo, e a autorização para o Íúncionainento do Ensino Modular
naquela região. Também, parabenizou a todos que estiveram participando da panfletagem
referente à Semana Municipal de Prevenção e Combate às Drogas, promovida pela Prefeitura
Municipal de Santarém, secretarias e demais órgãos de segurança. 0 vereador CARLOS SILVA
(PSC) agradeceu ao secretário de infraestrutura, por ter atendido sua solicitação para os serviços
de terraplanagem que estão sendo realizados na rua Marechal Deodoro, no bairro Floresta.
Destacou que agora é necessário trabalhar a questão da conscientização dos moradores em
relação a água servida na rua. Registrou ainda que esteve no Centro de Controle de Zoonoses CCZ, em busca de soluções para o problema da demanda do resgate de gatos no Bosque da Vera
Paz. Segundo a coordenadora do CCZ, a única solução será a construção de um abrigo para
acolher animais. Na oportunidade, solicitou ao Govemo Municipal a sugestão da construção de
um abrigo que possa acolher os animais abandonados. 0 vereador ANGEL0 TAPAJÓS

(REPUBLICANOS) registou e agradeceu o apoio da Casa e demais entidades que estiveram
participando da blitz referente à Semana Municipal de Prevenção e Combate ao uso de drogas
em Santarém, que aconteceu na Avenida Curuá-Una. Finalizou registrando que estará
apresentando uma moção de aplausos pelo aniversário da lgreja Universal do Reino de Deus. A
vereadora enfemeira ALBA LEAL (MDB) relatou que estiveram na região do Arapiuns
participando da entrega do sistema de abastecimento da água nas aldeias Gurupá e Arimun, na
região do Arapiuns. Fez registro ainda sobre as más condições da Rodovia Translago que
dificulta a passagem da ambulância. Destacou que enquanto não se resolve o problema da
rodovia, destacou que a remoção tem que ser feita da comunidade de Vila Curuai. 0 vereador
ERASM0 MAIA (DEM) lamentou o falecimento da presidente da Câmara Municipal de
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Belterra vereadora Maria de Lourdes, conhecida como Malu, por conta de complicações
relacionadas à covíd-19. Também destacou a reunião que aconteceu na comunidade do Corta
Corda, onde algumas obras estão sendo desenvolvidas como a abertura e manutenção de ramais.
Concluiu fazendo registro que nas próximas sessões serão votados Projetos de Lei de autoria do
Executivo Municipal referente a cessão de áreas públicas, além da Lei de Diretrizes
Orçamentárias - LDO. TEMPO DAS BANCADAS: 0 vereador CARLOS MARTINS (PT)
fez destaque a vacinação no município de Santarém. Enfatizou o grande esforço para ampliar a
primeira dose, com a maratona alcançando a faixa etária a partir dos 35 anos, mas, que
infelizmente, foi anunciado o esgotamento das doses; e agora vão continuar apenas a segunda
dose. Destacou que o govemador do Estado anunciou a antecipação do calendário, e aguardam
que possam atingir a meta de 18 anos no mês de agosto. Por fim, enfatizou a importância dos
projetos que devem ser inseridos em pauta, como o PROREFIS e a LDO. 0 vereador
ELEILTON LIRA (AVANTE) denunciou o serviço das lanchas de uma empresa que atua na
frente da cidade. Constatou a Írresponsabilidade da empresa e informou que conversou com o

presidente da Comissão de Transporte da Casa que deve fazer uma fiscalização. Disse que essas
irresponsabilidades podem ocasionar tragedias. 0 vereador JosaFá Gonçalves assumiu a díreção
dos trabalhos. 0 vereador RONAN LIBERAL JR. (MDB) fez destaque ao encerramento do 1°

período legislativo na Câmara de Santarém e a votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias LDO. Também lamentou o falecimento da presidente da Câmara Municipal de Belterra,
vereadora Maria de Loudes Lima, conhecida como Malu, que faleceu no último domingo,
vítima da Covid-19. Finalizou se solidarizando à família enlutada, amigos e a população do
município de Belterra. Em seguida, destacou o Dia do Orgulho LGBTQIA+ e a importância do
respeito e igualdade, parabenizando o vereador Biga Kalahare por seus feitos e sua atuação como

parlamentar. 0 vereador ALEXANDRE MADURO (MDB) fez reconhecimento ao trabalho que
o prefeito Nélio Aguiar vem realizando em parceria com o govemador Hélder Barbalho, que não
tem medido esforços em colaborar com Santarém desde quando ainda era Ministro da lntegração
Nacional. Relatou que o govemo do Estado anunciou a licitação para o Centro de Convenções,
implantou uma agencia Transfimcional no HMS, inaugurou o ginásio poliesportivo e demais
contribuições para o bem da região Oeste do Pará. Concluído o Grande Expediente passamos
para a Primeira Parte da Ordem do Dia com a leitura da ata do dia 16 de junho de 2021, que
após colocada em discussão foi aprovada por unanimidade. Em continuidade houve a leitura dos
expedientes recebidos: MEMO. 043/2021 -GAB. Ver. Jander llson Pereira; MEMO. 053/2021 GAB. Ver. Alysson Pontes (PSD). Foram encaminhados às comissões pertinentes: Projeto de Lei
1749/2021, de autoria do vereador Didi Feleol (PP), que institui a Semana do Empreendedorismo
e lnovação no Município De Santarém-Pa. Projeto de Lei 1758/2021, de autoria do Poder
Executivo, que altera e acrescenta dispositivos à Leí Municipal n° 16.060/1998, que dispõe sobre

o Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos da administração pública direta, autárquica
fiindacional e à Lei Municipal n° 14.899/1994, que dispõe sobre o regime juídico único dos
servidores públicos munícipais de Santarém, e dá outras providências. Projeto de Lei 1749/2021,
de autoria do vereador Ronan Liberal Jr. (MDB), que institui no Calendário Oficial de Eventos
do Município de Santarém a Visitação da lmagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré, que
ocorre todos os anos no segundo sábado de julho. 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 169/2021, de autoria do vereador Murilo
Tolentino (PSC); Moção de aplausos 170/2021, de autoria do vereador Aguinaldo Promissória
(PSL); Moção de Pesar 171/2021, de autoria do Poder Legislativo; Moção de aplausos 172/2021,
de autoria do vereador Angelo Tapajós (REPUBLICANOS). Em seguida, entrou em discussão o
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PROJET0 DE LEI (ALIENAÇÃ0) N° 071/2021, de autoria do Poder Executivo, que dispõe
sobre a desafetação de área urbana, que autoriza fimar termo de cessão de uso com a Polícia
Militar do Pará -3° BPM, Santarém/PA e dá outras providências. Após a sua leitura, o projeto
foi aprovado em la e 2a discussão com emenda modificativa de autoria da CCJ. Seguindo a
pauta, foram aprovados: requerimentos 981,1028,1029,1030,1056,1082,1083 e 1141/2021,

de autoria do vereador Jander llson Pereira (DEM); requerimentos 1132 e 1272/2021, de autoria
da vereadora Alba Leal (MDB); requerimentos 1200 e 1291/2021, de autoria do vereador Ronan
Liberal Jr. (MDB); requerimentos 1205 e 1273/2021, de autoria do vereador Biga Kalahare (PT);
requerimento 1258/2021, de autoria do vereador Angelo Tapajós (REPUBLICANOS);
requerimentos 1270 e 1271/2021, de autoria do vereador Carlos Silva (PSC); requerimentos
1275 e 1276/2021, de autoria do vereador Silvio Neto (DEM); requerimentos 1277, 1278 e
1279/2021, de autoria do vereador Erlon Rocha (MDB); requerimento 1280/2021, de autoria do
vereador Erasmo Maia (DEM); requerimento 1281/2021, de autoria da vereadora Adriana
Almeida (PV); requerimento 1282/2021, de autoria do vereador Carlos Martins (PT);
requerimentos 1283,1284,1292 a 1296/2021, de autoria do vereador Alexandre Maduro (MDB);
requerimentos 1285 a 1289/2021, de autoria do vereador Eleilton Lira (AVANTE); requerimento
1290/2021, de autoria do vereador Didi Feleol (PP). Indicação 167/2021, de autoria do vereador
Aguinaldo Promissória (PSL); Indicação 170,171/2021, de autoria do vereador Ronan Liberal

Jr. (MDB). Concluído a pauta, o presidente RONAN LIBERAL JR. (MDB), encerrou os
trabalhos convidando a todos para a próxima sessão. Vereadores presentes: ALEXANDRE

¥AAEuiuoRso+xR:J[)NêDtEiT?,NâRAOLF¥¥àDsâFtzvÉOENs:Ep¥oEs[A#âpLL?,As##ot#PTBà
(DEM), RONAN LIBERAL JR. (MDB), GERLANDE CASTRO (PSB), JK D0 POVÃ0
(PSDB), BIGA KALAHARE (PT), ELIELTON LIRA (AVANTE), DIDI FELEOL (PP),

EEE[N¥¥DRo[oLp?ROTM°[:gg::X?psíP,::à.N[âkGTEALpoA.oTSAtppALJ,?gAEà5us::icAAt¥8Ê}:
ERLON ROCHA (MDB), ERASMO MAIA (DEM). AUSENTES COM JUSTIFICATIVA:

JANDER ILSON PEREIRA q)EM), ALYSSON PONTES (PSD). E para constar, mandou
lavrar a ata que depois de lida, discutida e a
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ada será assínada por quem de direito.
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Carlos Sllva
2Q Secretário
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