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Ata da Vigésima Segunda Sessio Ordindria do Segundo Periodada Seg
salves

Legislativa da Décima Nona Legislatura, realizada no dia dezesseis de novembro do ano declmil ¢ vinte e dois, no Plendrio Benedito Magalhaes da Camara Municipal de Santarém. A hot

regimental, 0 vercador RONAN LIBERAL JR. (MDB), presidente do Poder Legislativo, deu
boas-vindas a todos, e iniciou a sessio com o GRANDE EXPEDIENTE. TEMPO DAS
LIDERANGAS: O vereador JK DO POVAO (PSDB)voltoua fazer destaque sobre a falta de
gua em Santarém. Registrou que o problema queafetava as grandes aéreas do Santarenzinho ¢

Maracana agora também afeta outros bairros do municipio. Lamentou dizendo que as conversas
com a Companhia de Saneamento do Para — Cosanpa, naoesto surtindo efeito; ¢ que esté fazendo
© quepode, apesar de ter poderes limitados com relagdoao assunto. Enfatizou queexiste a falta
de gestio do poder ptiblico estadual para transformar essa realidade em Santarém; e que é

lamentavel a populagao passar 0 natal sem Agua. O vereador BIGA KALAHARE (PT)
parabenizou as instituigdes que participaram do 17° Encontro de Comunidades Negras de
Santarém, e destacou o envolvimento de estudantes quilombolas, que foram protagonistas do
evento. Tambémapresentou uma Mogiode Aplausosas professoras da Universidade Federal do
Oeste do Para Socorro Pena ¢ Raimunda Monteiro, que foram convidadas para integrara equipe
de transigdio do presidente eleito Luiz Inacio Lula da Silva, O vereador GERLANDE CASTRO.
(PSB) agradeceu a Secretaria Municipal de Agricultura ¢ Pesca - SEMAP, pelo trabalho de
melhorias no ramal da comunidade do Tipizal. Também comunicou sobre umavisita que vai
realizar na comunidade Igarapé Agu, na regiéo do Ituqui, por conta de reclamagdes contra a
empresa que trabalha na reformae ampliagaoda escola da comunidade. Disse que estara atento a0
que esta acontecendo para trazer até a SEMED. Finalizou solicitando atengaio do poder piblico
para com os ramais que atendem a regiio do Lago Grande. O vereadorANDREO RASERA
(MDB) manifestou preocupagiio com 0 uso do calgadao da Orla de Santarém. Relatou que faz
caminhadas no espagopiblico e pereebeu que muitas situagdes causam obstaculos ¢ dificultama
mobilidade, principalmente de quem tem alguma limitag&o. Mencionou sobre a faixa de
acessibilidade que fica ao ladoda ciclovia. Segundo cle, préximo aesses espagos, vendedores
ambulantes costumam ficar estacionados comercializando diversos produtos, 0 que causa
dificuldade de locomogéio. Disse que nao é contra a atividade, mas¢ preciso ordenar 0 uso desse
espago piiblico, Finalizou solicitando a prefeitura, a recuperagiio da protegao no calgaddo em
alguns pontosda cidade em queasgrades de protegdo se encontram quebradas e oferecem risco a

populagio. O vereador CARLOS SILVA (PSC) solicitou pedido de arquivamentodo projeto de
Lei que trata sobre o Dia do Ciclista, para dar entrada a outro projeto similar. Informouque recebeu
emseugabinete o presidente e alguns membros do Sindicato dos Ciclistas de Santarém para tratar
da questo. Disse que eles tem um trabalho diferenciado ¢ que vai apresentar uma nova proposta.
Finalizou solicitando 0 apoio dos pares quando for para aprovago. A vereadora ADRIANA
ALMEIDA (UNIAO BRASIL) registrou que apresentou requerimento solicitando que a
Secretaria Municipal de Saiide — SEMSA,que destine um equipamento de ultrassom exclusivo
para o setor de obstetricia do Hospital Municipal. Disse que constatou no local que gestantes tm
esperado porhoras para conseguir fazer os exames. Relatou que 0 equipamento existente hoje no
HMS¢de uso comum para todos ospacientes, fazendo com que as gestantes tenham que esperar
muito tempopara realizagdo de exames. Enfatizou a necessidade de tratar com mais humanidade€respeito as gestantes. Disse que fard umpedido para que tenha aparelhos de ultrassom nas
Unidades Basicas de Sadde ¢ na Casa da Mulher, visando também desafogara fila de atendimentos
do municipal. Concluiu pedindo também iluminago no Bairro do Jua, € a construgio ¢ reforma
do galpao do aterro de PEREMA. O vereador JUNIOR TAPAJOS(PL)relatou da realizagéio de
um projeto referente a abertura do ramal que liga a comunidade Curi e outras localidades da regio
do Arapiuns ao Lago Grande, pela Rodovia Translago. Destacou que acompanha0 pleito desde
seu primeiro mandato, ¢ quese trata de uma obra de grande extensio que sé foi possivel sua
execugio através da parceria com 0 Governo doEstado, onde o deputado José Maria Tapajés
apresentou ao Governador Helder Barbalho o pedido de recursos para abertura ¢ recuperagaio de
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Santarém,os trabalhos iniciaram. Destacouque a obra chega para unir comunidades, tirando-as

do isolamento ¢ possibilitando 0 escoamentode produgao, além de fomentaro turismo, que é muito
explorado naregio. O vereador ELIELTONLIRA (AVANTE) relatou que tem sido procurado

$ que buscam informacao sobre as cirurgias de laqueaduras no HMS. Disse que estar
apresentando requerimento ¢ indicacdo solicitando do poder publico a realizagiio de mutirdes para
diminuir a demanda,Registrou que nofim de semana, aproveitou para visitar varios bairros e citou
a ordem de servigo do prolongamento da Dom Frederico Costa com Maringa até a rua C do
Jaderlandia. Disse que as vias unird varios bairros, e ndo podem deixar de destacar a importancia
do deputado Hilton Aguiar que tem contribuido com o Municipio. Disse ser importante agradecer
esse relevante inyestimento. Finalizou falandosobre a creche do bairroJaderlandia, que ha 2 meses
esté em obras, ¢ que vem atender aquela grande Area. Concluido o Grande Expediente, deu-se
inicio a Primeira Parte da Ordem do Dia com a votagaoda ata do dia 07 de novembrode 2022,
que foi aprovada por unanimidade. Emcontinuidade, houvea leitura dos expedientes recebidos:
MEMO. 118/2022- GAB. Ver. Aguinaldo Promiss6ria (Unido Brasil), MEMO, 076/202 ~ GAB.
Ver. Carlos Silva (PSC); MEMO. 096/2022 - GAB. Ver. Alysson Pontes (PSD); MEMO.
213/2022—GAB. Ver. Enf. Alba Leal (MDB). Concluido a leitura dos expedientes, foram
encaminhados as comissdes pertinentes: Projeto de Decreto Legislative 2985/ 2022, de autoria do
vereador CarlosSilva (PSC), outorga 0Titulo Honorifico de "Cidadio Santareno” aoImo.St.
Francieuve Veras Reis. Projeto de Decreto Legislativo 2984/ 2022, de autoria do vereador Carlos
Silva (PSC), outorga 0 Titulo Honorifico de "Honra Ao Mérito” ao Imo, Sr. Aroldo Sérgio
Barroso Coelho. Projeto de Decreto Legislative 2983/ 2022. de autoria do vereador Murilo
Tolentino (PSC), outorga o Titulo Honorifico de "Honra Ao Mérito” aoTimo. Sr. Alberto Tolentino
Sotelo Neto. Projeto de Deereto Legislativo 2982/ 2022, de autoria do vereador Murilo Tolentino

(PSC), outorga o Titulo Honorifico de "Cidadao Santareno"ao Imo.St. Murilo De Lima Portela.
Projeto de Decreto Legislative 2981/ 2022, de autoria do vereador Alysson Pontes (PSD). outorga
titulo honorifico de "Cidada Santarena" a Excelentissima Senhora "Thamara De Araijo Souza
Leal”, Projeto de Decreto Legislativo 2980/2022, de autoria do vereador Alysson Pontes (PSD),
outorga titulo honorifico De "Honra Ao Mérito" ao Excelentissimo Senhor "Paulo Jesus DaSilva".
Em seguida, transcorreu para Segunda Parte da Ordem do Dia com discussio e votagio das
matérias em pauta. TRABALHOSAPROVADOS: Mogio de Aplausos 388/202, de autoria do
vereador Biga Kalahare (PT); Mogao de Aplausos 389/2022, de autoria do vereador Silvio Neto
(Uniao Brasil); Mogdo de Aplausos 390/2022, de autoria do vereador Silvio Neto (Unido Brasil);
Mogiio de Aplausos 391/2022, de autoria do vereador Elielton Lira (AVANTE); Mogao de Pesar
392/2022, de autoria do vereador RonanLiberal Jr. (MDB); requerimentos 2112 e 2113/2022, de
autoria do vereador JanderIlson Pereira (Unido Brasil); requerimentos 2125 a 2129/2022. de
autoria do yereadorEleilton Lira (AVANTE); requerimentos 2137 ¢ 2138/2022, de autoria do

eador Murilo Tolentino (PSC); requerimentos 2139 ¢ 2140/2022, de autoria do vereadotCarlos
Iva (PSC); requerimentos 2141, 2142 e 2143/2022,de autoria do vereador Erlon Rocha (MDB):

requerimento 2144/2022, de autoria da vereadora Adriana Almeida (Unido Brasil); Indicagao
284/2022, de autoria do vereador JanderIlson Pereira (Unido Brasil), A seguir, o presidente
registrou que a yereadora Alba Leal (MDB) estaria ausente na presente sesso, mas havia
encaminhado o projeto de resoluedoa presidéncia, solicitandoa inclusdoem pauta e sua discussdo.
Na oportunidade, opresidente Ronan Liberal Jr, colocou em votagio, 0 que Loi aprovado por
maioria. Por conseguinte, foi ido o PROJETO DE EMENDA A LEI ORGANICAN° 2870/2022,
de autoria da vereadora Alba Leal (MDB), que altera 0 Parégrafo 3° do Artigo 20 da Lei Organica
do Municipio de Santarém. Havendo 18 vereadores em plendrio, ocorreu a aprovagao do parecer,
seguindo a discussio, houve (5) cinco votos contrarios, contabilizando 13 (treze) votos favoraveis,
(©que resultou na rejeigao do projeto de emenda. Concluido a pauta, o presidente RONAN
LIBERAL JR. (MDB) encerrou os trabalhos convidande a todos para proxima_ sessio.
VEREADORES PRESENTES: CARLOS MARTINS (PT); SILVIO NETO (UNIAO
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BRASIL); ERASMO MAIA (UNIAO BRASIL); JUNIOR TAPAJOS, (PL); ENF. MURILO
TOLENTINO ( ); JK DO POVAO (PSDB); PASTOR ANGELO TAPAJOS
(REPUBLICANOS); ADRIANA ALMEIDA (UNIAO BRASIL); RONAN LIBERAL JR.
(MDB); CARLOSSILVA (PSC); BIGA KALAHARE (PT); ANDREO RASERA (MDB);
PROF. JOSAFA GONGALVES (PL); ERLON ROCHA (MDB); GERLANDE CASTRO
(PSB); DIDI FELEOL (PP); ELIELTON LIRA (AVANTE); JANDER ILSON PEREIRA
(UNTAO BRASIL). VEREADORES AUSENTES COM JUSTIFICATIVA: AGUINALDO
PROMISSORIA (UNIAO BRASIL); ENF. ALBA LEAL (MDB); ALYSSON PONTES
(PSD). VEREADOR LICENCIADO: ALEXANDRE MADURO (MDB). E, para constar,
mandou lavrara ata, que depois de lida, discutida e aprovada sera assinada por quemde direito.

Gaeng sevsgylanderrfon Perei
18Vied- Presidente,


