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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, dispensando o GRANDE EXPEDIENTE. Passando para a Primeira Parte da Ordem do
Dia com dispensa da leitura das atas, encaminhando- as para discussão, votação e aprovação em bloco.
Foram aprovadas as atas dos dias 24, 29 de novembro, atas dos dias 01, 06, 07 e 13 de dezembro de
2021. Não havendo expediente recebido, em ato continuo encaminhou os trabalhos recebidos as
comissões pertinentes, foram eles: PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO de autoria da Mesa
Diretora, que outorga o título honorífico de "cidadão santareno" ao senhor vereador Ângelo Campelo
Kahwage; PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO de autoria da Mesa Diretora, que outorga o
título honorífico de "cidadã santarena" a senhora vereadora Adriana Ferreira De Almeida Silva.
Passamospara Segunda Parte da Ordem do Dia, com discussão e votação das matérias em pauta.
TRABALHOS APROVADOS E ACATADOS: Entrou em discussão o PROJETO DE LEI Nº
1410/2021, de autoria do vereador Carlos Martins, que declara a Rádio Rural De Santarém, patrimônio
cultural imaterial do Município de Santarém. Após a sua leitura e discussão, houve aprovação do
projeto por unanimidade. Entrou em discussão O PROCESSO DE ALIENAÇÃODE TERRAS
que autoriza o Poder Executivo a doar fração de solo urbano de seu domínio nesta cidade a José
Bernardo Santos Da Silva — Proc. Nº 242/2021. Após a sualeitura e discussão, houve a aprovação
em 1º e 2º discussão por unanimidade. Entrou em discussão PROJETO DE EMENDA À LEI
ORGÂNICA Nº 3418/2021, de autoria Poder Legislativo, que altera o art. 40 da Lei Orgânica do
Município de Santarém. A matéria foi votada conforme a Lei Orgânica do Município, Art. 27. $
1º. Após a leitura do projeto e o parecer foi votado e aprovado em primeiro turno por unanimidade.
O PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 3419/2021, de autoria da Câmara Municipal, que Altera
A Resolução Nº 002,de 05 de setembro de 1990, que dispõe sobre o regimento interno da Câmara
Municipal De Santarém, para dar nova redação aos artigos 113, 114, 115, 116, 117 e 118 e
acrescentar os artigos 113-A, 114-A, 115-A E 115-B, ficou sobre a mesa para a pauta do ano de
2022. Entrou em discussão o PROJETO DE LEI Nº 1975/2021, de a autoria do vereador Carlos
Silva, que declara as músicas do conjunto “os hippies” como patrimônio cultural imaterial do
Município De Santarém. Após a leitura do projeto e o parecer foi votado e aprovado em 1º e 2º
discussão por unanimidade. Entrou em discussão o PROJETO DE LEI Nº 3568/2021,de autoria
da Prefeitura Municipal de Santarém, que dispõe sobre a possibilidade de concessão do abono do
FUNDEB aos profissionais de Educação Básica na Rede Municipal de Ensino, na forma
específica. Apósa leitura do projeto e o parecer foi votado e aprovado em 1º e 2º discussão por
unanimidade. Entrou em discussão o PROJETO DE LEI Nº 3569/2021, de autoria da Prefeitura
Municipal de Santarém, que altera e cria dispositivos da lei municipal nº 17.246, de 21 de maio de
2002, que dispõe sobre o plano de carreira e remunerações do grupo do magistério da rede
Municipal de Ensino do Município de Santarém, e dá outras providências. Apósa leitura do projeto
e o parecer foi votado e aprovado em 1º e 2º discussão por unanimidade. Em continuidade foi
aprovado o requerimento 2526/2021, de autoria do vereador Aguinaldo Promissória (PSL). Dando
prosseguimento na pauta, entrou em discussão o PROJETO DE LEI Nº 3237/2021, de autoria da
Prefeitura Municipal de Santarém, que altera a Lei Complementar Nº 004/2011, de 29 de dezembro de
2011, que instituiu o código tributário do município de Santarém, e dá outras providências. Após a
leitura e do parecer, com emenda modificativa no item 2. 8, que altera o parágrafo 4º no Art. 7º houv
a discussão e aprovação do mesmo. O projeto passou para a 1º discussão o vereador JK do Povã
(PSDB) manifestou seu voto contrário ao projeto. O vereador Carlos Martins (PT) apresentou Emenda
Aditiva ao projeto, que acrescenta o Art. 7º parágrafo 5º que foi rejeitada por 18 votos contra e 2 a
favor. Finalizandoaleitura do projeto o mesmo foi aprovado em 1? e 2º discussão, por maioria. Entrou
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em discussão o PROJETO DE LEI Nº 3346/2021, de a autoria da Prefeitura Municipal de
Santarém, que altera o artigo 4º da Lei Municipal Nº 18.238/2008, que dispõe sobre a composição
dos membros titulares e suplentes do conselho gestor do FHIS. Apósa leitura do projeto e o parecer
foi votado e aprovado em 1º e 2º discussão com emenda modificativa por unanimidade. Entrou em
discussão o PROJETO DE LEI Nº 3464/2021 dea autoria da Prefeitura Municipal de Santarém,
que modifica e acrescenta dispositivos ao $1º do art. 156 do código tributário do Município De
Santarém, Lei Complementar Nº 004, DE 29 de dezembro de 2011 e dá outras providências. Após
a leitura do projeto e o parecer foi votado e aprovado em 1º e 2º discussão por unanimidade.
Passando para discussão e votação em segundo turno do PROJETO DE EMENDA À LEI
ORGÂNICA Nº 2459/2021,de autoria Poder Executivo, que Dispõe sobre a revogação, do inciso
VIdo Art.10, alínea a, inciso IX do Art.134 e altera o 8 1º do Artigo 134. Apósa leitura e discussão
dos artigos houve a proposta de subemenda modificativa e aditiva ao substitutivo que foi votadoeaprovado por unanimidade. Entrou em discussão 2 PROJETOS DE DECRETOS
LEGISLATIVOS de autoria da Mesa Diretora, que concede o título honorífico de "cidadã
santarena" a Sra. Vereadora Adriana Ferreira De Almeida Silva e título honorifico de “cidadão
santareno” ao Sr. Vereador Ângelo Campelo Kahwage. Após a leitura do projeto e o parecer foi
votado e aprovado em única discussão por unanimidade. Entrou em discussão o PROJETO DE
LEI Nº 3462/2021 de a autoria da Mesa Diretora, que dispõe sobre a fixação dos subsídios dos
secretários do Município De Santarém e dá outras providências. Após a leitura do projeto e o
parecer foi votado e aprovado em 1º e 2º discussão por maioria, sendo um voto contrário do
vereador JK do povão. Entrou em discussão o PROJETO DE LEI Nº 2702/2021,de autoria do
Poder Executivo, que dispõe sobre o orçamento anual, estima a receita e fixa a despesa do
município de Santarém para o exercício 2022. Após a leitura do projeto e o parecer foi votado e
aprovado em 1º e 2º? discussão por unanimidade. 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), AGUINALDO
PROMISSÓRIA (PSL), ERLON ROCHA (MDB), SÍLVIO NETO (DEM), GERLANDE
CASTRO (PSB), JX 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), ELIELTON LIRA (AVANTE), BIGA
KALAHARE (PT), ALEXANDRE MADURO (MDB), ADRIANA ALMEIDA (PV). AUSENTES
COM JUSTIFICATIVA: JANDER ILSON PEREIRA (DEM).E para constar, mandou lavrara ata
que depois de lida, discutida e aprovada será assinada por quem de direito.
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