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Legislativa da Décima Nona Legislatura, realizada no vinte e nove de novembro-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), pediu ao secretário Paulo Jesus
(SEMURB), que seja consertado os semáforos. Relatou a ocorrência de acidentes que gerou a
morte de um jovem que segundo informações ocorreu devido problemas no semáforo. O vereador
BIGA KALAHARE (PT) fez destaque a reunião pública que ocorreu pela manhã para tratar sobre
a distribuição de energia elétrica nas comunidades da Resex Tapajós-Arapiuns. Informou que o
tema é de extrema importância, visto que mais de 73 comunidades não possuem energia elétrica
disponibilizada pela concessionária de energia do estado. Explicou, que as discussões foram acerca
do Programa do Governo Federal Luz para Todos, criado em 2003, para levar eletricidade para
áreas remotas. Salientou que a reunião serviu para esclarecer dúvidas referentes ao processo de
instalação de energia, por meio do projeto, nessas localidades. Frisou que, entre os
encaminhamentos que serão realizados a partir da reunião, está a criação de um comissão
parlamentar para tratar sobre a continuidade de um ramal, próximo à cidade de Aveiro, pois,
segundo os relatos dos representantes da concessionária de energia, a falta de acesso é o principal
problema para realizar a instalação da energia. A vereadora ENF. ALBA LEAL (MDB),
comunicou a ação parlamentar no final de semana na qual participou da campanha de doação de
Sangue. Visitou a comunidade do Eixo Forte tratando sobre demandas do local. Foi ao bairro do
Saubal e Bela Vista com o secretário Daniel Simões que se comprometeu em fazer reajustes nas
ruas dos bairros. Registrou sua participação na sua reunião e apontou como essencial o serviço de
eletricidade na comunidade de Aveiro. O vereador ERASMO MAIA (DEM), anunciou a
participação de mais um encontro em Guarantã do Norte (MT) pela Frente Parlamentar do Mato
Grosso-Pará que promove a integração e união de forças políticas. Segundo ele, lideranças
políticas dos dois estados discutem estratégias em diversos eixos de interesse da região, como
regularização fundiária, legalização de garimpos, turismo e desenvolvimento e infraestrutura da
BR-163. Parabenizou a Comissão do Círio pela grande festa realizada neste domingo (28), no Círio
de Nossa Senhora da Conceição. Anunciou mais um bloco de obrasna área da educação. De acordo
com ele, serão beneficiadas unidades educacionais do interior. Explicou que o portal da
transparência já disponibiliza informações sobre investimentos de R $7.027.730,06 em dez obras,
entre construção, reforma e ampliação de escolas na região de várzea. Informou ainda que está
sendo realizado um processo de licitação para obras em 22 escolas no planalto santareno, além de
18 ginásios poliesportivos e creches. O vereador GERLANDE CASTRO (PSB), pediu à
população que procure os postos de saúde para a vacinação contra a Covid 19. Citou o vídeo do
governador do Pará Helder Barbalho (MDB) pedindo à população que procure completar a
imunização que mais de um milhão de pessoas não completaram o esquema de vacinação enquanto
o governo do estado tem disponibilizado vacina em todos os municípios. Enfatizou que as pessoas
que concluíram o esquema de vacinação, quando desenvolvem a doença, têm sintomas leves
enquanto as pessoas que não se imunizaram precisam de internação. O vereador PROF. JOSAFÁ
DO SINPROSAN (PL), registrou o lançamento do edital do processo seletivo para professores e
pedagogos da rede Pública Municipal. Enfatizou a importância do processo em andamento que
promove uma gestão democrático. Relatou que varias escolas fecharam por contaminação por
covid. Falou da contaminação nas escolas que pode gerar a paralização total escolas. Frisou que a
vacinação é o modo de prevenção contra o covid e a população não pode deixar ser conduzida por
propagandas negativa para não vacinação. O vereador CARLOS SILVA (PSC), apresentou um
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projeto de lei que o implementa o dia municipal em memoria as pessoas faleceram devido a covid.
Manifestou repudio ao ator Paulo Betti a publicação que agride a religiosidade. Constatou que a
troca das vias na vila de Alter do Chão tem dificultado a entrada de carros. Pediu que seja feita
uma reunião com o secretário da SEMURB para que seja resolvido a trafego na vila de Alter do
Chão. TEMPO DE BANCADA: O vereador DIDI FELEOL. (PP), parabenizou a coordenação
da festividade de Nossa Senhora da Conceição pela belíssima festa. Enfatizou que em momentos
difíceis é preciso ter um tempo para esta em comunhão com Deus. Visitou o delegado Jamil na
qual sobre acordado queseria visto maneiras de resolver a marginalidade na região de rios. Aparte
o vereador Gerlande Castro (PSB), colocou a competência do delegado Jamil, e sua vontade de
trabalhar contra a violência. Explicou que a o Município tem capacidade de levar a polícia para o
região do lago Grande pois é papel do governo cuidar da segurança da população. Em continuidade
o vereador DIDI FELEOL (PP), agradeceu o presidente do conselho de segurança da região do
lago grande que tem feito excelente trabalho na região. O vereador JANDER ILSON PEREIRA
(DEM), participou da audiência pública realizada no dia (23) de forma remota, com a participação
de lideranças do setor da pesca de outros municípios do Baixo Amazonas e do secretário de Pesca
do Ministério da Agricultura, Jairo Gund. Discutiu em reunião os artigos 12 e 13 da portaria 265
que estabelece novas regras do Relatório de Atividade Pesqueira, que preveem, o relatório no site
do MAPA deve ser feito a cada três meses pelos trabalhadores cadastrados. Enfatizou que não são
contrários à prestação de contas, mas à forma de envio. Mostrou as dificuldades para
preenchimento e envio do formulário e informou que ao final da audiência pública, o secretário de
Pesca se comprometeu em avaliar a situação e apresentar uma estratégia de relatório que seja
adequadaà realidade da região. O vereador JK DO POVÃO (PSDB), deu entrada no projeto de
lei quetrata da limpeza de terrenos abandonados na zona urbana de Santarém. Explicou que a ideia
do parlamentar é fazer com que os proprietários mantenham o imóvel limpo. Justificou que é fácil
encontrar terrenos tomados por mato, obstruindo até as calçadas. Argumentou que haverá multas
para as pessoas que mantêm terrenos sem uso social sujos e abandonados, o que incide risco a
sociedade. Informou que as áreas abandonadas causam prejuízos à população, possibilitam a
multiplicação de mosquito transmissor da dengue, servem de abrigo e espaço para ilícitos como
uso e tráfico de drogas. Comunicou a entrega da obra da obstetrícia no Município de Santarém que
a assegura o direito da mulher gestão. Pela ordem o vereador Alysson parabenizou o vereador JK
iniciativa do projeto de lei que foi apresentado. Contou que o a lei orgânica do município prevê
acréscimo no IPTU do terreno ou casa casou não haja a assiduidade do local e que o projeto do
vereador irá reforçar a lei já existente. O presidente vereador RONAN LIBERAL JR. (MDB),
abriu espaço para entrega

Concluído o Grande Expediente passamos para a Primeira Parte da Ordem do Dia comaleitura
da ata do dia 27 de setembro de 2021, que após colocada em discussão foi aprovada por
unanimidade. Em continuidade houve a leitura dos expedientes recebidos: JUSTIFICATIVA
GAB. Ver. Aguinaldo Promissória (PSL), MEMO. 081/2021 — GAB. Ver. ERLON ROCHA
(MDB); A pedido do vereador Carlos Martins (PT) foi inclusão na pauta PROJETO DE
RESOLUÇÃO 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 (PT).
Segunda Parte da Ordem do Dia, com discussão e votação das matérias em pauta.
TRABALHOS APROVADOS E ACATADOS:

Moção de Aplausos 263/2021 de autoria do vereador Ronan Liberal JR.(MDB);
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Moção de Aplausos 264/2021 de autoria do vereador Carlos Silva (PSC);
Moção de Aplausos 266/2021, de autoria do vereador Murilo Tolentino (PSC);
Moção de Aplausos 267/2021 de autoria do vereador Carlos Silva (PSC);
Moção de louvor 268/2021, de autoria do vereador Carlos Martins (PT):
Moção de Aplausos 269/2021, de autoria do vereador Murilo Tolentino (PSC);
Moção de Aplausos 272/2021, de autoria do vereador Josafá Gonçalves (PL);
Pedido de informação 107/2021, de autoria do vereador JK do Povão (PSDB);
Indicação 273/2021, de autoria do vereador Elielton Lira (AVANTE),
requerimento 2041 e 2042/2021, de autoria do vereador Ângelo Tapajós (REPUBLICANOS);
requerimento 2047/2021, de autoria do vereador Didi Feleol (PP);
requerimento 2207/2021, de autoria do vereador Adriana Almeida (PV);
requerimento, 2083, 2084, 2085 e 2086/2021, de autoria do vereador Alysson Pontes (PSD),
requerimento 2115, 2117 e 2119/2021 de autoria do vereador Alexandre Maduro (MDB);
requerimento 2122, 2123, 2124, 2125 e 2126, de autoria da vereadora Alba Leal (MDB);
requerimento 2130 e 2131/2021, de autoria do vereador Júnior Tapajós (PL);
requerimento 2133/2021, de autoria do vereador Gerlande Castro (PSB);
requerimento 2201, 2202 e 2204/2021, de autoria do vereador Aguinaldo Promissória (PSL);
requerimento 2203/2021, de autoria do vereador Erasmo Maia (DEM);
requerimento 2203/2021, de autoria do vereador Jander Ilson Pereira (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), SÍLVIO NETO (DEM), GERLANDE CASTRO(PSB),
JK DO POVÃO (PSDB), DIDI FELEOL (PP), JÚNIOR TAPAJÓS (PL), 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),
ALEXANDRE MADURO (MDB). AUSENTES COM JUSTIFICATIVA: AGUINALDO
PROMISSÓRIA (PSL), ERLON ROCHA (MDB). E para constar, mandou lavrar a ata que
depois de lida, discutida e aprovada será assinada por quem de direito.


