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Ata da Vigésima Quarta Sessão Ordinária do Segundo Período da 'P meira Sessão
Legislativa da Décima Nona Legislatura, realizada no dia dezoito de outubro 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: O vereador JX DO POVÃO (PSDB) questionou o motivo pelo qual o atual
prefeito ainda não resolveu os problemas na saúde. Comunicou a falta de vários insumos no HMS
e que os pacientes estavam providenciando seus próprios medicamentos e materiais para
conseguirem ser atendidos. O vereador BIGA KALAHARE(PT) esclareceu sobre o assunto trans
gênero que foi uma de suas pautas na sessão anterior, no qual segundo ele foi mal interpretado
pela população e por alguns pares da Casa. Enfatizou que seu mandato tem como pauta a bandeira
LGBTQIA+ e que lutará pelos direitos de todos os cidadãos de forma igualitária. O vereador
ERASMO MAIA (DEM), relatou suas visitas em algumas comunidades, no qual está sendo
implantado o sistema de energia elétrica. Fiscalizou e verificou a existência de comunidades que
ainda não tem energia elétrica. Informou que os moradores da comunidade Chapadão solicitaram
que a empresa responsável pelo asfaltamento da PA-370 execute o trabalho primeiramente nas
vilas ou onde tem uma grande ocupação, pois segundo relatos já foram asfaltado três quilômetros
na PA-370, mas no perímetro reside apenas uma família. Ressaltou que o município entregou mas
um campo iluminado no bairro do Ipanema,graças ao prefeito do município de Santarém que tem
feito um excelente trabalho. Pediu ao Poder Executivo a inserção na tarifa de contribuição de
energia pública nas comunidades. O vereador GERLANDE CASTRO (PSB), visitou a grande
área do Uruará, Livramento e Santana. Comunicou que fará requerimento para atender as
necessidadesdessas áreas. O vereador PROF. JOSAFÁ DO SINPROSAN (PL) registrou reunião
do comitê de retorno às aulas, com turmas do 5º e 9º ano. Em decorrência da prova do SAEB
(Sistema de Avaliação da Educação Básica) que acontecerá esse ano, permitindo que diversos
níveis governamentais avaliem a qualidade da educação praticada no País, a partir de evidências
registradas por meio de testes e questionários, a avaliação reflete os níveis de aprendizagem
demonstrados pelo conjunto de estudantes. Ressaltou que os alunos devem voltar as aulas para
uma preparação adequada para realizar a avaliação, que com resultado negativo, pode causar um
retrocesso no incentivo recebido pelo município. O vereador CARLOS SILVA (PSC) registrou
que fez uma ação na comunidade de Aninduba, que teve como propósito atender as necessidades
básicas da comunidade e presenteou a escola da comunidade de Aninduba com um hino.
Manifestou seu repúdio aos acontecimentos registrados na carta feita pelos alunos das escolas
públicas de Santarém, relatando assédio e comportamentos indevidos vindos de alguns
profissionais da educação. O vereador RONAN LIBERAL JR. (MDB) comunicou que o evento
de formação promovido pela ALEPA acontecerá nos dias 21 à 23 de outubro através da Escola
Professor Raimundo Navarro dos Santos. Convidou os vereadores e servidores da Câmara
Municipal para participarem da formação, pois é de suma importância para um bom atendimento
à população. A vereadora ENF. ALBA LEAL (MDB) visitou o Centro de Referência ao
Atendimento da Mulher onde foi constatado que o mamógrafo está parado há mais de cinco meses
e tem apresentado problemas recorrentes. Enfatizou que o modelo do mamógrafo é antigo e que
pode ocasionar prejuízos à saúde do funcionário que manuseia o equipamento e que por meio de
uma emenda parlamentar solicitou um novo equipamento. Relatou também, que as mulheres estão
sendo remanejadas para outros lugares, mas é necessário que o HRBA tenha uma máquina para
ambarar essas mulheres. Reuniu-se com diretor do Hospital Regional, com o Deputado José Maria
Tapajós, com o Vereador Júnior Tapajós, com o Vereador Ronan Liberal Jr, com a representante
da “Casa Rosa” e com o grupo “mulheres vitoriosas””, com o objetivo de substituir o equipamento
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de tomografia do hospital. Pela ordem o vereador JK DO POVÃO (PSDB) fez correção ao tempo
de desuso da máquina de tomografia que segundo ele está parada há mais de 6 meses. Enfatizou

que o descaso com as máquinas já acontece há anos e que a SESPA já deveria ter sanado essas
demandas. Pela ordem o vereado CARLOS MARTINS (PT) propôs aos pares que fosse feita
uma emenda parlamentar para requerer um novo equipamento para o hospital regional. Pela ordem
o vereador ALYSSON PONTES (PSD), informou que é papel do deputado sanar os problemas
do Hospital Regional e que os vereadores e a população devem eleger deputados comprometidos
com os interesses do Município. TEMPO DE BANCADA: O vereador ALEXANDRE
MADURO (MDB) compareceu na Comunidade do Aritapera, onde foi criado um grupo de
trabalho com a finalidade de solicitar do Poder Executivo um serviço de escavação, após o
licenciamento do rio que dá acesso as comunidades que estão com dificuldades para acessar o
local. Fez destaque a ordem de serviço que foi assinada no dia 07 de outubro na grande área do
Santarenzinho, que irá comtemplar 17 vias no bairro, com asfalto, drenagem, calçada, meio fio e

sinalização para deficientes visuais. Em aparte o vereador JK DO POVÃO (PSDB) enfatizou que
comotrabalho da Câmara de Santarém foi possível acontecer o asfaltamento das 17 vias do Bairro
do Santarenzinho, e que a população pagará com juros esses investimentos. Em aparte o vereador
ERASMO MAIA (DEM),disse que nessa legislatura os projetos estão sendo aprovados com mais
facilidade e que cada bairro tem suas demandas especificas. O vereador ELIELTON LIRA
(AVANTE) anunciou que a SEMAP recebeu R$ 250 mil reais em recurso que será distribuído em
equipamentosnas feiras de Santarém. Agradeceu ao deputado Hilton Aguiar que apoiou o projeto
e que irá fornecer à casas de farinhas fornos elétricos, que fortalecerá a agricultura. Justificou o
cancelamento da Sessão Especial em homenagem a Liderança Comunitária e que será modificado

para uma comenda. Pela ordem, o vereador GERLANDE CASTRO (PSB), informou que em
reunião no hospital regional foi informado que o hospital fará um mutirão de cirurgias eletivas que
alcançará em média de 100 cirurgias por mês. Concluído o Grande Expediente passamos para a
Primeira Parte da Ordem do Dia, o presidente Ronan Liberal Jr. dispensou a leitura da ATA,
em continuidade houve a leitura dos expedientes recebidos: MEMO. 065/2021, de autoria do —

GAB. Ver. ELIETON LIRA (AVANTE); OF. 012/2021, de autoria da AMUT, MEMO. 083/2021
de autoria do - GAB. Ver. ERLON ROCHA (MDB); MEMO. 1555/2021, de autoria do - SEMSA;
MEMO. 010/2021 de autoria do - GAB. Ver. SILVIO NETO; MEMO. 054/2021 de autoria do —

GAB. Ver. JANDER ILSON PEREIRA. Foram encaminhados às comissões pertinentes:
PROJETO DE LEI de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre abertura de crédito

suplementar no valor de R$ 46.500.000,00 (quarenta e seis milhões e, quinhentos mil reais), no
fundo de desenvolvimento da educação básica-FUNDEB e dá outras providencias; PROJETO
DE LEI de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre abertura de crédito suplementar no valor
de R$ 11.100.000,00 (onze milhões, cem mil reais), na secretaria municipal de educação - SEMED

e dá outras providencias; Foram encaminhados quatro projetos de alienação de terra, de autoria do
Poder Executivo. Em seguida, passou-se para a Segunda Parte da Ordem do Dia, com discussão
e votação das matérias em pauta. TRABALHOS APROVADOSE ACATADOS: Moção 274

e 279/2021, de autoria do vereador Carlos Silva (PSC); Moção 275/2021, de autoria do vereador
Carlos Martins (PT); Moçãode aplausos 276/2021 de autoria do vereador Murilo Tolentino (PSC);
Moção 277/2021 e 278/2021, de autoria do vereador Alysson Pontes (PSD), Moção 280/2021, de
autoria do vereador Adriana Almeida (PV); A seguir, retornou à pauta o PROJETO DE
RESOLUÇÃO - PROC Nº 327/2021 que cria a Procuradoria da Mulher no Âmbito do Poder

Legislativo do Município de Santarém, estado do Pará e dá outras providências, de autoria do
vereador Carlos Martins. Em discursão, houve a aprovação do parecer, do projeto como todo,
resultando na aprovação da Resolução. Em continuidade, foram aprovados: Requerimento 2138,
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2172 e 2184/2021, de autoria do vereador Murilo Tolentino (PSC); Indicação 291/2021 de autoria
do vereador Carlos Silva (PSC); Requerimento 2169/2021, de autoria do vereador Carlos Silva
(PSC); Indicação 293 e 294/2021, de autoria do vereador Carlos Martins (PT); Requerimento

2149,2150,2151,2152,2153,2155,2156,2157,2158,2159,2160,2161,2162,2163,2164,2165,
2166, 2170 e 2171/2021 de autoria do vereador JK do Povão (PSDB); Requerimento 2185/2021,
de autoria do vereador Elielton Lira (AVANTE), Requerimento 2182/2021, moção 28/2021, de
autoria do vereador Adriana Almeida (PV); Requerimento 2140, 2141, 2142, 2143, 2144 e
2145/2021, de autoria do vereador Alysson Pontes (PSD), Requerimento 2173 e 2174/2021, de
autoria do vereador Alexandre Maduro (MDB); Requerimento 2146/2021, de autoria da vereadora
Alba Leal (MDB); Requerimento 1947, 2176, 2177, 2178, 2179 e 2180/2021, indicação 277 E
295/2021, de autoria do vereador Aguinaldo Promissória (PSL); Requerimento 2183/2021, de
autoria do vereador Erasmo Maia (DEM); Concluído a pauta, o presidente RONAN LIBERAL
JR. (MDB), encerrou os trabalhos convidando a todos para a próxima sessão. Vereadores
presentes: ENFERMEIRA ALBA LEAL (MDB), CARLOS MARTINS (PT), GERLANDE
CASTRO (PSB), JK DO POVÃO (PSDB), DIDI FELEOL (PP), JÚNIOR TAPAJÓS(PL),
CARLOS SILVA (PSC), ENF. MURILO TOLENTINO (PSC), ALYSSON PONTES (PSD),
PROF. JOSAFÁ DO SINPROSAN (PL), RONAN LIBERAL JR. (MDB), ERASMO MAIA
(DEM), ANGELO TAPAJOS (REPUBLICANOS), ADRIANA ALMEIDA (PV),
ELIELTON LIRA (AVANTE), BIGA KALAHARE (PT), AGUINALDO PROMISSÓRIA
(PSL), ALEXANDRE MADURO (MDB). AUSENTES COM JUSTIFICATIVA: SÍLVIO
NETO (DEM), JANDER ILSON PEREIRA (DEM) e ERLON ROCHA (MDB). E para
constar, mandou lavrar a ata que depois de lida, discutida e aprovada será assinada por quem de
direito.
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