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Ata da Quinquagésima Nona  Sessão  Ordinária  do Primeiro  Período  da  Primeira  Sessão
Legislativa da Décima Nona Legislatura, realizada no dia trinta de junho 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.  TEMP0  DAS
LIDERANÇAS:  0 vereador CARLOS MARTINS (PT) fez agradecimentos ao presidente da
Casa pelo trabalho desenvolvido nesse primeiro semestre. Falou a respeito da Lei das Diretrizes
Orçamentarias,   destacando   sua   importância,   questionando   sobre   os   tributos   e   questões
financeiras que estão contidas na lei, e algumas preocupações que serão colocadas em discussão.
Criticou o curto tempo destinado as discussões do projeto relacionado a COSANPA em Alter do
Chão, em vista da responsabilidade da Casa em relação as decisões do município. A vereadora
ENFA.  ALBA  LEAL  (MDB)  relatou  que  fiscalizou  as  obras  de  refoma  da  emergência  do
Hospital Municipal de Santarém, que segue em execução com uma base de evolução em 62%.
Destacou  que   durante   a  inspeção,   constatou  inconfomidades   no  projeto   como   condições
inadequadas  para  o  atendimento  de  pacientes  e  falta  de  equipamentos.  Ressaltou  que  precisa
estruturar melhor o espaço para dar conforto e comodidade ao paciente e também para a equipe
que  vai  trabalhar  no  local.  Na  oportunidade,  relatou  que  o  mestre  de  obra  daquele  setor  foi
totalmente desrespeitoso com a sua pessoa, relatando que estava apenas cumprindo seu papel de
fiscalizadora. Vistoriou ainda, o Almoxarifado e a Central de Atendimento Farmacêutico -CAF.
Segundo  ela,  falta  medicamentos  e  insumos,  o  que  estará  solicitando  providências.  Finalizou
demostrando preocupação em relação a infomação de que a OS Mais Saúde pretende diminuir o
salário dos profissionais médicos que atuam na traumatologia. Segundo conversa com a empresa
responsável  pelos  profissionais,  eles  devem  deixar  a  unidade,  o  que,  de  acordo  com  ela,  traz
preocupação  e prejuízos  a todos.  0  vereador ERASMO  MAIA  @EM)  se  solidarizou com a
vereadora Alba leal em relação ao constrangimento vivido no HMS;  em seguida, falou sobre a
questão dos imóveis alugados pelo govemo municipal. Na ocasião, registrou a decisão da gestão
municipal de construir o Centro Administrativo, e que o projeto, que deve abrigar as secretarias
municipais,  está  em  fase  de  planejamento.  Segundo  ele,  o  objetivo  é  diminuir  os  gastos  do
município com aluguéis,  e o Centro Administrativo Municipal deve integrar as  secretarias que
ficam em áreas diferentes de Santarém.  Ressaltou que aproveitando espaços, é possível fazer a
melhor gestão  de  outros recursos,  trazendo  a população um  espaço  mais  saudável e  adequado
para  as  secretarias  municipais.  0  TEMPO  DAS  BANCADAS  foi  dispensado.  Concluído  o
Grande Expediente passamos para a Primeira Parte da Ordem do Dia com a leitua da ata do
dia 23  de junho de 2021,  que após  colocada em discussão  foi aprovada por unanimidade.  Em
continuidade  houve   a  leitura  dos   expedientes   recebidos:   MEMO.   028/2021   -  GAB.   Ver.
Enfermeiro Murilo Tolentino (PSC).  Foram encaminhados às comissões pertinentes:  Projeto de
Lei  1820/2021,  de  autoria  da  vereadora  Alba  Leal  (MDB),  que  dispõe  sobre  a  concessão  de
utilidade pública municipal para a Associação dos Renais Crônicos e Transplantados do Oeste do
Pará  -  ARCTOP.  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  174/2021,  de  autoria  da  vereadora  Enfa.  Alba  Leal  (MDB).  Em  seguida,
entrou em pauta o PROJET0 DE LEI N° 385/2021, de autoria do vereador Ângelo Tapajós
(REPUBLICANOS),   que   estabelece  que  as   igrejas   e  os  templos   de   qualquer  culto   como
atividade essencial em períodos de calamidade pública no município de Santarém. Após a leitura
do projeto e seu parecer, ele foi aprovado em la e 2a discussão, por unanimidade. Em seguida, foi
incluso em pauta o PROJET0 DE  LEI  1357/2021,  de autoria do vereador Ronan Liberal Jr.
(MDB), que institui no Calendário Oficial de eventos do município de Santarém a visitação da
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imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré. Após a leitura do projeto e seu parecer, ele foi
aprovado em  la e 2a discussão, por unanimidade. Ato contínuo, houve a aprovação da inclusão
em pauta de três projetos de autoria do vereador Júnior Tapajós (PL), para correção de redação
referente  a  mudança  da  terminologia  "portador  de  deficiência"  para  o  termo  "pessoa  com
deficiência". Foram eles: PROJET0 DE LEI 1359/2021, que dá nova redação ao Art. 2° da Lei
Municipal n ° 20.141, de 30 de dezembro de 2016, que autoriza a instalação de parques infantis
em  praças  públicas  e  escolares  municipais  de  Santarém  equipados  com  brinquedos  especiais
adaptados   para   as   crianças   portadoras   de   necessidades   especiais;   PROJET0   DE   LEI
1360/2021, que dá nova redação ao art.1° da lei municipal n° 20.362, de  13  de março de 2018,
que  institui  a  obrigatoriedade,  no  município  de  Santarém  -  Estado  do  Pará,  da  adequação  de
balcões e rampas de acesso destinado às pessoas com deficiência que utilizam cadeiras de rodas,
e dá outras providências; e PROJETO DE LEl 1361/2021, que dá nova redação ao art.1° da lei
municipal  n°  20.134,  de  29  de  dezembro  de  2016,  que  dispõe  sobre  a  obrigatoriedade  da
adaptação dos banheiros localizados em prédio público para a utilização de pessoas portadoras
de deficiência no município de Santarém. Houve a leitura dos projetos que apresentaram único
parecer,  seguindo aprovação em  la e 2a discussão, por unanimidade.  Seguindo a sessão, entrou
em discussão, OS PROJETOS DE LEI (ALIENAÇÃO) 083 a 089/2021, que autoriza o Poder
Executivo a vender fração do solo ubano de seu domínio nesta cidade a Antonio Sélio Moreira;
Marcos  Lopes  de  Oliveira;  Alciandra  Oliveira  de  Freitas;  Charlen  Oliveira  dos  Santos;  Luzia
Soares de Sousa; Vanderli do Nascimento Morais; e Leonice Fragoso Xabregas. Após a leitua
dos projetos, houve sua aprovação em bloco em la e 2a discussão, por unanimidade. A seguir, foi
aprovado a inclusão em pauta do PROJETO DE LEI 78/2021, de autoria do Poder Executivo,
que altera o artigo 2° da Lei n °  17.957, de 26 de dezembro de 2005. 0 projeto foi lido com seu
parecer,  sendo  aprovado  em  la e 2a discussão, por unanimidade.  Seguindo  a pauta,  entrou em
discussão o PROJETO DE LEI DE TERRA/2021, de autoria do Poder Executivo, que autoriza
a  cessão  de  uso  de  bem  imóvel  a  Companhia  de  Saneamento  do  Pará  -  COSANPA,  para
implementação  de  Sistema  de  Esgotamento  Sanitário  -  SES  na  Vila  de  Alter-Do-Chão,  e  dá
outras providências. Após a leitura do projeto e seu parecer, houve a sua aprovação em  la e 2a
discussão, por manimidade. A seguir, entrou em pauta o PROJETO DE LEI N° 1042/2021, de
autoria  do  Poder  Executivo,  que  dispõe  sobre  as  Diretrizes  Orçamentárias  para  o  Exercício
Financeiro de 2022, e dá outras providências. 0 projeto foi lido com seu parecer, sendo aprovado
em  la e 2a discussão, por unanimidade. Por solicitação dos pares, deu-se continuidade a votação
das matérias  em pauta:  Requerimentos  1157,1325  e  1341/2021,  de autoria do vereador Josafá
Gonçalves  (PL);  requerimento  1297/2021,  de  autoria  do  vereador  Ronan  Liberal  Jr.  avDB);
requerimentos  1298,1299 e  1300/2021, de autoria do vereador Didi Feleol (PP); requerimentos
1301  a  1306,   1331,  a  1334/2021,  de  autoria  do  vereador  Carlos  Silva  (PSC);  requerimentos
1307,1326 e  1327/2021, de autoria do vereador Erasmo Maia (DEM); requerimento  1309/2021,
de autoria do vereador Silvio Neto (DEM); requerimentos  1311,1312 e 1330/2021, de autoria da
vereadora Adriana Almeida OV); requerimentos 1313 a 1315/2021, de autoria do vereador Erlon
Rocha  (MDB);  requerimentos   1316,   1317  e   1340/2021,   de  autoria  do  vereador  Alexandre
Maduo  (MDB);  requerimentos  1318,  1319,  1337,1338  e  1339/2021,  de  autoria  do  vereador
Aguinaldo Promissória OSL); requerimentos  1320 a  1323, e  1342/2021, de autoria do vereador
Elielton  Lira  (AVANTE);  requerimento   1324/2021,  de  autoria  do  vereador  JK  do  Povão
(PSDB);    requerimento    1328/2021,    de    autoria    do    vereador    Muilo    Tolentino    (PSC);
requerimentos  1329 e  1336/2021, de autoria do vereador Gerlande Castro (PSB); requerimentos
1335  e  1808/2021, de autoria do vereador Carlos Martins (PT).  Indicação  172/2021, de autoria
do vereador Alexandre Maduo OmB); Indicações  173,174 e  175/2021, de autoria do vereador
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JK  do  Povão   (PSDB);   Indicação   176/2021,   de   autoria  do
_          -_____-_--L-`,'      +L+J,t+J\,O     \JL  JJ,,

Indicação  177/2021,  de  autoria  do  vereador  Angelo  Tapajós  (REPUBLICANOS);  Indicação
178/2021, de autoria do vereador Carlos  Silva (PSC); Indicações  179 e  180/2021, de autoria do
vereador  Aguinaldo  Promissória  (PSL).  0  requerimento  1310/2021,  de  autoria  da  vereadora
Adriana  Almeida  Q'V),   foi  retirado  de  pauta.   Concluído   a  pauta,   o  presidente  RONAN
LIBEFLAL  JR.  (MDB),  encerrou  os  trabalhos  convidando  a  todos  para  a  próxima  sessão.
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SINPROSAN (PL), SÍLWO NETO OEM), RONAN LIBEmL TR. (MDB), GERLANDE
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por quem de direito.

vereador  Júnior  Tapajós  (PL);
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