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Ata da Trigésima Terceira Sessão Ordinária do Primeiro Período dai
Legislativa da Décima Nona Legislatura, realizada no dia vinte e três de má

O

"o

mil e vinte e dois, no Plenário Benedito Magalhães da Câmara Municipal de Santítém.|A hora
regimental o vereador JANDER ILSON PEREIRA (UNIÃO BRASIL) presidente em ckercício
do Poder Legislativo, deu boas-vindas a todos, em seguida, prestou suas condolências aos
familiares, amigos e colegas de trabalho pelo falecimento do servidor desta Casa, Elian Silveira,
em
seguida, pediu um minuto de silêncio em sua homenagem. Logo após, iniciou à sessão com o
GRANDE EXPEDIENTE. TEMPO DAS LIDERANÇAS:
vereador ALYSSON PONTES
(PSD) iniciou seu discurso, cumprimentando a todos, em seguida, parabenizou os profissionais da
saúde que trabalham no Serviço de Atendimento Móvel e Urgência - SAMU, pelos relevantes
serviços prestados à população santarena. São duas equipes que se dividem em atender a zona
urbana, que compreende a região metropolitana e o planalto e a equipe de rios, que atende a
população ribeirinha. O SAMU é formado por 60 profissionais, entre médicos, enfermeiros,
técnicos de enfermagem, vigias, telefonistas, uma equipe multiprofissional. Um serviço médico
disponível 24 horas por dia, 07 dias por semana para salvar vidas. Em outro assunto, lamentou
morte do servidor, Elian, lotado nogabinete do vereador Elielton Lira, enviando suas condolências
aos familiares e amigos. O vereador Prof. JOSAFÁ (PL) parabenizou a Escola Municipal de
Ensino Fundamental Prof. Hilda Mota, pelos seus 55 anos de serviços prestados
área da
educaçãoem Santarém, recordando ter sido aluno dessa instituição, que fez parte da sua história.
Na ocasião,
da educação
prestou sua solidariedade aos profissionais que trabalham na
municipal, especificamente os profissionais que atuam na Unidade Municipal de Educação
Infantil- UMEI do bairro Caranazal, ressaltando que um fato isolado não pode se sobrepor a todo
o trabalho que é realizado com carinho pelos profissionais dessa UMEI, observou que já foram
tomadas as providências legais sobre o fato ocorrido naquela unidade. Em seguida, o parlamentar
prestou suas condolências às famílias enlutadas do servidor da Câmara Municipal de Santarém
Elian e da professora Deuzedi, da região do Lago Grande. Encerrando seu discurso, parabenizando
o sindicato dos profissionais da educação — SIMPROSAN, que vem
preparando para o concurso
público para contratação de profissionais na área da educação que será realizado pela Prefeitura
Municipal de Santarém, provavelmente ainda este ano. O vereador ANDREO RASERA (MDB)
falou sobre sua visita as comunidades do entorno
PA-Itugui, onde pode constatar problemas na
infraestrutura das estradas, em decorrência das fortes chuvas na região, além disso, também
recebeu a denúncia que esses moradores têm enfrentado dificuldades relacionadas ao fornecimento
de energia elétrica, devido à concessionária de energia não realizar a manutenção adequada das
áreas que ficam próximas a rede elétrica. O parlamentar informou que levará essas demandas a
quem de direito para que possam solucionar os problemas dessas comunidades. Em outro assunto.
o parlamentar informou
que irá protocolar uma Indicação e umrequerimento junto a esta Casa. A
Indicação destina-se ao Secretário de Governo e ao governador do estado, Alexandre Maduro e
“Helder Barbalho, respectivamente, c trata acerca da constitucionalidade da lei editada em 2014,
regulamentação por parte do govemo
que autorizava o serviço de táxi lotação, faltando apenas
estadual que até então não foi feita. Outro documento que será apresentado, destina-se a Mesa
Diretora desta Casa Legislativa, solicitando melhores condições de acessibilidade a pessoas
portadoras de deficiência. Para o parlamentar é preciso dotar esse Poder Legislativo que tem 192
anos de história, de acessibilidade, solicitando para que se possa no menor espaço de tempo adotar
medidas de acordo com
normas da ABNT. O vereador finalizou seu discurso mostrando sua
preocupação em relação as enchentes dos rios Tapajós e Amazonas, que estam afetando as
comunidades ribeirinhas e da fraca atuação por parte da Defesa Civil para atender essas pessoas.
Pela ordem, o vereador JANDER ILSON (União Brasil) disse ter reunido recentemente com o
coordenador da Defesa Civil, Darlisson Maia, que teria lhe informado que há previsões de doações
de cestas básicas para as comunidades atingidas pelas cheias desses rios, porém avisou que embora
também
necessidade de doação de madeiras para essas famílias ribeirinhas, infelizmente o
município vem enfrentado dificuldades para compra desses materiais. O vereador ERASMO
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Brasil) celebrou a conquista santarena do prêmio Prefeito Empreendedor, na 11º

edição do Prêmio Sebrae, na categoria Agricultura Familiar. Para o parlamentar, esse prêmio deixa
uma marca importante para o município de Santarém e para os municipios vizinhos, porque
representa a mudança de comportamento, quando se insere a tecnologia que potencializa a

agricultura familiar, que gera muitos empregos e fornece alimentos para população. O parlamentar
destacou que a Secretaria Municipal de Educação - SEMED tem buscado parcerias com as
cooperativas de agricultores familiares para aquisição de alimentos que são inseridos nos cardápios
escolares, ressaltando que hoje é muito
o produtor vender seu produto diretamente a SEMED,
sem intermediários, basta apenas se cadastrar. Dessa forma o município contribui para o
fortalecimento desse setor. Também ressaltou à importância da tecnologia ma produção de
mandioca como um fator que otimiza o trabalho dos pequenos produtores, evitando perdas na
produção e agilidade do processo produtivo. O vereador CARLOS MARTINS (PT) usou a
tribuna para levantar alguns questionamentos relacionados ao crédito suplementar, no valor de R$
98.000.000,00 (noventa e oito milhões de reais), o qual foi pedido vista pelo vereador Jk do Povão.
Embora o líder do governo tenha apresentado uma planilha na qual mostra os valores dos repasses,
esse documento ainda deixa dúvidas em relação onde serão aplicados alguns recursos. O
parlamentar questionou por exemplo, a construção de uma quadra
bairro Salvação, que teve
assinada sua Ordem
mês
valor
de
R$
passado,
Serviço no
344.900,00 (trezentos
quarenta
no
e quatro mil e novecentos reais), porém um mês depois o projeto apresenta o valor de R$
468.000,00 (quatrocentos e sessenta e oito mil reais) um aumento de mais cem mil reais no valor
dessa quadra. Também solicitou esclarecimentos relacionados aos valores das construções de uma
pista de patins; de uma praça na comunidade Murumurutuba e da Operação Tapa Buraco e
Operação Verão, está com recursos municipais de mais de 12 milhões, mas não há nada
especificando de onde sairão esses recursos, também questionou o fato de algumas ruas que
estavam no plano de pavimentação do Finiza ano passado, aparecerem agora com previsão de
asfaltamento com recursos
governo federal. Várias outras questões também foram levantadas
como
pelo parlamentar,
retiradas de ruas que seriam pavimentadas inclusão de outras, qual é o
critério para retirada e inclusão de ruas a serem asfaltadas? O vereador indagou também quais
serão as ruas que serão pavimentadas fruto de uma emenda parlamentar no valor de R$
39.700.000,00 (trinta e nove milhões e setecentos mil reais), muito dinheiro que precisa ser
esclarecido onde será investido. O vereador CARLOS SILVA (PSC) informou que esteve
retomando a Unidade Básica de Saúde — UBS dobairro Nova República, onde esteve detectando
m sua última visita alguns problemas, dentre eles a área próxima aquela unidade estava coberta
lugar perigoso. Diante da situação o parlamentar entrou em acordo
por mato e lixo, tornando
com o secretário Jean Murilo da SEMURB,
comprometendo a fazer a roçagem do terreno, o
foi
feito
hoje pela manha, e a secretaria a recolher o mato e o lixo do local. Na sequência
que
informou que estará protocolando um requerimento verificando a possibilidade de realizar um
culto ecumênico na primeira sessão ordinária de cada mês no Plenário Vereador Antônio Pereira,
às 14:30 h. De acordo com parlamentar é muito importante que
Casa tenha um momento
devocional com Deus. vereador enf. MURILO TOLENTINO (PSC) falou sobre seu trabalho
de fiscalização, informando
estado na Unidade Municipal de Educação Infantil - UMEIL, no
bairro da Liberdade, verificando que ainda não teve início a reforma dessa unidade de ensino, que
estava prevista para começar no mês de abril. Para o parlamentar, as empresas que ganham a
licitação deveriam apresentar alguma justificativa tanto para o Executivo Municipal, quanto para
os vereadores, esclarecendo o porquê dos atrasos e quanto ao Poder Executivo, deve observar quais
empresas não estão cumprindo com
que se comprometeram para que elas possam ser cobradas
conforme
estabelecido em contrato. Outra denúncia que é feita constantemente ao
ou punidas
vereador, refere-se falta de medicamentos para saúde mental, hipertensão e diabetes, infelizmente
essas medicações não estão chegando ao município ou a quantidade que chega é insuficiente para
atender a demanda. Procurado pelo parlamentar, a secretária de saúde, garantiu que no próximo
mês todas as UBS
cidade serão abastecidas com esses medicamentos. O vercador concluiu seu
fácil
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discurso, dizendo que espera que no próximo mês essa situação se normalize, caso contráriousará
novamente à tribuna para cobrar soluções. O presidente em exercício, vercador JANDER ILSON
(União Brasil) precisou se ausentar para participar de uma reunião no Centro de Governo,
repassando a presidência para o vereador ALYSSON PONTES (PSD), cumprimentando a todos,
em seguida, deu início o TEMPO DAS BANCADAS: O vereador DIDI FELEOL (PP) prestou
suas condolências aos familiares do senhor Eucinei Galucio, que faleceu vítima de eletrocussão na
cidade Belterra e a família do servidor desta Casa Legislativa, Elian Silveira. Em seguida,
informou sobre sua ida a Belém, onde esteve na Secretaria Estadual de Transporte para tratar
questões referentes a recuperação da Rodovia Translago, em que obteve uma resposta positiva
chuvas a empresa contratada
daquele órgão, que lhe afirmaram que após amenizar um pouco
iniciará os trabalhos
recuperação daquela rodovia. O parlamentar falou ainda sobre sua luta em
prol da agricultura familiar da região do Lago Grande, através de parcerias entre prefeitura e
Emater para levar técnicos desse órgão até aquela região para dar atenção aos agricultores,
entretanto pouco trabalho foi feito, em virtude da região do Lago Grande ser uma área de
assentamento faz-se necessário toda uma documentação para que possibilite que os técnicos
informou que na última quinta-feira,
retomem ao local. O vereador JÚNIOR TAPAJÓS
foram entregues grupos geradores de energia para as comunidades das regiões de Arapiuns e
Tapajós, no total de 41 comunidades sendo beneficiadas. Segundo o vercador, isso é fruto de um
projeto de eletrificação rural, em parceria com o prefeito e o deputado José Maria Tapajós. O
rede elétrica, porém essa etapa sofreu um atraso por conta
implantação
projeto inclui também
5
do período
pandemia. São milhões
reais em investimentos, sendo que nessa primeira etapa,
2
foram
milhões
investidos.
Em
seguida, discorreu sobre a votação de um projeto de
já
investimentos para Secretaria de Municipal de Infraestrutura para pavimentação
suplementação
de ruas. A vereadora enf. ALBA LEAL (MDB) usou a tribuna para prestar contas de suas
atividade parlamentares, falando sobre sua visita na escola Dom Macedo Costa, no distrito de Alter
do Chão, constatando que aquele educandário precisa de uma reforma completa, haja visto que as
salas do ensino médio funcionam de forma provisória no espaço do Lago dos Botos, porém no
Sairé esses alunos precisarão sair daquele local. Também repercutiu sua reunião com
período
secretária
de saúde Vânia Portela, onde esteve solicitando apoio dessa Secretaria nas Ações
a
Sociais que a parlamentar vem realizando em algumas comunidades. Pediu ainda celeridade na
construção da UBS da comunidade de Uruari, região do Lago Grande. Mas que segundo lhe
informou a secretária de saúde, o processo de licitação para essa obra já está em andamento. Em
seguida, disse ter reunido com Secretário de Governo, Alexandre Maduro, para tratar sobre as
lemandas das comunidades Vila Socorro, no distrito de Curuaí; comunidade Suruacá, Rio Tapajós
e comunidade Guaraná, região de Planalto, solicitando um melhor acesso na emissão de
documentações para os moradores dessas regiões. Devido à necessidade externada por moradores
coronel Maciel e tenente Ivis para
de diversas comunidades, a vereadora também reuniu-se com
solicitar apoio do projeto polícia comunitária, Na oportunidade, disse ter recebido a denúncia de
prédio da Estação Cidadania, está há mais de
que a empresa terceirizada Conecta, que funciona
funcionários.
Pela
2 meses sem pagar o salário dos seus
ordem, o vereador CARLOS MARTINS
(PT) repercutiu sobre a prestação de contas da Secretaria de Saúde que acontecerá na sexta-feira,
Leis, entretanto essa prestação de contas é do
quadrimestre de 2020, sendo que
nesta Casa
estamos no 1º quadrimestre de 2022, um atraso muito destacou o parlamentar. Encerrado o Grande
Expediente, passamos para a Primeira Parte da Ordem do Dia, com leitura da ata do dia 27 de
abril de 2022, que após lida, colocada em discussão foi aprovada por unanimidade. Em
continuidade houve a leitura dos expedientes recebidos. Memo. 041/2022 - gab. ver. Aguinaldo
Promissória (PSL); Memo. 145/2022 — gab. ver. Erlon Rocha (MDB); Convite - Promotoria de
Justiça de Santarém — Infância é Juventude; Memo, 041/2022 — gab. ver. Elielton Lira (Avante);
Memo. 027/2022 — gab. ver. Jk do Povão (PSDB); Memo. 007/2022 — gab. ver. Ronan Liberal Jr.
(MDB); Projeto de Lei — Dispõe sobre a concessão de utilidade pública para o município de
Santarém o Luso Brasil Futebol Clube, Autoria do vereador Júnior Tapajós (PL). Em seguida,
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passou-se para Segunda Parte da Ordem do Dia, com discussão e votação das matérias em pauta.
TRABALHOS APROVADOS E ACATADOS: Moção de Aplausos
176/2022, Moção de
Pesar nº 179/2022, Requerimento nº 1298, 1336/2022 de autoria do ver. Carlos Silva
(PSC);
Moção de Aplausos nº 177/2022, Requerimento
1299, 1300, 1301/2022 de autoria do vereador
enf. Murilo Tolentino (PSC);
Moção de Aplausos nº 178/2022 de autoria do prof. Josafá (P]
Projeto de Lei nº 2407/2021 - dispõe sobre a nomenclatura do Cento Municipal de Educaç
Infantil — CEMI, do bairro Caranazal, ficando denominada “Santa Clara de Assis” - autoria:
vereador Erasmo Maia. Aprovado em 1º e 2º discussão. Requerimento nº 1207/2022 de autoria
do vereador Didi Feleol (PP); Indicação nº 139/2022, Requerimento nº 1283, 1284, 1285/2022 de
autoria da vereadora Adriana Almeida (União Brasil); Requerimento nº 1254, 1290/2022 de
autoria do vereador Júnior Tapajós (PL); Indicação nº 149, 150/2022, Requerimento nº 1269/2022
de autoria do vereador Andreo Rasera (MDB); Indicação nº 158, 159/2022, Requerimento nº 1308,
1309, 1310, 1311/2022 de autoria do vereador Alysson Pontes (PSD); Requerimento nº 1312/2022
de autoria do vereador Carlos Martins (PT). Concluído a pauta, o presidente em exercício,
ALYSSON PONTES (PSD) parabenizou
ex-vereador Davi Pereira, que foi o relator da Lei
do
Santarém
Orgânica
Município de
e que estava presente no Plenário, Jem seguida, encerrou os
todos para próxima sessão. Vereadores presentes: Adriana Almeida (União
trabalhos, convidando
Brasil); Alysson Pontes (PSD); Andreo Rasera (MDB); Biga Kalahare (PT); Carlos
(PSC); Didi
Feleol (PP); Dr. Carlos Martins (PT); Enf. Alba Leal (MDB); Enf. Murilo Tolentino (PSC); Erasmo
Maia (União); Gerlande Castro (PSB); Jander Ilson Pereira (União Brasil); Júnior Tapajós (PL);
Ângelo Tapajós (Republicanos); Prof. Josafá Gonçalves (PL); Sílvio Neto (União Brasil). Vereadores
ausentes com justificativa. Aguinaldo Promissória (PSL); Elielton
(Avante); Erlon Rocha
(MDB); JK do Povão (PSDB); Ronan Liberal Jr. (MDB). Vereador Licenciado: Alexandre
Maduro (MDB). E, para constar, mandou lavrar a ata, que depois de lida, discutida e aprovada
será assinada por quem de direito.

nº

nº

a

o

Silva

Lira

Ronda

n Libéral Jr.

diente

a
Carlgsbias
29 Set

Ay,

PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTARÉM
Dr. Anssio Chaves, 853, Aeroporto Velho, SanlarémiPA
CEP 68030-290

-

ARM

