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Ata da Trigésima Terceira Sessão Ordinária do Segundo Períod
Legislativa da Décima Nona Legislatura, realizada no dia vinte e dois de novembro do ano de
vg

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 DIDI FELEOL (PP), agradeceu ao Poder Executivo, ao Secretário
da SEMINFRA Daniel Simões, ao secretário Emir Aguiar, ao secretário João Paiva, ao secretário
Alaércio Cardoso, que fizeram levantamento da revitalização do muro de contenção do lago das
tartarugas que foi prejudicada após enchente na comunidade de Coroca. Foi até a vila de Curuai
para prestação de contas com a população pra tratar do trabalho feito pelos os vereadores e pelo
executivo. Parabenizou o vereador Gerlande Castro pelo envio da cadeira odontológica a
comunidade de Curuai. O vereador GERLANDE CASTRO (PSB), anunciou que foi procurado
pelo deputado Cássio Andrade para conclusão das emendas parlamentares que serão destinadas
aos municípios, que no ano de 2022 Santarém será prestigiada com uma emenda parlamentar no
valor 300 mil reais. Pedirá ao poder executivo que direcione a emenda recebida para a execução
de obras no hospital municipal. Reforçou a necessidade do consultório odontológico na região do
Lago Grande. A vereadora ADRIANA ALMEIDA (PV), falou sobre pessoas que sofrem com
problemas psicológicos e sobre moradores de rua que são atendidas pelo centro POP e que ele
precisa passar por reforma e ampliação. Também solicitou um médico psiquiatra que faça
atendimento pelo município de Santarém, pois há uma grande demanda de pessoas com transtornos
e doenças psicológicas. O vereador ELIELTON LIRA (AVANTE), usou a tribuna para relatar
à Brasília foi para tratar sobre o projeto de lei que solicita novo plebiscito ao estado do
que sua
Tapajós. Registrou o pedido do vista do deputado Jader Barbalho. Lamentou o pedido de vista,
pois impede o andamento do projeto. Informou que faz 33 anos que o Brasil não cria nenhum
estado. Pediu que o governador encaminhe o projeto do Estado do Tapajós de forma positiva. A
vereadora ENF. ALBA LEAL (MDB), reuniu-se com lideranças das comunidades do Lago
Grande e com o secretário Bruno Costa para solicitar melhorias nos ramais das comunidades, em
de Água Branca.
que o secretário se comprometeu em realizar melhorias no ramal da Comunidade
Representou a Comissão de Saúde da Casa, em visita à ala do HMS que estava em reforma,
observou que o hospital está apto para receber à população, pois está com uma estrutura de
qualidade, ambientes climatizados e com sistema de gazes medicinais. Estão disponíveis 13 leitos
da campanha de
para salas cirúrgicas, 10 leitos de berçários e salas de exames. Anunciou o início
doação de sangue em alusão ao novembro azul e convidou a todos, em especial os homens para
participarem da referida campanha. O vereador RONAN LIBERAL JR. (MDB), explicou que
em decorrência do decreto legislativo que dispõe sobre a criação da comenda do mérito de Nossa
Senhora da Conceição, que concede uma medalha a quatro pessoas ou instituição que tenham
prestado relevantes serviços ao município de Santarém. Pediu que a sessão solene da Comenda de
Nossa Senhora da Conceição seja feita na quinta- feira dia 25 de novembro que antecederá a
romaria. TEMPO DE BANCADA: O vereador CARLOS SILVA (PSC), lamentou o cenário
visto na votação do plebiscito. Disse acreditar que Santarém necessita da desvinculação e criação
do estado do Tapajós. Apresentou Moção de Aplausos pelos 111 anos da Assembleia de Deus no
Brasil, Moção de Aplausos pelo Jubileu de Ouro dos 50 anos da congregação liberdade da
Assembleia de Deus ocorrido no último dia 20 de novembro de 2021 nesta cidade de Santarém,
Moção de Aplausos pelo dia do músico, comemorado no dia 22 de novembro de cada ano € Moção
de Aplausos pela passagem do aniversário do Sr. Rosinaldo Araújo, o “surdão”, comemorado dia
20 de novembro de 2021. A pedido dos moradores, requereu uma passarela na rotatória da
Fernando Guilhon e na rua Uruará sentido Porto dos Milhares. O vereador ERASMO MAIA
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(DEM), agradeceu ao presidente da Casa que assinou termo de cooperação técnica com a
universidade UNAMA para prestação de serviço do curso de Direito. Falou da contribuição da
prefeitura com o serviço de CAD único, e entre outros serviços no evento no dia 20 de novembro
em homenagem ao dia da consciência Negra. Pediu a secretaria de transporte para adequar o
estacionamento para melhor comportar os veículos, devido a constantes reclamações de remoção
de veículos. Enfatizou que os vereadores devem pedir aos vereadores de todos os municípios do
Pará para que seja possível a conscientização da criação do Estado do Tapajós. Frisou que o
Governador não pode ser à) favor da separação do estado uma vez que o mesmo jurou manter a
unidade federativa. Em aparte, o vereador Ronan Liberal (MDB) explicou que na primeira votação
para criação do estado do Tapajós, o debate não foi amadurecido entre os outros estados e por isso
não houve a aprovação. Frisou que é necessário cautela nas discussões, para que o sonho tão
esperado pela sociedade, da criação do estado do Tapajós, não seja novamente frustrado. Falou do
empenho do governador do Estado em dar assistência ao município. Disse ainda, que caso ocorra
a criação do Estado do Tapajós não haverá prejuízos para nenhuma das partes. Em continuidade,
o vereador ERASMO MAIA (DEM) expôs que não se pode culpar e nem apontar culpados, mas
sim lutar para que toda a população do Estado do Pará entenda os anseios da criação do Tapajós.
Concluído o Grande Expediente passamos para a Primeira Parte da Ordem do Dia com a leitura
da ata do dia 25 de outubro de 2021, que após colocada em discussão foi aprovada por
unanimidade. Em continuidade houve a leitura dos expedientes recebidos: OF 095/2021 — GAB.
12 PROMOTORIA; MEMO. 0833/2021 — GAB. SEMURB; MEMO. 672/2021 — GAB. CMS;
MEMO. 062/2021 —GAB. Ver. Aguinaldo Promissória (PSL); MEMO. 101/2021 -GAB. Ver.
Júnior Tapajós (PL); Não havendo trabalhos encaminhados às comissões pertinentes passamos
para Segunda Parte da Ordem do Dia, com discussão e votação das matérias em pauta.
TRABALHOS APROVADOS E ACATADOS: Moção de Aplausos 319, 320, 321 e 322/2021
de autoria do vereador Carlos Silva (PSC); Moção de Aplausos 323 e 324/2021 de autoria do
vereador Murilo Tolentino (PSC); Indicação 334 e 337/2021 de autoria do vereador Biga Kalahare
(PT); Indicação 334 e 337/2021 de autoria do vereador Didi Feleol (PP); Requerimento 2339 e
2345/2021 de autoria do vereador Gerlande Castro; Requerimento 2398/2021 de autoria do
vereador Murilo Tolentino (PSC); Requerimento 2403/2021 de autoria da vereadora Adriana
Almeida (PV); Requerimento 2405, 2406/2021 de autoria do vereador Biga Kalahare (PT);
Requerimento 2407, 2408, 2409, 2410, 2417/2021, de autoria do vereador Elielton Lira
(AVANTE); Requerimento 2418 e 2419/2021 de autoria do vereador Carlos Silva (PSC);
Requerimento 2420 e 2432/2021, de autoria do vereador Carlos Martins (PT); Requerimento
2421/2021, de autoria do vereador JK do Povão (PSDB); Requerimento 2423, 2424 e 2425/2021,
de autoria do vereador Alysson Pontes (PSD); Requerimento 2233/2021 de autoria do vereador
Murilo Tolentino (PSC); Requerimento 2434/2021 de autoria do vereador Ronan Liberal
JR.(MDB). Em seguida, entrou em discursão o PROJETO DE LEI Nº 2409/21 de autoria do
Poder Executivo, que altera a lei nº 19.882, de 12 de novembro de 2015, que reestrutura o conselho
municipal de contribuintes, a comissão de avaliação imobiliária e cadastramento, e a comissão de
leitura e
avaliação econômico-fiscal do município de Santarém e dá outras providências. Após
continuidade
PROJETO
entrou em pauta o
discursão, houver a aprovação projetos de Lei. Em
DE LEI Nº 2784/2021 de autoria do vereador Carlos Martins (PT), que declara como patrimônio
cultural e imaterial do município de Santarém a obra musical do artista Sebastião Tapajós. Após a
leitura e discursão, houver a aprovação projetos de Lei. 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),
SÍLVIO NETO (DEM), GERLANDE CASTRO (PSB), JK DO POVÃO (PSDB), DIDI
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FELEOL (PP), CARLOS SILVA (PSC), ENF. MURILO TOLENTINO (PSC), JANDER
ILSON PEREIRA (DEM), 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), ERLON ROCHA (MDB), ALEXANDRE MADURO (MDB).
AUSENTES COM JUSTIFICATIVA: AGUINALDO PROMISSÓRIA (PSL), JÚNIOR
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(PL). para constar, mandou lavrar a ata que depois de lida, discutida e aprovada será
assinada por quem de direito.
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