
Décima Nona Legislatura, realizada no dia vinte e três de agosto do ano de dois mil e vinte e um,
no Plenário Benedito Magalhães da Câmara Municipal de Santarém. À hora regimental o vereador
ALYSSON PONTES G'SD), presidente em exercício do Poder Legislativo, deu boas-vindas a
todos, e iniciou à sessão com o GRANDE EXPEDIENTE.  TEMPO DAS LIDERANÇAS:  0
vereador JK DO POVÃO (PSDB) repercutiu a reportagem exibida no programa Fantástico, da
Rede Globo, que destacou a ação de uma quadrilha fomada por Organizações Sociais que desviou
milhões  de  recursos  da saúde.  Lamentou que  a ação  criminosa tenha atingido  os hospitais de
carnpanha de  Santarém  e  ltaituba.  Recordou que acompanhou todo  o  trabalho  de  instalação e
fimcionamento do HC de Santarém, chegando a denunciar problemas relacionados à rede de gases
e   transferência  de  pacientes.   Lembrou  que   trouxe   à  Câmara,   a  falta  de  pagamento   dos
colaboradores  que  trabalharam  e  depois  de  um  ano  não  receberam  os   salários.   Finalizou
registrando seu repúdio, e destacando que espera que os culpados sejam punidos. 0 vereador DIDI
FELEOL (PP) fez registro da reunião com a Equatorial Energia, em que discutiram o corte dos
serviços, de algumas famílias da Vila Curuai, que estariam com ligações irregulares. Apontou que
essa situação é causada por falta de ação da concessionária para a regularização do fomecimento
da energia, mas recebeu a garantia da empresa que começará os trabalhos em breve na região.
Tratou ainda da instalação de transfomadores exclusivos para as escolas após a apresentação da
infomação  do  consumo  intemo  que  deverá  ser  feito  pela  SEMED,  e  para  os  sistemas  de
abastecimentos de água do Murui e Água Fria de Cima. Finalizou infomando que já foi anunciada
a autorização, pelo Governo do Estado, para os trabalhos da recuperação da Translago, que devem
começa no início do mês de setembro. 0 vereador BIGA KALAHARE (PT) lamentou o desvio
de  recursos  da  Saúde  pública  do  Pará,  durante  a  pandemia,  em  que  o  primeiro  hospital  de
campanha de  Santarém está envolvido.  Destacou que  sinalizou alguns problemas que estavam
oconendo  na  saúde,  por  meio  de  uma  carta  elaborada  pelo  Comitê  Popular  de  Combate  à
Pandemia, que foi entregue ao ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello, em fevereiro desse ano,
duante visita ao segundo hospital de campanha de Santarém. Registrou que a saúde em Santarém
se encontra precária e a população é a principal prejudicada. Finalizou cobrando mais atitude dos
govemos Estadual e Municipal perante a saúde no município. A vereadora ENFA. ALBA LEAL
(MDB) registrou sobre o programa de vacinação que ocorreu no final de semana nos locais como
a Câmara Municipal de Santarém e no Shopping Paraíso, que acarretaram grandes filas e queixas
da população.  Disse  que  entrou  em  contato  com  a responsável  da  coordenação  básica,  que  a
informou que  a vacina P/zer deve  ser  administrada em  locais  climatizado,  e  por conta desta
solicitação  escolheram  esses  pontos  para  realizar  a vacinação.  Apesar  disso,  registrou  que  no
sábado  foram mais de 3  mil doses e domingo mais de 2 mil, parabenizando toda a equipe da
SEMSA pelo trabalho realizado. Infomou também que o Poder Executivo recebeu da indústria
madeireira de Santarém a doação de 50 colchões destinados ao HMS; e a aquisição, por meio de
emenda parlamentar, de um Tomógrafo para a unidade. Finalizou registrando que esteve com a
secretária de educação falando sobre a escola Frei Gilberto, do Distrito de Curuai. Destacou que
todas as demandas destinadas à SEMED, a secretária consegue passar um/eeczócíck positivo.  0
vereador JOSAFÁ  GOLÇALVES  (PL)  falou  sobre  as  declarações  do  ministro  da  educação
Milton Ribeiro. Dentre elas, a de que as crianças com deficiência "atrapalhavam" o aprendizado
das outras. 0 vereador ressaltou que o ministro foi infeliz quanto a essa declaração e manifestou
seu repudiou. Na ocasião, destacou o trabalho da coordenação da educação especial no município
que trabalham para que as crianças especiais não sejam excluídas. Também repudiou o comentário
do ministro que defendeu que "a universidade é para poucos".  Segundo o parlamentar, todos tem
direito a educação, e deve-se dar oportunidade a todos sem distinção. Finalizou registrando sobre
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uma matéria vinculada nas mídias sobre a Associação Vagalume implantada na Amazônia com o
propósito de levar as crianças, de comunidade rurais da Amazônia, a promoção da leitua e da
gestão   de   bibliotecas   comunitárias   como   espaço   para   compartilhar   saberes.   Destacou   a
contribuição do equipamento, e ressaltou que espera que novas bibliotecas possain ser instaladas
na região.  0 vereador ENF. MURILO TOLENTINO (PSC) fez destaque a alguns problemas
existentes na Vila balneária de Alter do Chão. Enfatizou a necessidade de banheiro químicos, uma
reclamação  dos visitantes da ilha.  0 que pode  levar,  segundo ele,  as pessoas a usarem  o rio  e
acarretar  doenças  aos  banhistas.  Reforçou  a  necessidade  de  investimento  e  planejamento  no
turismo   da   região,   solicitando   também   a   presença   de   policiamento   na   ilha.   0   vereador
ELIELTON LIRA (AVANTE) fez registro de mais um evento de cidadania, orientação e saúde
que aconteceu na região de Arapixuna, onde puderam colaborar com diversas comunidades da
região. Destacou que o deputado Hilton Aguiar deu a oportunidade de levar esse evento a essas
regiões, e vão dar continuidade a ação na região do Corta-Corda. Também estiveram no município
de ltaituba, com o ônibus itinerante que levou atendimentos em diversas áreas da saúde àquela
população. Registrou que nos dias 12 e 13 de setembro, o ônibus deve estar em Santarém. Finalizou
parabenizando o deputado Hilton Aguiar pelo empenho em criar esse equipamento tão importante
à população. TEMPO DAS BANCADAS: 0 vereador ERASMO MAIA a)EM) registrou que
participou de uma reunião para tratar sobre o investimento de infraestrutura na Praia do Maracanã.
Relatou que também participaram do  encontro  o  vereador Aguinaldo  Promissória,  o  secretário
municipal   de   Tuismo   Alaércio   Cardoso,   e   representantes   das   secretarias   municipais   de
lnffaestrutua, Meio Ambiente, Urbanismo e da área de segurança pública. Destacou que a praia
do Maracanã é uma área complexa que, além das barracas de venda de alimentos, artesanatos e
bebidas, algumas também são residências.  Disse que outras reuniões devem ser realizadas para
avaliar o uso do espaço. Concluiu lamentando o desvio de recursos públicos na área de saúde, que
foi notícia no Fantástico, da Rede Globo.  0 vereador BIGA KALAHARE (PT) registrou que
esteve nesse final de semana em Alter do Chão, e que ficou decepcionado em relação ao abandono
da Vila balneária. Segundo ele, as praças, as vias estão abandonadas e precisam de manutenção.
Disse que, infelizmente, não se ver trabalhos do Executivo no local, ressaltando que é preciso levar
melhorias para o local, pois, trata-se de uma região turística. 0 vereador CARLOS MARTINS
(PT) comentou sobre o concurso público previsto para o município de Santarém, destacando a
preocupaçãodasalteraçõesestabelecidasnoRegimeJurídicoÚnico,enoprojetodeplanos,cargos
e carreiras e que, infelizmente, essas alterações e decisões foram tomadas sem a participação dos
sindicatos. Registrou que, de acordo com essas mudanças, os servidores teriam o salário base de
um salário mínimo, mas acredita que haverá uma outra proposta. Reforçou a necessidade de fazer
acompanhamento, e cobrar uma proposta mais adequada. Também comentou sobre o desvio de
verbas de uma organização criminosa que atuaram em 9 hospitais públicos do Pará. Lamentou que
foram repassados por meses recursos para essas organizações, sem que ninguém percebesse o que
estavaacontecendo,oqueacarretouquemuitosprofissionaisdesaúdeficassemsemreceber,sendo
que  alguns  até  hoje  não  receberam.  Concluiu  destacando  mais  uma  vez  sua  opinião  sobre  a
terceirização da saúde em Santarém; ressaltando que precisam fazer uma reflexão, principalmente
quando  se  vê  esses  resultados  terríveis  para  a  população.  Concluído  o  Grande  Expediente
passamos para a Primeira Parte da Ordem do Dia com a leitura da ata do dia 10 de agosto de
2021, que após colocada em discussão foi aprovada por unanimidade. Em continuidade houve a
leituradosexpedientesrecebidos:MEMO./2021-GAB.Ver.ErlonRocha(MDB);MEMO./2021
-  GAB.   Ver.   Jander   llson   Pereira   (DEM);   MEMO./2021   -  GAB.   Ver.   Angelo   Tapajós

(REPUBLICANOS);  MEMO.  /2021  -GAB.  Ver.  Ronan  Liberal  Jr.  (MDB);  MEMO./2021  -
GAB.   Carlos   Silva  (PSC);   MEMO.   /2021   -  GAB.   Ver.   Adriana  Almeida  (MDB).Foram
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encaminhados  às  comissões  pertinentes:  Projeto  de  Lei  2188/2021,  de  autoria  do  vereador
Aguinaldo Promissória (PSL), que dispõe sobre os meios de prevenção, conscientização e coibição
da prática de cyberbullying nos órgãos e entidades da administração pública direta e indireta no
Município de Santarém e dá outras providências. Projeto de Lei 2187/2021, de autoria do vereador
Aguinaldo  Promissória  (PSL),  que  institui  o  Projeto  "Oficina  de  Profissões"  na  rede  pública
municipal de ensino no Município de Santarém. Projeto de Lei 2186/2021, de autoria do vereador
Júnior  Tapajós  (PL),   que  declara  Patrimônio  Histórico-Cultural  lmaterial  do  município  de
Santarém, os catraieiros,  da vila balneária de Alter do  Chão.  Também foram encaminhados  14
projetos de terra, de autoria do Poder Executivo. Em seguida, passou-se para a Segunda Parte da
Ordem do Dia, com discussão e votação das matérias em pauta. TRABALHOS APROVADOS
E  ACATADOS:  Moções  de  Congratulações  204  e  205/2021,  de  autoria do  vereador Alysson
Pontes  (PSD);  Moção  de  Aplausos  206/2021,  de  autoria  do  vereador  Carlos  Martins  (PT);
requerimentos  1431  a  1434/2021,  de  autoria do vereador Alysson Pontes  (PSD);  requerimento
1540/2021, de autoria do vereador Enf. Murilo Tolentino (PSC); requerimentos 1550,1581/2021,
de  autoria do  vereador Erasmo  Maia (DEM);  requerimentos  1572,1573,1576  el602/2021,  de
autoria da vereadora Enfa. Alba Leal (MDB); requerimentos  1550 74 e 1575/2021, de autoria do
vereador  Carlos  Martins  (PT);  requerimentos  1589/2021,  de  autoria  do  vereador  Silvio  Neto
(DEM); requerimentos 1582 a 1588, 1593 e 1594/2021, de autoria do vereador Alexandre Maduro
(MDB);  requerimentos  1595  a  1598/2021,  de  autoria  do  vereador  Elielton  Lira  (AVANTE);
requerimentos 1599, 1600 e 1601 /2021, de autoria do vereador Júnior Tapajós (PL); requerimentos
1603 a  1605/2021, de autoria do vereador Didi Feleol (PP); requerimentos  1606 e  1607/2021, de
autoria do vereador Biga Kalahare (PT); requerimentos 1608 a 1612, 1614 a 1621 /2021, de autoria
do vereador Aguinaldo Promissória (PSL); requerimento 1613/2021, de autoria do vereador JK do
Povão (PSDB). Indicações 213 e 224/2021, de autoria do vereador Aguinaldo Promissória (PSL);
Indicação 219/2021, de autoria da vereadora Alba Leal (MDB); Indicação 222/2021, de autoria do
vereador  Didi  Feleol  (PP);  Indicação  223/2021,  de  autoria  do  vereador  Biga  Kalàhare  (PT).
Concluído a pauta, o presidente em exercício ALYSSON PONTES (PSD), encerrou os trabalhos
convidando  a todos para a próxima sessão.  Vereadores presentes:  ALEXANDRE MADURO
(MDB), ENFERMEIRA ALBA LEAL (MDB), CARLOS MARTINS (PT), SÍLVI0 NETO
(DEM),  GERLANDE  CASTRO  (PSB),  JK  DO  POVÃ0  (PSDB),  DIDI  FELEOL  (PP),
JÚNI0R TAPAJÓS (PL), ERASM0 MAIA (DEM), AGUINALD0 PROMISSÓRIA (PSL),
ENF. MURIL0 TOLENTINO (PSC), ELIELTON LIRA (AVANTE), ALYSSON PONTES
(PSD), PROF. JOSAFÁ D0 SINPROSAN (PL), BIGA KALAHARE (PT). AUSENTES COM
JUSTIFICATIVA:  JANDER ILSON  PEFEIRA  (DEM),  RONAN  LIBERAL  JR.  (MDB),
ADRIANA ALMEIDA (PV), CARLOS SILVA (PSC), ERLON ROCHA (MDB), ANGELO
TAPAJOS (REPUBLICANOS). E para constar, mandou lavrar a ata que depois de lida, discutida
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