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Primeira Sgssão Legislativa
Ata da Trigésima Quarta Sessão Ordinária do Segundo Período da
da Décima Nona Legislatura, realizada no dia vinte e quatro de novembro do ano de dois mil e vinte
À hora regimental o
e um, no Plenário Benedito Magalhães da Câmara Municipal de Santarém.
do
Poder
exercício
Legislativo, deu boas-vindas
vereador ALYSSON PONTES (PSD), presidente em
O
a todos, e iniciou à sessão com o GRANDE EXPEDIENTE. TEMPO DAS LIDERANÇAS:
vereador JK DO POVÃO (PSDB), informou que a empresa OS Mais Saúde está com débito junto à
concessionária de energia elétrica equatorial energia, referente aos meses de julho, agosto, setembro e
outubro, das duas unidades de saúde no valor de R$ 1.096.000,00 (um milhão e noventa e seis mil
271 mil,
reais), e na UPA, a conta chega a R$ 110 mil. Anunciou que haveria um débito de R$
parcelado em um montante, portanto, de quase R$ 1,5 mil. Acrescentou que a OS Instituto
Panamericano também contraiu dívida junto à concessionária, que teve que ser paga pela prefeitura.
Constatou falta de suprimentos básicos, remédios e equipamentos para atendimentos nas unidade.
Reafirmou ser insustentável que a empresa OS permaneça na gerencia do Hospital. O vereador
CARLOS SILVA (PSC), em visita a UBS da Nova República observou problemas na infraestrutura
e na falta de refrigeração do local. Averiguou denúncia feita por pacientes de um servidor que estava
atendendo embriagado. Pediu a secretária municipal de Saúde Vânia Portela para verificar a
informação da conduta imoral e sem ética por parte do servidor, que segundo ele, já é reincidente no
bairro da Nova República. A vereadora ENF. ALBA LEAL (MDB), reuniu-se com Prefeito Nélio
Aguiar para tratar sobre a avenida TransMaíca que encontra-se intrafegável devido à chuva, impedindo
Nélio e o
os estudantes do bairro Área Verde de chegarem até a escola. Informou que o Prefeito
secretário Daniel Simões irão observar in loco a situação e assim verificar a melhor maneira de sanar
da construção da UBS da
o problema na avenida TransMaíca. Noticiou a autorização da licitação
Comunidade de São Pedro- Lago Grande, lugar onde nasceu. Falou sobre a votação do projeto de
O vereador
reajuste do piso salarial da área da enfermagem que será votado no senado federal.
de sua
músicos,
aos
GERLANDE CASTRO (PSB), agradeceu pela sessão especial em homenagem
do
bairro
autoria, realizada na última terça-feira. Reuniu com moradores da Rua João Cardoso,
Caranazal e com o prefeito Nélio Aguiar, no qual foi solicitado o asfaltamento da via. Esteve também,
do
com o secretário Municipal de Infraestrutura Daniel Simões para reivindicar que a solicitação
asfaltamento da rua João Cardoso entre no planejamento do próximo ano. Solicitou ainda manutenções
analisou o projeto
na área do porto da cidade. O vereador PROF. JOSAFÁ DO SINPROSAN (PL),
da vereadora Adriana Almeida, que Dispõe sobre a implantação de serviços de psicologia social nas
escolas da rede pública do ensino básico e dá outras providências e afirmou que o projeto é de suma
de Santarém o
importância e que após ser aprovado deve ser implementado nas escolas do município
mais rápido possível. Finalizou declarando seu apoio ao projeto. A vereadora ADRIANA ALMEIDA
escolas. Frisou
(PV), fez destaque a importância do profissional de psicologia e assistência social nas
individualidade
de trabalhar os alunos na sua
que o profissional de educação não tem o papel
o
mesmo também tem seus medos e frustações e
pois
familiar,
financeira
e
emocional, psicológica,
específicos
portanto, o município precisa dar amparo aos estudantes e servidores com profissionais
secretária de
com suporte técnico adequado para tratar as demandas da escola. Disse ainda, que a
SILVIO NETO
educação aprovou o projeto e que não gerará nenhum custo ao município. O vereador
Almeida
Adriana
da
vereadora
(DEM), falou da satisfação em ter sido o relator do projeto de autoria
escolas do município.
(PV) que trata da implantação dos serviços de Psicologia e Serviço Social nas
vai proporcionar
educandários,
sociais
assistentes
nos
Destacou ainda que a presença de psicólogos
dos alunos, vai
emocional
qualidade no ensino, pois vai promover o desenvolvimento intelectual e
de professores.
ajudar na solução de conflitos, desentendimentos e até no comportamento inadequado
agressões
psicológicas,
Concluiu que o projeto solucionará problemas de agressões físicas, agressões
MARTINS
(PT),
morais
verbais como o Bullying. TEMPO DE BANCADA: O vereador CARLOS
estado
do
da
do
criação
plebiscito
sobre
a possiblidade
acompanhou as discussões no Senado Federal
da
decisões
do Tapajós. Frisou que a criação do Estado do Tapajós promoverá uma independência nas
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região do oeste do Pará. Enfatizou que é possível notar uma maior atuação do atual governo do estado
em nosso município do que nos governos anteriores. Destacou que a Usina da Paz é um projeto
integrado ao programa estadual Territórios Pela Paz, elaborado pelo Governo do Pará e executado pela
empresa Vale, que tem o papel de atuar nos lugares de maior vulnerabilidade e está sendo implantado
em Ananindeua e que poderia ser feito em Santarém, mostrando a efetividade do governo. Ressaltou
que existem vários outros convênios e programas que o município poderia solicitar do Estado. Pediu
cooperação, ação do governo e uma reorganização para que seja possível atender todas as regiões do
estado com eficiência e igualdade. Concluído o Grande Expediente passamos para a Primeira Parte
da Ordem do Dia com leitura da ata do dia 27 de outubro de 2021, que após colocada em discussão
foi aprovada por unanimidade. Em continuidade houve a leitura dos expedientes recebidos: MEMO.
061/2021 — GAB. Ver. Jander Ilson Pereira (DEM); MEMO. 108/2021 — GAB. Ver. Ângelo Tapajós
(REPUBLICANOS); MEMO. 105/2021 — GAB. Ver. Júnior Tapajós (PL); MEMO. 096/2021 — GAB.
Ver. Erlon Rocha (MDB); MEMO. 033/2021 — GAB. Ver. Biga Kalahare (PT), MEMO. 013/2021 —
GAB. SEFIM. Foram encaminhado as comissões pertinentes: PROJETO DE DECRETO
título honorífico de "cidadão
LEGISLATIVO de autoria da vereadora Alba leal (MDB), que outorga
santareno" ao Ilmo. Sr. Joaquim Augusto Aquino De Azevedo; PROJETO DE DECRETO
LEGISLATIVO de autoria da vereadora Alba leal (MDB), que outorga o título honorífico de "honra
ao mérito" ao Ilmo. Sr. Dr. Karlisson Eder Da Cunha Lima. PROJETO DE DECRETO
LEGISLATIVO de autoria do vereador Didi Feleol (PP), que outorga o título honorífico de "cidadã de
santareno " à senhora Lindalva Carvalho De Aguiar; PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO de
título de "honra ao mérito" à senhora Zila Soares
autoria do vereador Didi Feleol (PP), que outorga
Da Silva; PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO de autoria do vereador Gerlande Castro (PSB),
título honorífico de "cidadão santareno" ao digníssimo senhor Artur Peter Vinhote De
que concede
Vasconcelos, oficial de operação do 35º BPM; PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO de autoria
do vereador Gerlande Castro (PSB), que concede o título honorífico de "cidadão santareno” ao
digníssimo senhor, Mario Rocha Araújo, agente de fiscalização da vigilância em Santarém; PROJETO
autoria da vereadora Adriana Almeida (PV), que dispõe sobre a implantação de serviços e
DE LEI
psicologia e assistentes sociais na escolas e da rede Pública Municipal de Ensino Básico e dá outras
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providencias. Passamos para Segunda Parte da Ordem do Dia, com discussão e votação das
matérias em pauta. TRABALHOS APROVADOS E ACATADOS: Moção de Aplausos 325, e
326/2021 de autoria do vereador Carlos Silva (PSC); Moção de Aplausos 328/2021, de autoria do
vereador Murilo Tolentino (PSC); Moção de Aplausos 327/2021, de autoria do vereador Josafá
Gonçalves (PL). Entrou em pauta o PROJETO DE LEI de autoria do Poder Executivo, que dispõe
sobre a revogação, do inciso VI do art.10, alínea A, inciso IX do art.134 e altera o $ 1º do artigo 134.
Após lido e discutido foi aprovado em primeiro turno. Entrou em pauta O PROJETO DE LEI de
psicologia
autoria da vereadora Adriana Almeida (PV), que dispõe sobre a implantação de serviços
e assistentes sociais na escolas e da rede Pública Municipal de Ensino Básico e dá outras providencias.
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), SILVIO
NETO (DEM), GERLANDE CASTRO (PSB), AGUINALDO PROMISSÓRIA (PSL), JK DO
POVÃO (PSDB), DIDI FELEOL (PP), CARLOS SILVA (PSC), ENF. MURILO TOLENTINO
RONAN
(PSC), ALYSSON PONTES (PSD), PROF. JOSAFÁ DO SINPROSAN (PL),
ELIELTON
ALMEIDA
(PV),
LIBERAL JR. (MDB), ERASMO MAIA (DEM), ADRIANA
JUSTIFICATIVA:
COM
AUSENTES
MADURO
(MDB).
ALEXANDRE
LIRA (AVANTE),
TAPAJOS
TAPAJÓS
ANGELO
JÚNIOR
(PL),
JANDER ILSON PEREIRA (DEM),
para constar, mandou
(REPUBLICANOS), BIGA KALAHARE (PT), ERLON ROCHA (MDB).
de
direito.
assinada
será
por quem
lavrar a ata que depois de lida, discutida e aprovada
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