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Ata da Quadragésima Primeira Sessão Ordinária do
Primeiro Período da é
Legislativa da Décima Nona Legislatura, realizada no dia
quinze junho do ano
vinte e dois, no Plenário Benedito Magalhães da Câmara
Municipal de Santarém! À hora
regimental, o vercador RONAN LIBERAL JR. (MDB) presidente do Poder
Legislativo, deu
boas-vindas a todos, e iniciou à sessão com o GRANDE EXPEDIENTE,
TEMPO DAS
LIDERANÇAS: O vereador JANDER ILSON PEREIRA (UNIÃO
BRASIL) parabenizou a
professora Maria José Maia pelo esforço e dedicação à frente da Secretaria
Municipal de
Educação-SEMED. Ressaltou que se trata de uma gestão que ouve as demandas e
teivindicaçã
€ está sempre lutando pela educação. Na ocasião,
aproveitou para comentar a respeito das obras
que estão sendo entregues nas comunidades Costa do Aritapera e Igarapé do Costa, onde havia
Satência e limitações que impactavam negativamente o cenário da
educação nesses lugares.
Registrou ogrande avanço
educação nessas áreas, que tem ajuda também de toda uma
equipe
de profissionais envolvidos como professores, vigias e merendeiras. O vereador
ERASMO MAIA
(UNIÃO BRASIL) destacou o desempenho das equipes do
Hospital Municipal de Santarém
Relatou que o hospital tem atendido demandas além da
sua capacidade, em diversas especialidades
médicas, e que na última terça-feira foram realizadas 31 cirurgias, graças
aos esforços da equipe
multiprofissional: sendo que, desde o início de junho, aconteceram 305 procedimentos cirúrgicos.
Destacou que existe a preocupação de não deixar a população sem assistência,
portanto, a gestão
do Hospital Municipal tem buscado adquirir os insumos necessários
a
unidade,
entre cles o
para
soro, que infelizmente está em falta no país. Concluiu registrando a necessidade de busc:
convênios e emendas para sanar as demandas da saúde do município. TEMPO DAS
BANCADAS: O vereador JÚNIOR TAPAJÓS (PL) fez destaque ao
projeto do Poder Executivo
solicitando a abertura de crédito suplementar para
Secretaria Municipal de Agricultura
PescaSEMAP. Reforçou
pedido de apoio dos pares para a sua aprovação; segundo ele, os recursos
seriam de, aproximadamente, R$ 18 milhões, pois a necessidade de ampliação do orçamento da
secretaria, ajudaria a executar serviços e obras adquiridas através de emendas e articulações do
deputado estadual José Maria Tapajós, a serem investidos nas obras como Rip Rap da Vila de
Boim. Porto da Vila Socorro, Ponte do Piraquara, Locação de máquinas e aquisição de combustível
para manutenção e abertura de ramais, construções de quadra de praça, Terminal de embarque e
microssistemas de água. Também lembrou que foi a partir de emenda impositiva
de um deputado,
que o deputado José Maria Tapajós articulou junto ao govemador Helder Barbalho para que o
recurso chegasse a R$ 18 milhões para
execução dessas obras. Concluiu registrando que agora
aguardam
votação doprojeto para autorizar o recebimento desse recurso pela Secretaria que vai
favorecer as comunidades santarenas, O vereador GERLANDE CASTRO (PSB) parabenizou o
deputado José Maria Tapajós pela atuação. Na oportunidade, solicitou que na planilha de trabalho
da SEMAP, que será contemplada com o recurso do deputado José Maria Tapajós,
seja inserido o
ramal que liga à comunidade Terra Preta dos Vianas até a Comunidade Cachoeira do Aruã.
Também, relatou que esteve na inauguração da UMEI da Interventoria, onde, sua irmã atua como
servidora pública. Registrou que ela ficou feliz com sugestão do nome da professora Maria José
Marques, como indicação ao nome da UMEI do Bairro. O vereador CARLOS SILVA (PSC)
agradeceu todos que estiveram prestigiando, na última terça-feira, a sessão especial aos 94 anos
da Igreja Assembleia de Deus em Santarém. Também registrou que estará apresentando uma
moção
pesar pelo falecimento do amigo e colega de profissão Édson Guerra, secretário de
educação do Municipio de Prainha. Informou que apresentou um Projeto de
que dispõe sobre
garantia de que agressores de mulheres não possam assumir cargos públicos, no município de
Santarém, e dá outras providencias. Explicou que o projeto tem o objetivo de
promover
auxílio para mulheres em situação de violência. Registrou que essa lei
instrumentos
existe
em outros Estados e Municípios e precisam reforçar em Santarém em favor do combate à violência
gabinete uma equipe de médicos que
contra a mulher. Concluiu registrando que recebeu em
fazem
parte do Hospital de Amor (Hospital do Câncer), que em breve será instalado em Santarém.
Na
esteve com o Secretário Regional de Governo Alexandre Maduro,
oportunidade, informou
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que informou que já estão providenciando um espaço para que seja construído
um Centro de
Prevenção Contra o Câncer. Concluído o Grande Expediente,
passamos para a Primeira Parte da
Ordem do Dia com a leitura da ata do dia 25 de maio de 2022,
que após colocada em discussão
foi aprovada por unanimidade. Em
continuidade, houve à leitura dos expedientes recebidos:
MEMO. 158/2022 - GAB, Ver. Erlon Rocha
(MDB); MEMO. 051/2022 — GAB. Ver. Elielton
Lira (AVANTE); MEMO. 051/2022
GAB. Ver. Adriana
Almeida (União Brasil). Concluído a
dos expedientes, foram encaminhados às comissões pertinentes:
Projeto de Lei 2054/2022,
de autoria do vereador Dr. Carlos Martins (PT), que
no
insere calendáriooficial de eventos no
município de
Santarém, 0 Junho Violeta, mês de
conscientização e prevenção contra a violência à
pessoa idosa. Projeto de Lei 2053/2022, de autoria do vereador Carlos Silva (PSC),
que dispõe
sobre a garantia de que agressores de mulheres não
possam assumir cargos públicos, no município
de Santarém- PA, e dá outras providências.
Projeto de Lei 2052/2022, de autoria do Poder
Executivo, dispõe sobre a nomenclatura da unidade municipal de
educação infantil do Bairro da
Interventoria e dá outras providências. Projeto de Lei 2051/2022, de autoria do
Poder Executivo,
que institui
programa de recuperação fiscal 2022 - PROREFIS e dá outras providências. Projeto
de Resolução 2055/2022, de autoria do vereador
Alysson Pontes (PSD), que acrescenta o artigo
20-c na Resolução
nº 002/90 — Regimento Interno da Câmara Municipal de Santarém. Em
seguida, passou-se para Segunda Parte da Ordem do Dia, com discussão
votação das matérias
em pauta. TRABALHOS APROVADOS
ACATADOS: Moção de Aplausos nº224/2022, de
autora do vereador Júnior Tapajós (PL); Moção de Pesar nº225/2022, de autora do vercador Carlos
Silva (PSC); Moção de Aplausos nº226/2022, de autora do vereador
Alysson Pontes (PSD);
Moções de Aplausos nº227 a 229/2022, de autora do vercador Aguinaldo Promissória
(União
Brasil). Em seguida, entrou em discussão o PROJETO DE LEI Nº 2297/2021, de
autoria do
vereador Alysson Pontes (PSD), que declara como patrimônio esportivo, histórico,
cultural e
imaterial do município de Santarém
Esporte Clube Juventude de FUTSAL, Após à leitura, o
Projeto teve scu parecer aprovado, e em sequência sua aprovação em 1º e 2º discus:
unanimidade. A seguir, deu-se continuidade a pauta com
aprovação dos trabalhos: requerimentos
1422 e 1506/2022, de autoria do vereador Jander
Ilson Pereira (União Brasil); Indicações 178 a
180, 182, 183/2022, de autoria do vereador Jander Ilson Pereira
(União Brasil); requerimentos
1512/2022, de autoria da vereadora Enfa. Alba Leal (MDB); requerimentos 1526 e 1527/2022, de
autoria do vereador Gerlande Castro (PSB), Em seguida, deu-se continuidade a
pauta com a leitura
de 13 Projetos de Terra, de autoria da Prefeitura
Municipal, que autoriza o Poder Executivo à
vender fração de solo urbano de seu domínio a JOSÉ ARIOLANDO DOS SANTOS SOARES
PROC. Nº 076/2022; RAIMUNDA MARIA DAS GRAÇAS RODRIGUES DE OLIVEIRA —
PROC.
077/2022; DIOGENES SILVESTRI TRAESEL — PROC. Nº 078/2022; VITORIA
LAIREN DO NASCIMENTO
PROC. Nº 085/2022; LEONISIO FELIX DE SOUZA — PROC.
Nº 086/2022; EMANUEL SOUSA DE ANDRADE
CASTRO
PROC.
FÁTIMA SANTOS
Nº 087/2022; SEBASTIÃO ALVES CORDEIRO — PROC. Nº 088/2022; JOSÉ
DA COSTA
PROC. Nº
PROC. Nº 089/2022; JOÃO EDSON DOS SANTOS
MOURA MARTINS
—
PROC.
—
Nº
DE
SANTARÉM
031/2022; NEISE ANDREIA
187/2021; ARQUIDIOCESE
MARIA LUIZA SOARES PEREIRA - PROC, Nº
MARINHO SILVA “PROC. Nº 079/2022;
083/2022; RAYANA ADELA PIMENTEL REBELO PROC. Nº 084/2022, Após leitura, foram
é 2 discussão. por unanimidade, Ato contínuo, entrou em
aprovados em bloco em
PROJETO DE LEI Nº 1892/2022, de autoria da Prefeitura Municipal de Santarém, que dispõe
sobre abertura de crédito suplementar no valor de R$18.780.558,61 (dezoito milhões. setecentos e
reais e sessenta e um centavos), na Secretaria Municipal
oitenta mil, quinhentos e cinquenta e
dá outras providências. O projeto foi lido, em seguida,
de Agricultura e Pesca - SEMAP
verendor Alysson Pontes (PSD), pediu vista, o que foi concedido pela Mesa Diretora. Em
continuidade, entrou em discussão o PROJETO DE LEI Nº 1893/2022, de
gutora da Prefeitura
Municipal de Santarém, que dispõe sobre abertura de crédito especial adicional no valor de
RSs
2.836.827,02 (dois milhões, oitocentos e trinta e seis mil, oitocentos e vinte e sete
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centavos), na Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca
- SEMAPe dá outras providências,
leitura, o vereador Alysson Pontes solicitou
vista da matéria, o que foi acatado pela Mesa
Diretora. Dando sequência à pauta, foram aprovados:
requerimentos 1532 a 1540/2022, de autoria
do vereador Aguinaldo Promissória (União Brasil);
Indicação 193/2022,
autoria do vereador
Aguinaldo Promissória; Indicação 194/2022, de autoria da vereadora Enfa. Alba
Leal (MDB);
Tequerimentos 1541 a 1543/2022, de autoria do vereador Enf. Murilo Tolentino
(PSC):
requerimentos 1554 a 1558/2022, de autoria do vereador Alysson Pontes (PSD);
requerimentos
1561 a 1563/2022, de autoria do vereador Didi Feleol
(PP); requerimento 1564/2022,
autoria
do vereador JK do Povão (PSDB). Concluído a
pauta, o presidente RONAN LIBERAL JR.
(MDB) encerrou os trabalhos, convidando
todos para próxima sessão. Vereadores present
Prof. Josafá Gonçalves (PL); Carlos
(PSC); Biga Kalahare (PT); Sílvio Neto (União
Brasil; Carlos Martins (PT); Gerlande Castro (PSB); Pastor
Ângelo Tapajós
(Republicanos); Ândreo Rasera (MDB); Júnior Tapajós (PL); Ronan Liberal Jr.
(MDB);
Jander TIson (União Brasil); JK do Povão (PSDB); Erasmo Maia
(União Brasil); Enf. Murilo
Tolentino (PSC); Didi Feleol (PP); Enf. Alba Leal (MDB); Alysson Pontes
(PSD). Aguinaldo
Promissória (União Brasil). Ausentes com Justificativa: Adriana Almeida
(União Brasil);
Erlon Rocha (MDB); Elielton Lira (Avante). Vereador licenciado: Alexandre Maduro
(MDB).
E, para constar, mandou lavrar a ata, que
depois de lida, discutida e aprovada será assinada por
direito.
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