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Ata da Trigésima Segunda Sá Ordinária do Primeiro Periodo
Legislativa da Décima Nona Legislatura, realizada nodia dezoito de 4
vinte e dois, no Plenário Benedito Magalhães da Câmara Municipal TISSefs A horaregimental, o vereador RONAN LIBERAL JR. (MDB) presidente do Potef-egislativo, deuboas-vindas a todos, e iniciou à sessão com o GRANDE EXPEDIENTE. TEMPO DASLIDERANÇAS:O vereador ALYSSON PONTES (PSD) registrou que oprefeito de Santarém,Nélio Aguiar, esteve em audiência como govemador Hélder Barbalho solicitandoa construção de
um hospital de trauma que deve atender a demanda de Santaréme região. Solicitou tambémoaumento dos leitos oncológicos no IIRBA- Ilospital Regional do Baixo Amazonas: tratou dos
projetos de ampliaçãoe recuperação da Rodovia Everaldo Martins até o aeroporto Maestro Wilson
Fonseca, que possibilita também um acesso melhor ao Centro de Convenções. Ainda,a seu pedido,esteve solicitandoa conclusão do asfalto que liga Santarémao municipio de Belterra. O vereadorDIDI FELEOL (PP) registrou que estará apresentado uma moção de pesar pelo falecimentodosenhor Armando Ferreira e Silva, que em vida realizou um belo trabalho com a criação de umcentro de apoioaos alcoólicos. Concluiu manifestando solidariedade aos familiares e pedindo para
que o trabalho social dosenhor ArmandoFerreira tenha continuidade. O vereador JK DO POVÃO
(PSDB) informou que, na próxima semana. estará na capital do Estado, realizando uma visita do
Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes “DNIT para entregar documentos com
relação ao porto do DER. Dentre as pautas, destacou a ida até oTribunal de Contas do Município
- TCM para protocolar um pedindo quanto a fiscalização do processo de licitação do Porto
Hidroviário de Santarém. Registrou indignação quanto aoassunto, enfatizando ter conversado com
advogados a respeito do tema, que lhe afirmaram que não cabia dispensa de licitação de
emergência. Disse que convidoumais umavez o gerente de operações do Porto Ilidroviário paradar esclarecimentos, lamentando que o mesmo não se fez presente. Finalizou manifestando seu
descontentamento coma gestão da empresa amazonense escolhida pela prefeitura para gerir o
terminal hidroviário. O vereador CARLOS MARTINS (PT) citou algumas datas deste mês queconsidera importante, entre elas a data do dia 18 de maio dedicado ao Dia Nacional de Combate
ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Registrou que apresentará uma
moção de Aplausos a todaa rede de apoio, defesae proteçãoda criança e adolescente que atua no
município, pela campanha nacional “Faça Bonito”, dedicadoao combate à este crime, Também
nesta mesmadata, registrou oDia Internacional dos Museus, ressaltando que infelizmente não tem
nenhuma programação especial do municipiopara esta data. Na oportunidade, registrou que estarásolicitando que o museu João Fona possa funcionar aos sábados, para atender os que visitamacidade nos finais de semana. Por fim, comentou sobre o Dia Mundial da doaçãodo Leite Materno,
comemorado no dia 19 de maio, que tempor iniciativa a proteção e promoção do aleitamento
materno. Registrouque emSantarém, o banco de lite, não está funcionando, e que o poder público
precisa dar atenção a essa questão importante, O vereador GERLANDE CASTRO (PSB)
parabenizou a realização da Sessão Especial em homenagem ao Assistente Social, ocorrida na
última terça-feira, que homenageou 24 (vinte é quatro) profissionais da área. Destacou que o
assistente social é umgarantidor de direitos que atua em ambientes públicos e particulares. Na
área da saúde, destacou que o profissional é aquele que conduz o paciente a seus direitos, e sem
ele muitas pessoas ficariamdesassistidas, O vereador ENF. MURILO TOLENTINO (PSC) fez
destaque ao Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças é
Adolescentes. Na oportunidade, falou sobre o caso que aconteceu em uma escola de Santarém, eque a secretária municipal de educação Maria José Maia informou que tomou as devidas
providências. Sobre esse tema, o vereador registrou que participou de umato, pedindo que esses
casos não sejam arquivados, enfatizando a importância da mobilizaçãopara alertar e informar a
sociedade a respeito da importância de ficar atentos ao problema. Também informou que foi
procuradopor alguns estagiários que auxiliam nas UMEISeescolas do município. para tratar do
salário atrasado. Segundo à SEMED, a empresa responsável de fazera contratação e pagamento
dos estagiários não está cumprindo comsuas obrigações. Ainda, destacou que a SEMED solicitou
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100 (cem) estagiários para ajudar nas unidades de educação e até o momento nada foi resolvidopela empresa. Além disso, destacou a problemática quanto a alimentação das crianças, Segundoele, quem ganhoua licitação foi atravessadores, portanto, retornarão comlicitação para que osgêneros alimentícios possamser de origemda agricultura familiar e do empreendedor familiarrural. O vercador CARLOS SILVA (PSC) fez registro e comemorou a decisão da Justiça deSantarém que decretou a nulidade do contrato entre o município c a Companhia de Saneamentodo Pará - COSANPAe determinou prazo de seis meses para contratação de empresa para prestaçãodo serviço de saneamentobásico no município. Também, endossou a fala do vercador MuriloTolentinoquantoao tema referente noDia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexualde Crianças e Adolescentes, Registrou que no mês de abril apresentou uma indicação aoGovernador Hélder Barbalho para que reforçasse a campanha contra 0 abuso sexual de criançaeadolescentes nas escolas. Concluiu afirmando estar à disposição na luta contra esse crime.TEMPO DAS BANCADAS: A vereadora ENFA. ALBA LEAL (MDB) parabenizou os colegas
que falaram sobre o Dia 18 de maio que trata do combate ao abuso sexual de crianças e
adolescentes, pois, segundo os dados, os números são alarmantes, Destacouque as vezes a situaçãofica escondida, e que é necessárioa discussão diariamente desse tema, por isso, fez o convite aos
pares e população para participarem na próxima terça-feira de uma audiência pública na Casa sobre
9 assunto. Concluiu registrando que estiveramconversando com o secretário João Paiva, da
Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SEMMA, sobre estratégias de limpeza para a orla de
Santarém. O vereador ERASMO MAIA (UNIÃO BRASIL) manifestou pesar pelo falecimento
do senhor Armando Ferteira e Silva. Em continuidade, fez reflexão sobre o aumentode registrosde abuso e exploração sexual infanto juvenil, e lamentou o possível caso que se tornou público noicípio. Segundo ele, a prefeitura de Santarém não compactua com nenhuma conduta criminosa
apoiaa abertura do procedimento administrativo, bem como as medidas necessárias até que sejasoneluída a investigação. Registrou ainda que neste dia 18 de maio, a Secretaria Municipal de

Trabalho e Assistência Social - SEMTRASdeu inícioao projeto “Faça Bonito”, que faz parte da
campanha Maio Laranja, que estimula o acolhimento à criança e à família que sãovítimas desse
crime, Concluiu fazendo registro ao projeto do PoderExecutivo referente a abertura de crédito
suplementar no valor de R$ 98.338.949,61 (noventa e oito milhões, trezentose trinta e oito mil,
novecentos e quarenta é nove reais e sessenta e um centavos). Disse que 0 recurso será
administrado pela Secretaria Municipal de Infraestrutura para a construção de equipamentos
esportivos e de lazer, bem comopara a recuperaçãoe pavimentação de vias urbanas. O vereador
CARLOS MARTINS (PT) fez registro quanto à compreensão de que já se vive o periodo pré-
eleitoral; e nesse tempo acontecemos ataques e as mentiras, oque, infelizmente, temsido uma
prática nopais. Na oportunidade, relatou a notícia que a Procuradoria Geral do Município de
Santarém acionou a Justiça Federal com Ação Civil de Improbidade Administrativa emdesfavor
da ex-prefeita Maria do Carmo Martins, Disse que não é a primeira vez que se tenta fazer esse tipode ataque a ex-prefeita. Na ocasião, explicoudo que se tratava, registrando que, para evitar que o
município de Santarém tenha seu nome inscrito noSistema Integrado de Administração Financeira
SIAFI foi ajuizada por meio da Procuradoria do Município uma ação de improbidade visando

responsabilizar a ex-gestora. Em seguida, leu uma nota de esclarecimento da ex-prefeita
municipal, que diz se tratar de uma ação eleitoreira. O vercador fez críticas à imprensa que deu
divulgação a esta notícia e não divulgou a nota de que a Auditoria do Tribunal de contas da União
- TCU aponta sobrepreçona obra da orlade Santarém. Registrou que o TCUaplicou multa em
dois ex-gestores em razão da restrição da competitividade da licitação: e registrou sobre o
anteprojeto deficieme, que implica em sobrepreço acima de 14 milhões no orçamento referencial
da licitação. Finalizou enfatizando quea Procuradoria do Município deveria se preocupar comesse
tipo de informação, ressaltando que é necessário divulgar para saber oque há por traz dessas
notícias. Concluído o Grande Expediente, passamos para a Primeira Parte da Ordem doDia
com a leitura da ata do dia 25 de abril de 2022, que após colocadaem discussão foi aprovada porunanimidade. Em continuidade, houve a leitura dos expedientes recebidos: MEMO. 068/2022-
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GAB. Angelo Tapajós (REPUBLICANOS); MEMO. 043/2022 — GAB.Ver. Júnior Tapaj s (PL):MEMO. 005/2022 - GAB. Ândreo Rascra (MDB); MEMO. 039/2022 — AB, Ver AdrianaAlmeida (União Brasil); Convite de autoria da OAB Subseção Santarém — que convida para oaniversário de 43 anos de criação da OAB subseção Santarém. Concluído a leitura dosexpedientes, foram encaminhados às comissões pertinentes: Projetos de Lei 1641/2022, de autoriado vereador Alysson Pontes (PSD), que institui o Dia Municipal de Conscientização da Síndromede Alopecia Arcata; Projetos de Lei 1640/2022, de autoria dovereador AlyssonPontes (PSD), queimplementa na rede de educação infantil do município de Santarémo projeto "Escola que Cuida”
e dá outras providências. Em seguida, passou-se para Segunda Parte da Ordem do Dia, comdiscussão e votação das matérias em pauta. TRABALHOS APROVADOS E ACATADOS:
Moção de Aplausos nº170/2022, de autora do vereador Carlos Silva (PSC); Moções de Aplausosnºt71, 172 e 173/2022, de autora dovereador Carlos Martins (PT); Moção de Pesar nº174/2022,de autora do vereador Didi Feleol (PP), Moçãode Pesar nº175/2022, de autora do vereadorElieltonLira (Avante). Em seguida, deu-se continuidade à pauta comaleitura de 19 Projetos deTerra. de autoria da Prefeitura Municipal, que autoriza o Poder Executivo a vender fração de solourbano de seu domínio a Daniel Andrew Dourado de Azevedo. Proc, Nº 053/2022; AlgenoraGomes Trindade e Jair Cavalcante Trindade — Proc, Nº 061/2022; Manoel Joaquim DePinho Cruz
e Claudimar De Sousa Cruz — Proc. Nº 075/2022: Irtes Maria Cavalcante Martins — Proc, Nº054/2022; Município De Santarém - Proe. Nº 042/2022; Luis OverlandoLima de Aguiar — Proc.
N2 055/2022; Antonio Augusto Correa Lisboa — Proc, Nº 056/2022; Nilson Luiz Da Costa — Proc.Nº 057/2022; Carlos Cley Souza Santos Proc. Nº 059/2022: Pedro PauloPereira Miranda - Proc.Nº 060/2022; Anderson Cleber Cavalcante Martins—Proc. Nº 064/2022; Laide Da Silveira
Teixeira Proc, Nº (166/2022: Sérgio Roberto Pinto Dos Santos — Proe, Nº 068/2022: Valdiane
Caldeira De Souza — Proc. Nº 069/2022: Eliel Capiberibe De Queiroz E Gilson Coleman De
Queiroz — Proc. Nº 070/2022; Maria Das Graças De Sousa Do Carmo- Proc. Nº 071/2022: MariaLucia Bentes Dourado — Proc. Nº 072/2022; Sergio Roberto Pinto Dos Santos Proc. Nº 073/2022;
Wagner DosSantos Azevedo—Proc, Nº 074/2022. Após a leitura, foram aprovados em blocoem1º e 2º discussão, por unanimidade. A seguir, foi acatado a inclusão empauta do PROJETO DE
LEI Nº 1406/2022, de autoria do Poder Executivo Municipal, que dispõe sobre Abertura de Crédi
Suplementar novalor de R$ 98.338.949,61 (noventa e oito milhões, trezentos e trinta e oito mil,
novecentos e quarenta e nove reais e sessenta e um centavos), na Secretaria Municipal de
Infraestrutura — SEMINFRA e dá Outras Providências. Após a leitura do projeto, o seu parceerfoi aprovado, em seguida, o vereador JK do Povão (PSDB) solicitou vista da matéria, o que foi
acatado pela Mesa Diretora, Em sequência, deu-se continuidade a aprovação dos trabalhos em
pauta. Indicações 149 e 150/2022, de autoria do vereador Andreo Rasera (MDB): Indicação151/2022, de autoria do vereador Alysson Pontes (PSD); Indicações 148 e 152/2022, de autoriado vereador Erasmo Maia (União Brasil); Indicações 145,146, 147, 153/2022, de autoria do
vereador Aguinaldo Promissória (União Brasil); Indicação 154/2022, de autoria do vereador
Carlos Martins (PT): Indicação 136, 155/2022, de autoria do vereador Didi Feleol (PP); Indicações
144, 156€ 157/2022, de autoria do vereador ElielonLira (AV ANTE); requerimentos 1204 a 1214
2022, de autoria do vereadorDidi Feleol (PP); requerimento 1237/2022, de autoria do vereador
Erasmo Maia (União Brasil); requerimento 1290/2022, de autoria da vereadora Enfa. Alba Leal
(MDB); requerimentos 1236, 1267 e 1268/2022, de autoria do vereador Enf, Murilo Tolentino
(PSC); requerimento 1269/2022, de autoria do vereador Andreo Rasera (MDB); requerimentos1255. 1256, 1270 e 1271/2022, de autoriado vereador Silvio Neto (União Brasil): requerimentos
1238, 1272 a 1276/2022, de autoria do vereador Carlos Silva (PSC); requerimentos 1243 a 1248,
1280 a 1282/2022, de autoria do vereador Alysson Pontes (PSD); requerimentos 1286 à
1289/2022, de autoria do vereador ErlonRocha (MDB); requerimento 1290/2022, de autoria do
vereador Iúnior Tapajós (PL); requerimentos 1259 a 1265, 1291 a 1294/2022, de autoria do
vereador Aguinaldo Promissória (União); requerimento 1253, 1295/2022, de autoria do vereador
Carlos Martins (PT); requerimentos 1258, 1296/2022, de autoria do vereador Elielton Lira
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(AVANTE). Concluído a pauta e não havendo explicações pessoais, o presidente RONANLIBERAL JR. (MDB) encerrou os trabalhos, convidando a todos para próxima sessãoVereadores presentes: Ronan Liberal Jr, (MDB); Jander IIson (União Brasil); JK do Povão(PSDB); Erasmo Maia (União Brasil); Prof. Josafá Gonçalves (PL); Carlos Silva (PSC); BigaKalahare (PT); Alysson Pontes (PSD); Silvio Neto (União Brasil); Carlos Martins (PT);Elielton Lira (Avante); Erlon Rocha (MDB); Enf. Murilo Tolentino (PSC); AguinaldoPromissória (União Br: il); Didi Feleol (PP); Enf. Alba L. 1 (MDB); Gerlande Castro (PSB).Vereadores ausentes com justificativa: Pastor Ângelo Tapajós (Republicanos); Ândreo Rasera
(MDB); Júnior Tapajós (PL); Adriana Almeida (União Brasil). Vercador licenciado:
Alexandre Maduro (MDB). E, paraconstar, mandou lavrar aata, que depois de lida, discutida c
aprovada será assinada porquemde direito.

CMARA NICIPALDESASTARÉM.

Rorfan Liberal Jr.
Presidente

cem atm
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