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Ata da Trigésima Quarta Sessão Ordinária do
Primeiro Período da
ssão
Legislativa da Décima Nona Legislatura, realizada no
vinte e cinco de maio do aho de dois
mil e vinte e dois, no Plenário Benedito Magalhães da Câmara
Municipal de Santarém. À hora
regimental, o vercador ALYSSON PONTES (PSD) presidente em
exercício do Poder Legislativo,
deu boas-vindas a todos, é iniciou à
sessão com o GRANDE EXPEDIENTE. TEMPO DAS
LIDERANÇAS:
vereador Alysson Pontes passou a direção dos trabalhos
ao vereador Carlos
Silva (PSC) para que pudesse fazer uso da tribuna. O vereador
ALYSSON PONTES (PSD)
parabenizou os produtores rurais pelo dia dedicado a eles. Enfatizou a importância da
categoria
para a região, ressaltando que são garantidores de alimentos saudáveis e de qualidade à população,
além de manterem
abastecimento de feiras e mercados no município. Fez registro
que esses
trabalhadores enfrentam dificuldades em uma rotina cansativa e esbarra
em uma grande
burocracia para a legalização de suas terras e acesso a créditos. Finalizou
parabenizando os
produtores rurais e destacando o trabalho fundamental que a categoria garante
para a economia da
Fegião. O vereador BIGA KALAHARE
destacou seu contentamento quanto ao Projeto de
Lei, de sua autoria, que institui a Semana da Consciência Negra e de
Ação Antirracista em
Santarém, aprovado pela Casa, ter sido sancionado nesta quarta-feira pelo prefeito Nélio
Aguiar
Ressaltou importância do projeto e reforçou que é uma maneira de valorizar história luta
da
a
e
comunidade negra, além da buscar por uma sociedade mais igualitária. O vereador
GERLANDE
DE CASTRO (PSB) fez registro da situação precária dos ramais do interior do
município, durante
visita a várias comunidades. Relatou que esteve no Tipizal, com a Secretaria Municipal de
agricultura e Pesca -SEMAP, onde observou a necessidade de melhoria na infraestrutura do ramal
da comunidade, registrando que as obras devem iniciar ainda este mês. Disse também
que esteve
na comunidade
Igarapé Açu do Ituqui, no ramal que liga a comunidade de Sumaúma a CuruáUna, onde a situação é ainda mais delicada. Segundo ele, pela
proximidade com
rio Ituqui, tem
muita água e lama, 0 que requer atenção imediata. Informou que
próxima semana visitará à
comunidade de Igarapé do Pimenta, para verificar as demandas específicas da localidade. O
vereador PROF, JOSAFÁ GONÇALVES (PL) registrou
presença da diretoria do sindicato dos
taxistas presente no plenário, na ocasião deu ênfase e parabenizou o Sindicato dos Taxistas de
Santarém que completou 43 anos de fundação. Registrou que estará apresentando
uma moção
categoria. Também registrou que estiveram reunindo com professores de educação fisica do
Município e a Comissão de Educação da Casa para discutir a regulamentação desses profissionais
que já atuam na rede de ensino. Registrou que estarão apresentando um projeto de lei que em breve
será apresentado à Casa, informando
que há um consenso com o prefeito Nélio Aguiar, e apoio da
Secretária Municipal de Educação. O vereador CARLOS SILVA (PSC)
parabenizou o vereador
enfermeiro Murilo Tolentino, ator da audiência pública
que ocorreu nesta última terça-feira na
Casa, que discutiu o número crescente de casos
violência sexual contra crianças adolescentes
no município. Pediu a todos que abracem
causa, Em seguida, anunciou que no próximo sábado
dia 28, em parceria com o vereador Jander IIson Pereira, estarão promovendo
ação social “Mão
Amiga”. A vereadora ENFA. ALBA LEAL (MDB) registrou que recebeu reclamações em relação
ao fluxo de atendimento no Hospital Municipal de Santarém. Relatou também
que há um fluxo
UPA -24h, onde entrou em contato com a coordenadora
enfermagem, à qual prontamente lhe
passou informação sobre o fluxo que a unidade realiza de pequena e média complexidade
Solicitou da OS Mais Saúde que possa divulgar com mais efetividade sobre
esse fluxo de
atendimento no HMS
que as pessoas sejam encaminhadas aos locais corretos. O vereador
ERASMO MAIA (UNIÃO BRASIL) abordou o tema fundiária do município, informando
que
esteve em reunião no Conselho Regional de Corretores de Imóveis «CRECI, tratando sobre
a
possibilidade de uma discussão ampla com relação ao uso e ocupação do solo na cidade,
envolvendo a prefeitura, através da Secretaria Municipal de Habitação, a Câmara
Municipal e
demais entidades. Segundoele, a implantação de políticas públicas nesse sentido
sempre enfrentou
obstáculos. Mas, os avanços vêm acontecendo, a exemplo do projeto “Morar Legal”, da
prefeitura.
Na ocasião, citou a situação dos moradores da ocupação Vista Alegre do
Juá, registrando as
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dificuldades que o Poder Executivo
encontra para oferecer serviços públicos
ressaltando
para área. Concluiu
importância de os vereadores contribuírem
com
causa
e
o
município destravar esses
problemas fundiários. TEMPO DAS BANCADAS:
vereador ALYSSON PONTES
O
(PSD) fez
elogios ao Centro de Referência em Saúde da
Mulher, que presta assistência integral,
com uma
equipe multiprofissional no planejamento familiar e diversos
serviço
atividades
educativas
e
preventivas à saúde da mulher. Aparte,
vereador CARLOS MARTINS (PT)
registrou que o
Centro de Referência em Saúde da Mulher
é um equipamento importantíssimo
Destacou que a unidade é uma
para a região.
poucas que possuem uma boa estruturar
assistência, no
para
entanto, relatou sobre a situação
que estão acompanhando
sobre
o
de
aparelho
mamografia que
está há anos sem funcionamento, e ressaltou
gue tentou verificar uma emenda
parlamentar,
pois o
equipamento do Hospital Regional do Baixo
Amazonas - HRBA não dá conta da
região toda. O
vereador Alysson Pontes (PSD) ressaltou
importância do equipamento destacando & necessidade
de solicitar aos deputados estaduais emendas
para adquiri-lo. Aparte, a vercadora ALBA LEAL
(MDB) falou que ano passado visitaram
a unidade
viram que o mamógrafo ainda é
analógico,
Fegistrando que atualmente os centros de saúde
utilizam
já
o equipamento digital. Na ocasião,
pediu apoio dos pares para que
possam adquiri esse mamógrafo por emenda
parlamentar, pois,
segundo ela, o atual equipamento não serve mais
atendimento, Concluindo, o vereador
para
Alysson Pontes registrou a importância de
eleger deputados da região porque conhecem a
realidade
£ sabem das necessidades do
município e região. Concluído o Grande Expediente,
passamos para
a Primeira Parte da Ordem do Dia com leitura
a
da ata do dia 02 de maio de 2022,
que após
olocada em discussão foi aprovada
por unanimidade. Em continuidade, houve a leitura dos
expedientes recebidos: MEMO. 044/2022- GAB. Ver.
Aguinaldo Promissória; MEMO. 045/2022
— GAB.
Ver. Júnior Tapajós (PL); MEMO. 019/2022
GAB, Ver. Jander Ilson Pereira
(União
Brasil); MEMO. 044/2022- GAB, Ver. Adriana Almeida
Bra
(União
MEMO.
010/2022- GAB.
Ver. Ronan Liberal Jr.
(MDB); MEMO. 004/2022 - União Bra
Concluído
a leitura dos
expedientes, foram encaminhados
comissões pertinentes: Projetos
Lei
1709/2022,
do vereador Carlos Silva
de autoria
(PSC), que obriga estabelecimentos
comercializem
que
alimentos
ou
Tefeições para consumo no local, a servirem
água potável gratuita aos clientes, e dá outras
providências, no município de Santarém — Estado do
Pará. Foram acatados: Pedidos de
Informações 041, 42 e 44/2022, de autoria do
vereador Alysson Pontes (PSD); Pedido de
Informação 043/2022,
autoria do vereador Carlos Martins (PT).,/Em
seguida, passou-se para
Segunda Parte da Ordem do Dia, com discussão
c votação das matérias em
pauta.
TRABALHOS APROVADOS
ACATADOS: Moção de Aplausos nº180/2022, de
do
autora
vereador Erasmo Maia (União Brasil);
Moção de Aplausos nº181/2022, de autora do
vereador
prof. Josafá Gonçalves (PL). Em
seguida, retomando do pedido
vista, entrou em pauta o
PROJETO DE
Nº 1406/2022,
autoria do Poder Executivo,
que dispõe sobre abertura de
erédito suplementar
no valor 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. Na última sessão, este projeto teve
seu
Parecer aprovado. Dando seguimento a votação, o projeto foi
aprovado
em
2º
e
discussão,
por
unanimidade, A seguir, retornando às discussões,
entrou em pauta o PROJETO DE LEI Nº
23512021, de autoria do vereador Elielton Lira
(AVANTE), que dispõe sobre a mudança da
CEMEI Alvorada para CEMEI Cláudio Roberto
de Almeida Oliveira (IN MEMORIAN). O
Projeto foi lido sendo aprovado em 1º e 2º discussão,
por unanimidade. Dando seguimento à pauta,
foram aprovados: requerimentos 1249
a 1252, 1257, 1286 a 1289, 1317 a 1320/2021,
do vereador
de autoria
Erlon Rocha (MDB); requerimentos 1302 1307,
a
1333 e 1334/2022, de autoria
1332,
do vereador Gerlande Castro (PSB);
requerimento 1321/2022, de autoria do vereador Erasmo Maia
(DEM): requerimentos 1322/2022, de autoria do
vereador Silvio Neto (União Brasil);
Tequerimento 1329/2022, de autoria do vereador
Biga Kalahare (PT); requerimentos 1330 e
1331/2022, de autoria do vereador Elielton Lira
(AVANTE); requerimento 1335/2022,
da
de autoria
vereadora Alba Leal (MDB). Indicação 162/2022, de
autoria do vercador Erlon Rocha (MDB):
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Indicação 161/2022, de autoria do vereador Alysson Pontes
(PSD); Indicação 163/2022, de autoria
vereador Silvio Neto (União Brasil); Indicações 164 e 165/2022,
de autoria do
vergador Biga
Kalahare (PT); Indicação 166/2022, de antoria do
vereador Elielton Lira (AVANTE). Concluído
&
pauta, o presidente em exercício ALYSSON PONTES
encerrou os trabalhos. convidando
todos para próxima sessão. Vereadores presentes: JK (PSD)
do Povão
do

(PSDB); Erasmo Maia (União
Josafá
PrasiDi Prof.
Gonçalves (PL); Carlos Silva (PSC); Biga Kalahare
(PT); Alysson
Pontes (PSD); Silvio Neto (União Brasil); Carlos
Martins (PT); Elielton Lira (Avante); Erlon
Bocha (MDB); Enf. Murilo Tolentino (PSC); Didi Feleol
(PP); Enf. Alba Leal (MDB);
Gerlande Castro (PSB); Pastor Ângelo Tapajós
(Republicanos); Ândreo Rasera (MDB)
Vereadores ausentes com justificativa: Júnior
Tapajós (PL); Adriana Almeida (União Bra
Ronan Liberal Jr. (MDB); Jander Ilson (União Brasil);
Aguinaldo Promissória (União
Brasil). Vereador licenciado: Alexandre Maduro (MDB).
para constar, mandou lavrar à ata
que depois de lida, discutida e aprovada será assinada
por quem de direito.
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