
Legislativa da Décima Nona Legislatura, realizada no dia trinta 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 RONAN LIBERAL JR. (MDB), presidente 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)  relatou  sobre  os  tumultos  e  longas  filas  de  pessoas  que
procuraram  vacinação  nos  locais  indicados  como  Universidade  Federal  do  Oeste  do  Pará  e
Shopping. Segundo ele, a falta de organização acarretou soffimento às crianças e adolescentes que
ali estavam para vacinar. Destacou ainda que houve debates entre órgãos e autoridades para que
definissem o melhor local de vacinação a esse público, mas que não foram acatados, resultando
assim  em  transtomos  e  softimentos  à população.  0  vereador JOSAFÁ  GONÇALVES  (PL)
iniciou parabenizando  o  Deputado  José  Maria Tapajós pela passagem  de  seu aniversário.  Em
seguida, infomou que está em pauta para votação, um requerimento de sua autoria, que solicita
uma sessão solene a ser realizada no dia dezesseis de novembro em alusão ao dia da Consciência
Negra. Também relatou que estiveram no último fim de semana na região do Lago Grande, onde
foram bem recebidos pelas comunidades locais. 0 vereador CARLOS SILVA (PSC) infomou
que    esteve    em    Brasília,    em    reunião    com    o    Secretário    Municipal    de    Planejamento,
Desenvolvimento  Econômico,  Indústria e  Comércio  João  Pingarilho  e  com  o  Senador Federal
Zequinha Marinho, com intuito de buscar recursos para atender as demandas do município que
serão  destinados  à  inffaestrutura  da  cidade.   Finalizou  sugerindo  que  cada  vereador  possa
aproveitar o  contato  com  seus  deputados  e  senadores para que  consigam juntos  soluções  que
atendam às demandas dos munícipes. A vereadora ENFA. ALBA LEAL (MDB) infomou que
na sexta-feira, participou da IV Conferência Municipal de Políticas Públicas para Mulheres, na
Escola de Arte Professor Emir Bemerguy.  Relatou que discutiram a ausência de mulheres nos
Poderes e ainda ouviu diversos depoimentos daquelas que sofi.eram e ainda sofi.em violência. Disse
que para completar a rede de proteção à mulher, existe um Projeto de Resolução, de autoria do
vereador Carlos Martins, que objetiva dar maior suporte e fortalecimento  à rede de proteção à
mulher. Infomou ainda que participou de uma reunião com o prefeito Nélio Aguiar e lideranças
do Bairro Bela Vista do Saubal, onde foi solicitado atendimento na área de infiaestrutua das ruas
e iluminação pública. 0 vereador ALEXANDRE MADURO (MDB) fez destaque ao seminário
do qual participou na cidade de Novo Progresso, onde se debateu diversos eixos como BR163,
legalização  de  garimpos,  regularização  fúndiária,  vulnerabilidade  social,  entre  outros  temas.
Registrou que deve acontecer fiituos encontros com cerca de vinte e cinco Câmaras Municipais
envolvidas a fim de ganhar forças quanto aos temas debatidos. Concluiu enfatizando a importância
de construir um novo porto de exportação por entender que o desenvolvimento gera emprego e
renda à região.  0 vereador JANDER ILSON PEREIRA (DEM) parabenizou o  secretário de
Defesa  Civil  pelo  bom  trabalho  que  vem  desenvolvendo  com  relação  às  famílias  ribeirinhas.
Parabenizou também o coordenador de Políticas Públicas do Município e a professora Maria José
Maia,  pelo  desempenho  excelente  em  beneficio  da população.  Destacou  sobre  a existência da
carência, em várias escolas ribeirinhas, da água potável, mas que já foram amenizadas graças ao
planejamento e novas ações deteminadas pela Secretaria Municipal de Educação. TEMP0 DAS
BANCADAS: 0 vereador JK DO POVÃO (PSDB) relatou sua indignação quanto a ausência dos
representantes da Secretaria Municipal de Saúde, na reunião marcada e aprovada pelos pares da
Casa. Falou da importância em reunir com os membros da saúde para debater vários assuntos em
tomo do relatório feito pela Comissão de Saúde. Na ocasião, fez uma breve leitura, ressaltando as
recomendações à OS Mais Saúde e também do endividamento da mesma. Afirmou que não existe
comprovações e nem prestações de contas quanto aos recursos destinados à Saúde. Relatou sobre
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as péssimas condições do Hospital Municipal de Santarém, e infomou que a empresa não tem
condições em continuar administrando o setor de Saúde do Município, e por esses motivos, vem
solicitando reuniões para esclarecer e tirar todas as dúvidas. Solicitou aos pares para que incluísse
na  pauta,  confome  o  Regimento  lntemo,  um  projeto  de  auditoria  que  obriga  a  listagem  de
pacientes  que  aguardam  por  consultas,  exames  e  cirurgia,  o  qual já  foi  aprovado  por  outros
membros, mas que está parado na CCJ. Nesse sentido, o vereador pediu que incluíssem em pauta,
por ser importante à população. Em parte, o vereador CARLOS MARTINS (PT) parabenizou o
vereador JK pelo trabalho investigativo em relação a terceirização do setor, pois, segundo ele, as
contas  não  batem  e  ninguém  esclarece  o  que  realmente  está  acontecendo  em  tomo  da  atual
situação. Em aparte, o presidente RONAN LIBERAL JR (MDB) falou que em nome da hamonia
entre os Poderes, já tratou acerca do convite aprovado pela Casa, e sendo assim, ficou alinhado
reunião para a quarta-feira, mas que será confimado. Em aparte, o vereador ELIELTON LIRA
(AVANTE) falou que o problema em tomo da saúde é geral, e que o Município recebe muitos
pacientes  de  outras  cidades  e  por  conta  disso  a  OS  Mais  Saúde  não  consegue  dar  a  devida
assistência. Em continuidade, o vereador JK DO POVÃO (PSDB) infomou que até o aluguel do
prédio em que a empresa atua é pago com o dinheiro público, sem contar dos altos salários de
alguns membros; concluiu destacando que para a empresa é vantajoso tal administração, mas para
o Município não vem sendo satisfatório. 0 vereador GERLANDE CASTRO (PSB) parabenizou
os colegas pela observação a respeito da Saúde, sendo um momento muito delicado e que quando
a Casa votou a favor da terceirização, acreditou que poderia dar certo. Sugeriu uma reunião como
o Govemador do Estado para discutir a atual situação em que o Município vive em relação a Saúde.
0 vereador JUNI0R TAPAJÓS (PL) fez destaque a fimeza na fiscalização do setor de Saúde
de Santarém por parte da Casa, ressaltando que a terceirização foi a foma que encontraram para
solucionar um problema que já era grave e que atualmente, segundo o vereador, poderia ser pior.
Por conta disso, destacou que as cobranças para melhorias no setor devem ser constantes. Disse
ainda que muitos recursos destinados a saúde já foram conquistados, resultado de buscas por parte
da Casa, mas que ainda não é suficiente para resolver a situação do setor. Em parte, o vereador
CARLOS  MARTINS  (PT) falou do  grande valor contratual que o município possui com a OS
Mais Saúde, e que isso precisa ser esclarecido. Disse que o Govemo do Estado precisa socorrer o
Município  e  a Casa deve  entrar no  debate  mais profimdo para evitar problemas  maiores.  Em
seguida,  o  vereador  JUNIOR  TAPAJÓS  (PL)  finalizou  informando  que  estará  apresentando
requerimento convocando a Comissão de Saúde da Casa para esclarecer todas as dúvidas, a fim de
discutir soluções ao problema. Em parte, o vereador GERLANDE CASTRO (PSB) reforçou que
a  convocação  deve  ser  feita,  pois  precisam  lutar  pelo  SUS,  pois  é  um  meio  de  atender  as
necessidades dos que mais precisam. Concluído o Grande Expediente passamos para a Primeira
Parte da Ordem do Dia.   Foi dispensada a leitura da ata em virtude da extensiva pauta e da
programação da vacinação que deve acontecer após a sessão da Câmara Municipal de Santarém.
Em  continuidade  houve  a  leitura  dos  expedientes  recebidos:  MEMO.  042/2021  -  GAB.  Ver.
Aguinaldo  Promissória  (PSL);  MEMO.  040/2021  -GAB.  Ver.    Erasmo  Maia  (DEM).  Foram
encaminhados às comissões pertinentes: Projeto de Lei 2296/2021, de autoria do vereador Alysson
Pontes (PSD), que declara como patrimônio esportivo, cultual, histórico e imaterial do município
de  Santarém o Tapajós Futebol Clube -Boto. Projeto de Lei 2297/2021, de autoria do vereador
Alysson Pontes (PSD), que declara como patrimônio esportivo, histórico, cultual e imaterial do
Município de Santarém o Juventude Esporte Clube (fiitsal). Projeto de Lei 2298/2021, de autoria
do vereador Carlos Silva (PSC), que dispõe sobre a emissão de ruídos sonoros provenientes de
escapamentos de veículos automotores, impõe penalidades e dá outras providências, no âmbito do
Município de Santarém. Em seguida, passou-se para a Segunda Parte da Ordem do Dia, com
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discussão  e  votação  das  matérias  em pauta.  TRABALHOS  APROVADOS  E  ACATADOS:
Moção  de  Aplausos  212/2021,  de  autoria  do  vereador  Ronan  Liberal  Jr.  (MDB);  Moção  de
Aplausos213/2021,deautoriadavereadoraAdrianaAlmeida(PV);MoçãodeAplausos214/2021,
de  autoria  do  vereador  Alexandre  Maduro  (MDB);  requerimentos  1380  a  1384,  1444,  1482  e
1483/2021, de autoria do vereador Jander llson Pereira (DEM); requerimentos 1577 a 1580/2021,
de  autoria  do  vereador  Carlos  Silva  (PSC);  requerimentos  1591  e  1592/2021,  de  autoria  do
vereador  Erlon  Rocha  (MDB);  requerimentos  1623,   1630,   1631   e  1632/2021,  de  autoria  do
vereador Silvio Neto (DEM); requerimentos  1624  a  1629/2021,  de autoria do vereador Muilo
Tolentino (PSC); requerimentos 1643 a 1649,1651,1655 a 1661,1669,1702,1703 e  1704/2021,
de autoria do  vereador Alexandre Maduo  (MDB);  requerimentos  1662,  1663  e  1664/2021,  de
autoria do vereador Júnior Tapajós (PL); requerimento 1665/2021, de autoria do vereador Elielton
Lira  (AVANTE);  requerimento   1666/2021,  de  autoria  do  vereador  Josafá  Gonçalves  (PL);
requerimentos  1667 e  1705/2021, de autoria do vereador Didi Feleol (PP); requerimentos  1622 ,
1650,1668,1691,1692,1693,1699 e  1700/2021, de autoria do vereador Gerlande Castro (PSB);
requerimentos 1670 a 1672/2021, de autoria da vereadora Enfa. Alba Leal (MDB); requerimentos
1590,  1673  a  1676,  1679,  1694  e  1696/2021,  de  autoria da vereadora Adriana Almeida  (PV);
requerimentos 1633 a 1642,1682 a 1689/2021, de autoria do vereador do vereador Alysson Pontes

(PSD);  requerimentos  1653,  1654  e  1701/2021,  de  autoria  do  vereador  Carlos  Martins  (PT).
Indicação 221/2021, de autoria do vereador Erlon Rocha (MDB); Indicações 225, 229 e 230/2021,
de autoria do vereador Alysson Pontes (PSD); Indicação 228/2021, de autoria da vereadora Enfa.
Alba Leal (MDB). A seguir, entrou em discussão o PROJET0 DE LEI (ALIENAÇÃO)/2021,
que autoriza o Poder Executivo a vender fração do solo ubano de seu domínio nesta cidade a
Arquidiocese de  Santarém - Paróquia Sagrada Família - proc. n° 239/2020.  Após a leitura do
projeto  e seu parecer,  foi  aprovado  em  la e 2a discussão, por unanimidade.  Foram retirados de
pauta:   requerimento   1443/2021,   de   autoria   do   vereador   Jander   Ilson   Pereira   (DEM);   e
requerimento l 652/2021, de autoria do vereador Alexandre Maduo (MDB). Concluído a pauta, o
presidente RONAN LIBERAL JR.  (MDB), encerrou os trabalhos convidando a todos para a
próxima   sessão.   Vereadores   presentes:   ALEXANDRE   MADURO   (MDB),   ADRIANA
ALMEIDA(PV),ENFERMEIRAALBALEAL(MDB),CARLOSMARTINSalT),SÍLVIO
NETO  (DEM),  GERLANDE  CASTRO  (PSB),  JK D0  POVÃO  (PSDB),  DIDI  FELEOL
(PP),  JÚNIOR  TAPAJÓS   (PL),  CARLOS   SILVA  (PSC),  ERLON  ROCHA  (MDB),
ANGEL0 TAPAJOS (REPUBLICANOS), ENF. MUFHL0 TOLENTINO (PSC), JANDER
ILSON  PEREIRA  (DEM),  ELIELTON  LIRA  (AVANTE),  ALYSSON  PONTES  (PSD),
PROF. JOSAFÁ DO SINPROSAN (PL), BIGA KALAHARE (PT), RONAN LIBERAL JR.
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aprovada será assinada por quem de direito.

eral Jr.
nte'

cÀ"
Carlos SIlva
2Q Secretárlo

3


