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Ata da Vigésima Sessão Ordinária do Segundo Período da Primeira Sessão Legislativa daDécima Nona Legislatura, realizada no dia vinte e nove de setembro do ano de dois mil e vintee um, no Plenário Benedito Magalhães da Câmara Municipal de Santarém. À hora regimental overeador ALYSSON PONTES (PSD), presidente em exercício do Poder Legislativo, deu boas-vindas a todos, e iniciou à sessão com o GRANDE EXPEDIENTE. TEMPO DASLIDERANÇAS: O vereador JK DO POVÃO (PSDB) pediu esclarecimento sobre o término dasobras no Hospital Materno Infantil que, infelizmente, está com a obra em atraso. Informou que naúltima segunda-feira, em reunião com o Secretário Regional de Governo, foi questionado o motivopelo qual a obra do hospital não havia sido concluída. Em resposta, o secretário relatou que a obraestava paralisada porque a Prefeitura de Santarém atrasou a prestação de contas emaproximadamente seis meses. Concluiu informando que entrará em contado com Deputado JoséMaria Tapajós para fornecer um equipamento de endoscopia para o Hospital Municipal deSantarém. O vereador BIGA KALAHARE (PT) registrou sua preocupação em relação à falta desinalização nas ruas, por esse motivo, protocolou um pedido de informação solicitando o
cronograma de sinalização das vias que estão sendo asfaltadas. O vereador DIDI FELEOL (PP)agradeceu ao prefeito Nélio Aguiar, a Agência Nacional de Telecomunicações - Anatel e as redesde telefonia móvel Claro, Tim e Vivo pela conquista na comunidade da região do Lago Grande,
que no momento está em fase de teste quanto a instalação da rede de telefonia Móvel. O vereadorCARLOS SILVA (PSC) relatou sua visita ao CRAS/CAEC, Estação Cidadania e Núcleo de
Justiça, para tratar sobre as demandas na emissão do Registro Geral. Destacou que a espera poratendimento tem sido elevada porfalta de mão de obra. Encerrou falando que na primeira quinzenado mês de outubro acontecerá uma “Ação Cidadania”, para a emissão do RG, quedará prioridade
as pessoas já agendadas até o mês de setembro de 2022. O vereador ENF. MURILO
TOLENTINO (PSC) criticou os preços elevados na gastronomia e hotelaria em Alter do Chão.
Enfatizou que a praia de Alter do Chão deve ter uma acessibilidade e infraestrutura qualificada
para receber os turistas e nativos da região. A vereadora ENFA. ALBA LEAL (MDB)
parabenizou a equipe da Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA, que está trabalhando com osimunizantes para a faixa etária de 12 à 17 anos, nas regiões de rios. Falou também sobre adificuldade de administrar a vacina, uma vez que a mesma precisa ser manuseada em um lugarclimatizado. Comunicou que a equipe da SEMSA está executando o cronograma de imunização e
que estão sendo incansáveis na execução doprojeto de vacinação contra o coronavírus. O vereador
ERASMO MAIA (DEM) repercutiu a matéria que trata acerca do prêmio recebido por Alter doChão como melhor cidade turística nacionalmente reconhecida. Reportou-se sobre a fala dos
vereadores em relação aotrato com o Distrito de Alter do Chão e o apoio ao turista. Ressaltou queé necessário que ocorra investimentos no Terminal Hidroviário e no Centro de Convenção para
que se potencialize o turismo. Conclui comunicando que o prefeito autorizou um planejamento
para que se construa um esgotamento sanitário na Vila de Alter do Chão. O vereador GERLANDE
CASTRO (PSB) comentou sobre a audiência com o prefeito Nélio Aguiar reforçando o pedido de
ampliação do posto de saúde da comunidade Cachoeira do Aruã. Informou que na próxima etapade licitações a Escola Nossa Senhora de Nazaré e a Escola Monte de Sião serão ampliadas e
reformadas. Falou ainda que será feito a terraplanagem do ramal que liga Cachoeira do Aruã até
Terra Preta dos Vianas. Pediu melhorias na Avenida Rui Barbosa que necessita de um trabalho de
canaletas. Encerrou falando que apresentará uma moção de aplausos a ex-vereadora Ivete Bastos
que atualmente ocupa a Presidência do Sindicado dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais -
STTR. O vereador JÚNIOR TAPAJÓS (PL) relatou que recebeu a visita do “Grupo Mulheres
Vitoriosas” que trataram acerca de melhorias nos aparelhos de Radioterapia do Hospital Regional
do Baixo Amazonas — HRBA que, atualmente, encontram-se danificados causando a demora na
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execução dos atendimentos. Comunicou que fará uma pauta junto ao Governador Hélder Barbalho
para que seja fornecido novos equipamentos ou que seja feito reparos nas atuais máquinas.TEMPO DAS BANCADAS: O vereador CARLOS MARTINS (PT) relatou que enviará umamoção de Aplausos à chapa lamparina, vencedora na eleição para Presidência do STTR.Evidenciou a importância do sindicato no desenvolvendo da agricultura familiar, e na organizaçãodos produtores no modelo de agricultura sustentável, que gera renda ao município. Em seguida,solicitou que o município faça uma audiência pública para dar transparência quanto a construçãoda orla da praia de Ponta de Pedras. Relatou também que acontecerá uma manifestação no dia doisde outubro em prol da igualdade social; e finalizou pedindo que se faça um debate maisaprofundado em relação aos projetos e aos problemas do município. O vereador ALEXANDREMADURO (MDB)destacou a reunião realizada com o secretário de Agricultura e Pesca Bruno
Costa, em que foi acordado que o microssistema de água da comunidade Cabeça D'Onça foiautorizado e está em fase de licitação. Relatou que protocolou mais três pedidos de microssistemasde água para a região do Aritapera. Informou que fará uma reunião com os órgãos competentes
para ajustar as demandas nas comunidades de rios que sofrem no período da seca, devido à
dificuldade de trafegabilidade dos barcos e da falta de água potável. Registrou que apresentouquinze requerimentos para melhorias em ruas e escolas específicas e nas construções de creches
nos bairros Santarenzinho 2, Maracanã e Floresta. Parabenizou a Secretária de Educação Maria
José Maia pelo compromisso no seu mandato e pelo grande trabalho realizado. Finalizou falando
sobre o projeto de lei de operação de crédito de R$ 40 milhões que, segundoele, será gerador de
recursos para o município. Concluído o Grande Expediente passamos para a Primeira Parte daOrdem do Dia comaleitura da ata do dia 14 de setembro de 2021 » que após colocada em discussão
foi aprovada por unanimidade. Em continuidade houve a leitura dos expedientes recebidos:
MEMO. 062/2021 — GAB.Ver. Elielton Lira (AVANTE); MEMO. 241/2021 - GAB. Ver. RonanLiberal JR; OF. 646/2021 — SEMSA; MEMO. 084/2021 - GAB. Ver. Angelo Tapajós
(REPUBLICANOS); MEMO. 241/2021 - Procedência da Câmara Municipal de Santarém;
MEMO. 1337/2021 — SEMSA; OF. 005/2021 — Prefeitura de Santarém (CMS). Foram
encaminhamentos as comissões pertinente: Projeto de Lei, que dispõe sobre a abertura de crédito
especial na dotação orçamentária da secretaria municipal de planejamento, desenvolvimento
econômico, indústria, comércio e tecnologia e dá outras providências, de autoria da Prefeitura
Municipal de Santarém; Projeto de Lei, que dispõe sobre a cassação da eficácia da inscrição no
cadastro de contribuintes do imposto sobre operações relativasà circulação de mercadorias e sobre
prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação - ICMS, de
qualquer empresa que faça uso direto ou indireto de trabalho escravo ou em condições análogas,
no município de Santarém, de autoria do vereador Aguinaldo Promissória (PSL); Projeto de Lei,
que dispõe sobre o orçamento anual, estima a receita e fixa a despesa do município de Santarém
para o exercício de 2022, de autoria da Prefeitura Municipal de Santarém; Projeto de Lei que
institui a semana municipal da pessoa com deficiência, que será realizada, anualmente, no mês de
dezembro, de autoria do vereador Elielton Lira (AVANTE). 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 246/2021 de autoria do
vereador Gerlande Castro (PSB): Moção de Aplausos 247/2021, de autoria do vereador Alysson
Pontes (PSD); Moção de Aplausos 248/2021 de autoria do vereador Alysson Pontes (PSD): Moção
de Aplausos 249/2021 de autoria do vereador Carlos Martins (PT); Moção de Aplausos 250/2021
de autoria do vereador Enf. Murilo Tolentino (PSC); Pedido de Informação 106/2021, de autoria
do vereador Biga Kalahare (PT). Entrou em discursão os PROJETOS DE LEI
(ALIENAÇÃO)/2021, que autoriza o Poder Executivo a doar área do solo de seu domínio nesta
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cidade a Marlene Gomes Lima — PROC. Nº 106/2021; Antônio Francisco da Silva - PROC. Nº110/2021; Tatiane da Silva Oliveira - PROC. Nº 112/2021; Raimunda Souza Rodrigues —- PROC.Nº 114/2021; Edmar Ferreira da Silva - PROC. Nº 117/2021; Ana Cristina Silva dos Santos —PROC. Nº 118/2021; Conceição Natalina Martins Dantas - PROC. Nº 1 18/2021; Antônio Gomesde Sousa- PROC. Nº 120/2021 ; Lourival Andrade da Silva - PROC. Nº 122/2021; Vivaldo BatistaMota — PROC. Nº 138/2021; Wellen Maia Guimarães — PROC. Nº 150/2021; Maria da Penha dos
Anjos Santos — PROC. Nº 155/2021. Dando seguimento à sessão, foram aprovados: requerimentosNº1924 a1927/2021, de autoria da Enfa. Alba Leal (MDB); requerimentos Nº 1928 e 1929/2021,de autoria do vereador Carlos Silva (PSC); requerimentos Nº 1950 a 1954/2021, de autoria dovereador Erlon Rocha (MDB); requerimentos Nº 1959 e 1960/2021, de autoria do vereador BigaKalahare (PT); requerimento Nº 1963/2021, de autoria do vereador Enf. Murilo Tolentino (PSC);
requerimentos Nº 1971, 1972, 1973, 1974, 2006, 2007 e 2008/2021, de autoria do vereador Júnior
Tapajós (PL); requerimentos Nº 2002 e 2003/2021, de autoria do vereador Enf. Murilo Tolentino
(PSC); requerimentos Nº 2009 a 2014 /2021, de autoria do vereador Alexandre Maduro (MDB);
requerimento Nº 2015/2021, de autoria da vereadora Enf. Alba Leal (MDB). Concluído a pauta, o
presidente em exercício, vereador ALYSSON PONTES (PSD), encerrou os trabalhos convidando
a todos para a próxima sessão. Vereadores presentes: ALEXANDRE MADURO (MDB),
ADRIANA ALMEIDA (PV), CARLOS MARTINS (PT), GERLANDE CASTRO(PSB), JKDO POVÃO (PSDB), DIDI FELEOL (PP), JÚNIOR TAPAJÓS (PL), ENF. MURILO
TOLENTINO (PSC), JANDER ILSON PEREIRA (DEM), ALYSSON PONTES (PSD),
PROF. JOSAFÁ DO SINPROSAN (PL), ENFERMEIRA ALBA LEAL (MDB), CARLOS
SILVA (PSC), SÍLVIO NETO (DEM), BIGA KALAHARE (PT), ERASMO MAIA (DEM),
AGUINALDO PROMISSÓRIA (PSL). AUSENTES COM JUSTIFICATIVA: ERLON
ROCHA (MDB), ELIELTON LIRA (AVANTE), ANGELO TAPAJOS (REPUBLICANOS),
RONAN LIBERAL JR. (MDB). E para constar, mandou lavrara ata que depois de lida, discutida
e aprovada será assinada por quem de direito.
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