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DEPARTAMENTO LEGISLATIVO —
Ata da Trigésima Sexta Sessão Ordinária do Primeiro Período
da
Legislativa da Décima Nona Legislatura, realizada no dia primeiro de junho do
ano.He dois mil

e

184

vinte e dois, no Plenário Benedito Magalhães da Câmara
Municipal de Santarém. À hora
regimental, o vereador RONAN LIBERAL
(MDB) presidente do Poder Legislativo, deu
boas-vindas à todos, e registrou que deram início, no
dia de hoje, ao culto ecumênico que deve
acontecer sempre antes da primeira sessão do mês, atendendo ao requerimento
aprovado de autoria
do vereador Carlos Silva. A seguir, iniciou à sessão com o GRANDE
EXPEDIENTE. TEMPO
DAS LIDERANÇAS:
vereador ALYSSON PONTES (PSD) destacou sobre o aniversário de
Santarém, registrando que
população ganha inúmeras obras que serão entregues, o que mostra a
eficiência do prefeito Nélio Aguiar no trato da coisa pública, e de
comprometimento em levar
política pública a todos que residem no município. Finalizou destacando sobre
uma demanda que
Vem lutando desde 2017, que é a UBS
bairro da Prainha. Ressaltou estar agradecido ao
gestor
municipal por
atendido a demanda tão necessária, O vereador GERLANDE CASTRO
(PSB)
Tegistrou que esteve na inauguração do ginásio coberto da Escola Eilah
Gentil, no Santarenzinho.
Na ocasião, parabenizou o governo Municipal pela obra. Também,
expressou sua indignação com
a situação de deficientes físicos da região da BR-163 que utilizam motociclos e são impedidos
pela
fiscalização
Polícia Rodoviária Federal de seguirem viagem. Disse ter reunido
com o secretário
municipal de Mobilidade e Trânsito e técnicos da SMT, que ouviram os relatos dos cidadãos
que
se sentem prejudicados. Concluiu registrando sobre o consultório
odontológico de Curuai, que tem
atendido aquela região. Ao mesmo tempo, destacou a necessidade de ativar consultório
da região
o
do Itugui, fim
possibilitar mais qualidade na prestação do serviço de odontologia na zona rural
da cidade. O vereador CARLOS SILVA (PSC) fez destaque ao primeiro Culto Ecumênico
que
aconteceu na Casa de Leis, através de requerimento de sua autoria,
que deve acontecer antes da
primeira sessão de cada mês. Disse que esse momento objetiva reunir todos os
que creem em Deus.
para buscarem a sua presença e abençoar a abertura dos trabalhos da Câmara, Registrou
que o
culto aconteceu no Plenarinho com
presença de vereadores, assessores, servidores e outros
convidados. Finalizou registrando
que há uma sugestão de mudança no dia do culto, passando para
as quintas-feiras para que um maior número de servidores da Casa
possa participar. O vereador
Pastor ANGELO TAPAJÓS (REPUBLICANOS) falou
visita dos correligionários Evandro
Garta, Presidente Estadual do Partido Republicanos
deputado federal Vavá Martins c deputado
estadual Fábio Freitas a Santarém. Enfatizou que a visita foi importante, pois
as articulações com
os deputados trarão mais benefícios à população
santarena. Na oportunidade, agradeceu as duas
emendas parlamentares do Deputado Federal Vavá Martins destinadas à saúde.
Segundo ele, os
recursos serão usados no incremento temporário para o custeio dos serviços de Assistência
Hospitalar e Ambulatório, assim como
para serviços de atenção básica em saúde. O vereador
ELIELTON LIRA (AVANTE) parabenizou ao vereador Carlos Silva pelo culto ecumênico
que
aconteceu nesta data, Disse que espera que a cada dia
palavra de Deus e ter
possam conhecer
esses momentos de ensinamento para família. Registrou que 0 bloco Avante, PSC e Republicanos,
somam com mais uma sigla partidária que é o ingresso do PSD,
sigla do vereador Alysson Pontes
que foi oficializado na Casa. O vereador ANDREO RASERA (MDB) falou
respeito da abertura
da programação
aniversário de Santarém, parabenizando
gestão municipal, e do Sairé/2022,
que retorna com a festa religiosa c festival dos botos. Também comentou sobre à criação da UBS
do bairro da Prainha e demonstrou a satisfação com os
parlamentares que têm desempenhado um
papel responsável em favor do povo. Comentou o pronunciamento do vereador Gerlande
Castro,
com relação ao problema dos motociclos e reforçou a necessidade de
ampliar Os serviços de
atendimento
pessoas com deficiência. Relatou que a Apae disponibiliza, em Santarém, por meio
do Centro Especializado de Recuperação, atendimento
a pessoas com deficiência intelectual e
fisica. No entanto, destacou que existem outras demandas de PCDs,
que a cidade não consegue
abranger. Registrou que esteve em reunião no Ciam representando o Poder Legislativo,
com o
objetivo de discutir propostas que visem descentralizar serviços de Belém, trazendo
para esta
região o Centro Integrado de Inclusão e Reabilitação, que dispõe de um atendimento mais amplo.
e
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O vereador DIDI FELEOL (PP) manifestou seu contentamento pela
realização do primeiro culto

dá
ecumênico, que aconteceu na tarde desta quarta-feira, no Plenarinho da Câmara. Em seguida,
destacou a inauguração da quadra coberta da Escola Eilah Gentil, primeiro projeto inaugurado
pela
prefeitura do aniversário de Santarém. Também lembrou do aniversário do Comando de
Policiamento Regional 1, e aproveitou para agradecer pela homenagem recebida na cerimônia de
comemoração, assim como
Polícia Militar tem dado ao Lago Grande. junto com o
apoio que
Conselho de Segurança. Concluiu registrando a reunião com
coronel Valério, o coordenador do
Conselho de Segurança
vereadora
Alba Leal, sobre a segurança da Vila Curuai. TEMPO DAS
a
BANCADAS:
vereador CARLOS MARTINS
falou da programação dos 361 anos do
aniversário de Santarém, registrando que nesses próximos dias estarão acompanhando
as
inaugurações. Sobre a questão, chamou atenção de uma situação que lhe deixa entristecido e
preocupado, ressaltando que o Hospital Materno Infantil — HMI, seria uma das obras mais
importantes que poderia estar nesta programação, assim como
Residencial Moaçara. Na ocasião,
destacou sobre as unidades de saúde que devem ser inauguradas. Segundo
a UBS da Prainha
está sendo feita às pressas, mas fecharam a unidade do Santíssimo,
para inauguração da Prainha,
9 que ressaltou não fazer sentido. Disse que gostaria que fosse avaliada essa inauguração,
que à
questão deve ir ao Ministério Público e ao Conselho
Saúde. Também registrou dos alagamentos
na orla da cidade, que
tem prejudicado os santarenos, inclusive novo prédio do Hospital Unimed
foi atingido. Aparte, o vereador Erasmo Maia (União Brasil) disse
que vai buscar mais in formação
a respeito, mas, destacou que a UBS do Santíssimo atende também
população da Prainha, então
9 Govemo Municipal busca otimizar recurso. Em relação ao alagamento, ressaltou
que é
consequência da falta de cuidado do despejo de lixo. Pela ordem,
vercador Jander Ilson Pereira
(União Brasil) disse que o prefeito recebeu a gestão com muitos problemas, mas mesmo assim, cle
conseguiu sanar muitos problemas
os avanços estão acontecendo. Destacou que devem avaliar
as outras obras que anteriormente foram feitas e que hoje causam prejuízos. Pela ordem, o vereador
Murilo Tolentino (PSC) destacou ser lamentável fechar a UBS do Santíssimo, ressaltando
que a
saúde tem que
para frente para tentar desafogar o Hospital Municipal de Santarém. Relatou que
em 2021, esteve na obra da UBS da Prainha pedindo
que ela continuasse, e espera que esteja
adequada para atender o bairro da Prainha, que é o maior bairro da cidade e
possa suprir as
necessidades, e atender também
comunidade
Santissimo com qualidade. Outra situação é as
reformas das escolas, que acontecem por meio do recurso do Governo Federal,
e o Governo
Municipal deu sorte que o recurso tem vindo para tal serviço. Pela ordem, o vercador Gerlande
Castro (PSB) relatou
que mora no bairro Mapiri onde a UBS é Arquidiocese não da Prefeitura,
a qual sempre entra com todo material. Disse o posto de saúde atende não
apenas o Mapiri, como
também outros bairros adjacentes como o Laguinho. Disse
que o posto é pequeno, mas com
atendimento bom,
bairro
do
Santíssimo sair tão prejudicado, porque fica na área da
ver o
Prainha. Pela ordem, o vereador Júnior Tapajós (PL) disse estar acompanhando o
processo da UBS
do Santíssimo para Prainha. Destacou que compreende o questionamento dos moradores do
Santíssimo, pois há um sentimento de perda. Disse que esteve com secretária Vânia Portela,
que
explicou que hoje a um registro CNES,
para atender os dois bairros, que passa a ser usado no novo
prédio da Prainha. Relatou que estão combinando uma reunião com secretária de saúde
para
UBS
propor que seja solicitado um novo CNES para ser criado
Santíssimo. Pois, pela sua
vistoria, a UBS da Prainha não é uma estrutura que suporte dois ou três
bairros, sendo esse o
questionamento. No entanto, está sendo cumprido um compromisso do Governo Municipal com
bairro da Prainha. Pela ordem, o prof. Josafá Gonçalves
(PL) fez destaque
recurso do FUNDEB,
registrando que o recurso está vindo para o município
está
com o nome limpo, tem
porque este
apresentado resultados exigidos pelo MEC, sendo referência no IDEB do Pará. Como
líder, o
vereador Carlos Martins (PT) destacou que os bairros Prainha e Santíssimo são diferentes e
populosos, e não
para dizer que uma unidade atende dois bairros. Sobre o recurso do FUNDEB,
100 milhões veio só para obra; ressaltando
que houve tempo de fazer um CNES da Prainha,
lamentando que terão que usar o CNES emprestado;
que para ele é falta de planejamento. Como
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ador Júnior Tapajós (PL) disse que na reunião com secretária
de saúde, ela informou
que o prédio atual é alugado e não é do próprio município, e também cobraram da
secretária, que
esse diálogo tivesse iniciado mais cedo, mas foi iniciado um
pouco tardio. Destacou que a
Secretária está disposta a dialogar com
moradores para ver alternativas de um trabalho ou projeto
Para bairro. Concluiu registrando que não
de instalar uma unidade sem o CNES; e tem certeza
que vão chegar a um denominador comum.
vereador ANDREO RASERA (MDB) voltou a
tribuna enfatizando a questão das UBS da Prainha. Comentou
sobre a preocupação acerca do
acesso, esteve na obra, é entende que é pertinente, pois a população é grande, No bairro
do
Santíssimo, relatou que estão vivendo a questão do
“Campo do Norte”, que será arrecado pelo
município, respeitando a história do Norte Clube. Segundo ele, o
município vai arrecadar a área
para que em um futuro breve, possa também criar uma unidade de saúde
no local. Outro assunto é
arespeito da rodovia
Santarém Curuá-Una, estiveram no trecho de Santa Rosa,
solicitando ao
superintendente a recuperação
que fica entre a comunidade de Secretaria e Boa Esperança que se
encontra perigosa. A vereadora ENFA. ALBA LEAL (MDB) informou
protocolou uma
moção de pesar pelo falecimento de sua colega enfermeira Raimunda que
Isnaldina, que era
funcionária da OS Mais Saúde e atuava na pediatria do HMS.
Prestou condolências a toda familia,
Relatou ainda que esteve em reunião com
Conselho Municipal da Saúde tratando da
prestação
de contas da OS Mais Saúde,
que tem um endividamento grande com
município.
Registrou
que
foi criado um grupo de trabalho
que vai acompanhar essas questões da OS. Também sobre os
serviços laboratoriais nas unidades de satde, relatou
que fez um levantamento, e ficou alinhado
que as empresas vão sofrer fiscalização porque a população não pode sair
perdendo. Ainda,
registrou sobre a UBS da Prainha, informando
que a secretária de saúde lhe informou que existe
um terreno para a construção da unidade
saúde
santissimo. Em relação
UBS
Prainha,
destacou que ela vai dar cobertura
para o santíssimo
seja
construído
que
uma nova unidade,
Concluído o Grande Expediente,
passamos para a Primeira Parte da Ordem do Dia. Foi
dispensada a leitura da ata em vista da extensividade da
pauta. Em continuidade, houve a leitura
dos expedientes recebidos: OF. 090/2022
GAB/SEMDEC; MEMO. 047/2022 - GAB, Ver.
Aguinaldo Promissória, Concluído a leitura dos expedientes, foram encaminhados
comissões
pertinentes: Projeto de Lei 1880/2022, de autoria do vereador Gerlande
Castro (PSB), que altera a
denominação da Escola Municipal de Educação Infantil Ensino Fundamental
Dom Pedro TI.
passando a chamar Escola Indigena Municipal de Educação Infantil
é Ensino Fundamental
WAPURÔM - "TIP. Projeto de Lei 1879/2022,
vereadora Adriana Almeida (Unido
de autoria
Brasil), que concede isenção do Imposto Predial e Territorial Urbano
(IPTU), sobre imóvel
integrante do patrimônio de portadores de Neoplasia Maligna
(Câncer), e dá outras providências.
Projeto de Lei 1880/2022, de autoria do vereador Erasmo Maia
(União Brasil) que dispõe sobre a
soncessão de utilidade pública para o município de Santarém
ao Instituto Histórico e Geográfico
do Tapajós-IHGT. Também foram encaminhados
20 processos
terra de autoria do Executivo
Municipal. Em seguida, passou-se para Segunda Parte da Ordem do Dia,
discussão
com
é
Votação das matérias em pauta. TRABALHOS APROVADOS
ACATADOS: Moção de Pesar
nº196/2022, de autora da vereadora Enf. Alba Leal (MDB); Moções de
Aplausos nº197, 198, 199
€ 200/2022, de autoria do vereador Carlos
Martins (PT); Moção de Aplausos nº182/2022, de autora
do vereador Aguinaldo Promissória (União
Brasil). Em seguida, entrou em pauta o PROJETO
DE LEI Nº 039/2020, de antoria do vereador Jander
Ilson Pereira (União Brasil), que dispõe sobre
a concessão de utilidade pública para o município de Santarém
Associação dos Moradores e
Produtores Agroextrativistas da Comunidade de Enseada do Amorim —
o verde da floresta, Resex
Tapajós - Arapiuns. Após a leitura, o projeto foi aprovado em 1º 2º
c
discussão, por unanimidade.
4 seguir, deu-se continuidade a pauta com provação dos trabalhos: requerimentos
1337, 1338 e
1339/2022, de autoria do vereador Angelo Tapajós
(REPUBLICANOS); requerimentos 1344 à
1348, 1386, 1387 e 1392/2022,
de autoria do vereador Alysson Pontes (PSD); requerimentos 1355,
1356, 1388, 1389 e 1390/2022, de autoria do vereador Andreo Rasera
(MDB), Indicação 168/2022,
de autoria do verador Alysson Pontes (PSD);
Indicação 169/2022, de autoria do vereador Andres
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Rascra (MDB). Dando seguimento à pauta, entrou em discussão o
Projeto de Lei nº 3470/2021,
de autoria do vereador Eleilton Lira (AVANTE),
declara
de
Utilidade
Pública Municipal à
que
organização da sociedade civil Semente do Amanhã e dá outras providências. Após
sua leitura,
9 projeto foi aprovado em 1º e 2º discussão, por unanimidade. Foi aprovado pelo soberano
plenário
a inclusão em pauta do PROJETO DE
1818/2022, de autoria do Poder Executivo, que dispõe
sobre a nomenclatura da Unidade Básica de Saúde do Bairro da Prainha - UBS Prainha e dá
outras
providências. Após a sua leitura, o projeto foi aprovado em 1º e 2º discussão, por unanimidade.
Seguindo a pauta, foram aprovados: requerimentos 1406, 1415, 1416 e 1418/2022, de autoria do
vereador Carlos Silva (PSC); requerimento 1407/2022, de autoria da vereadora Enfa. Alba Leal
(MDB); Indicação 172/2022, de autoria da vereadora Enfa. Alba Leal (MDB): requerimentos 1412
a 1414/2022, de autoria do vereador Biga Kalahare (PT); requerimento 1417/2022, de autoria do
vereador Erasmo Maia (União Brasil); requerimentos 1419 e 1420/2022, de autoria do vereador
Murilo Tolentino (PSC); requerimento 1428/2022, de autoria do vereador Júnior Tapajós (PL);
requerimentos 1430 a 1433, /2022, de autoria do vereador Eliclton Lira (AVANTE) ;Indicação
1742022, de autoria do vereador Elielton Lira (AVANTE); requerimentos 1423 a 1427/2022, de
autoria do vereador Erlon Rocha (MDB); requerimentos 1434, 1437 a 1444/2022, de autoria do
vereador Aguinaldo Promissória (União Brasil); Indicação 175 e 176/2022,
de autoria do vereador
Aguinaldo Promissória
Brasil). Concluído
pauta, o presidente RONAN LIBERAL
(MDB) encerrou
trabalhos, convidando a todos
para próxima sessão. Vereadores presentes:
Erasmo Maia (União Brasil); Prof. Josafá Gonçalves (PL); Carlos Silva (PSC); Biga
Kalahare (PT); Alysson Pontes (PSD); Silvio Neto (União Brasil); Carlos Martins (PT);
Elielton Lira (Avante); Erlon Rocha (MDB); Enf. Murilo Tolentino (PSC); Didi Felcol (PP);
Enf. Alba Leal (MDB); Gerlande Castro (PSB); Pastor Ângelo Tapajós
(Republicanos);
Ândreo Rasera (MDB); Júnior Tapajós (PL); Adriana Almeida (União
Brasil); Ronan
Liberal Jr. (MDB); Jander Tison (União Brasil); Aguinaldo Promissória (União Brasil).
Ausentes com Justificativa: JK do Povão (PSDB). Vereador licenciado: Alexandre Maduro
(MDB). E, para constar, mandou lavrar ata, que depois de lida, discutida e aprovada será assinada
por quem de direito.
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