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Ata da Décima Sexta Sessão Ordinária do Segundo Período da Primei
à

Se ão Legislativa
da Décima Nona Legislatura, realizada no dia quinze de setembro 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: O
vereador CARLOS MARTINS (PT) fez registro sobre o Plano Plurianual, destacando que
considera importante debater de forma mais ampla com a participação da população. Na ocasião,
fez uma breve citação do plano com relação a saúde e o grande investimento para os anos
posteriores, sugerindo assim, que a Casa questione e analise a verdadeira destinação desses
recursos complementada pela Lei Orçamentária, pois, segundo ele, é nesse momento que se
detalha financeiramente as metas e os objetivos que serão apontados na LOA. O vereador
JOSAFÁ GONÇALVES (PL) direcionou a palavra aos profissionais da Educação do Município,
ressaltando que a categoria lutou pelos recursos que deixaram de ser repassados nos anos de 1997
a 2006, do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do
Magistério - FUNDEF. Afirmou queo precatório de recursos que deixou de ser repassados nesses
anos; serão destinados automaticamente a esses profissionais do magistério. Finalizou
parabenizando o SINPROSAN pelo trabalho que vem realizando no Município. O vereador
JUNIOR TAPAJÓS(PL) informou que em conversa com o secretário Murilo Marques, o mesmo
confirmou que o pleito, beneficiando a comunidade de Vila Socorro na região do Lago Grande
com um campo iluminado será atendido. Agradeceu ainda, o convite recebido por parte dos
pescadores da Feira do Mercado para participar de uma peixada de maneira segura. Segundo ele,
não existe nada comprovando de que a contaminação da doença seja por meio do pescado, mas
precisam ter cautela ao consumir o alimento, visto que todos os casos ainda estão em análise,
esperando que o poder público e órgãos responsáveis possam dar uma resposta sobrea real causa
da doença. TEMPO DAS BANCADAS: O vereador JANDER ILSON PEREIRA (DEM)
registrou que o pescado da região é saudável e que diariamente farão encontros com os pescadores
em apoio aos seus trabalhos, relatando que se sente abalado por ver tantos colegas passando por
dificuldades financeiras; ressaltou que não existe nada que comprove a causa da doença. Na
ocasião, parabenizou o prefeito Nélio Aguiar por ter proibido a entrada de pescado de outros
Estados em Santarém. Em seguida, questionou sobre problemas enfrentados pela população ao
requisitar agendamentos de perícias no INSS. Relatou que ao agendar pelo sistema, a data marcada
fica sempre para o ano seguinte, prejudicando o trabalhador que depende de auxílio. Em contato
com o responsável do local, relatou que obteve como resposta a falta de médicos peritos. Em
aparte, o vereador Josafá Gonçalves (PL) disse que os profissionais de educação vêm sentido muita
dificuldade quanto a esta situação. Sugeriu que a Casa abrace a causa em favor dos trabalhadores.
Em aparte, o vereador Carlos Martins (PT) disse que a perícia é um serviço federal, mas alcança
trabalhadores do Município e de todo o Oeste do Pará; e embora existam agências do INSS em
outros Municípios, essas não dispõem de médicos para atender a população. Ressaltou que, em
Santarém, além de atender toda a região, contam apenas com cinco médicos, algo muito sério e
que a Casa precisa interferir em favor do trabalhador. O vereador BIGA KALAHARE(PT)
informou que está entrando com um projeto que institui a Semana Municipal da Consciência Negra
e Antirracista, devido à falta de conhecimento geral a respeito da história do Brasil, objetivando
ampliar o conhecimento da população em geral. Em aparte, o vereador Josafá Gonçalves (PL)
disse que o Dia da Consciência Negra já é celebrado em todas as escolas públicas municipais e
estaduais de Santarém. Na oportunidade, informou sobre uma Comenda que está prevista para ser
apreciada no dia dezesseis de novembro na Casa,a fim de reconhecer os serviços prestados a todos
os negros que resistem e resistiram ao preconceito e discriminação no decorrer da história. Disse
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também que tem conversado com o movimento Negritude Urbana, pois existem uma lutar em
manter o contexto histórico das comunidades quilombolas de Santarém. A vereadora ENFA.
ALBA LEAL (MDB) pediu aos pares que ajudem quanto a aprovação do projeto de lei de sua
autoria, que dá concessão de utilidade pública em favor da Associação do Renais Crônicos e
Transplantados do Oeste de Pará - ARCTOP. Registrou que a ARCTOP, foi fundada em dois mil

e oito e está atuando em prol de um serviço de maior qualidade aos associados. Falou ainda da
indicação que estará solicitando a ampliação física do setor de hemodiálise e aquisição de poltronas
para ampliação dos serviços na hemodiálise do município. Registrou também queesteve reunida
com o secretário municipal de planejamento João Pingarilho e demais técnicos da secretaria, para
alinharem a viagem ao Distrito de Curuai, objetivando levar cursos a serem ministrados pelo
projeto Capacita Santarém. Concluiu falando da preocupação referente ao pescado e se
solidarizando com os pescadores que estão sendo prejudicados com a problemática. Na ocasião,
reforçou a solicitação da aceleração do resultado dos exames para trazer o retorno normal da
comercialização do pescado. Concluído o Grande Expediente passamos para a Primeira Parte da
Ordem do Dia comaleitura da ata do dia 01 de setembro de 2021, que após colocada em discussão
foi aprovada por unanimidade. Em continuidade houve a leitura dos expedientes recebidos:
MEMO. 042/2021 — GAB. Ver. JK do Povão (PSDB); MEMO. 056/2021 — GAB. Ver. Elielton
Lira (AVANTE); MEMO. 044/2021 — GAB. Ver. Gerlande Castro (PSB). Foram encaminhados
às comissões pertinentes: Projeto de Lei, de autoria do vereador Biga Kalahare (PT), que institui
a semana municipal da Consciência Negra e de ação antirracista no município de Santarém e dá
outras providências. Foram encaminhados 18 projetos de alienação, 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 Aplausos 226 e
227/2021, de autoria do vereador Murilo Tolentino (PSC); Moção de aplausos 228/2021, de
autoria do vereador Carlos Silva (PSC); Moção de aplausos 229/2021, de autoria do vereador
Carlos Martins (PT). A seguir, o presidente registrou, que conforme destacado pelo líder do
governo na sessão anterior, o PROJETO DE LEI Nº 2125/2021, de autoria do Poder Executivo,
ficará sobre a mesa retornando na segunda-feira. Ato continuo, entrou em pauta o PROJETO DE
LEI Nº 1820/2021, de autoria da vereadora Enfa. Alba Leal (MDB), que dispõe sobre a Concessão
de Utilidade Pública Municipal para a Associação dos Renais Crônicos e Transplantados do Oeste
Do Pará -ARCTOP. Após a leitura do projeto e parecer, o projeto foi aprovado em 1º e 2º discussão,
por unanimidade. Em seguida, deu-se seguimento a pauta com a aprovação dos requerimentos
1861 a 1863, 1916 a 1919/2021, de autoria do vereador Aguinaldo Promissória (PSL);
requerimentos 1864 a 1867, e 1869/2021, de autoria do vereador Alysson Pontes (PSD);
requerimento 1870/2021, de autoria do vereador Murilo Tolentino (PSC); requerimentos 1871 e
1872/2021, de autoria do vereador Silvio Neto (DEM); requerimento 1873/2021, de autoria do
vereador Carlos Silva (PSC); requerimentos 1886 a 1888/2021, de autoria do vereador Júnior
Tapajós (PL); requerimentos 1889 a 1892/2021, de autoria do vereador Erlon Rocha (MDB);
requerimentos 1893 e 1894/2021, de autoria do vereador Didi Feleol (PP); requerimentos 1896 a
1900, e 1920/2021, de autoria do vereador Alexandre Maduro (MDB); requerimento 1901/2021,
de autoria do vereador Carlos Martins (PT); requerimentos 1902 a 1911/2021, de autoria da
vereadora Adriana Almeida (PV). Indicações 225 e 226/2021, de autoria da vereadora Enfa. Alba
Leal (MDB); Indicações 260 e 264/2021, de autoria do vereador Carlos Silva (PSC); Indicação
261/2021, de autoria do vereador Erasmo Maia (DEM); Indicação 262/2021, de autoria do
vereador Erlon Rocha (MDB); Indicação 265/2021, de autoria do vereador Aguinaldo Promissória
(PSL). Concluído a pauta, o presidente RONAN LIBERAL JR. (MDB), encerrou os trabalhos
convidando a todos para a próxima sessão. Vereadores presentes: ALEXANDRE MADURO
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(MDB), ADRIANA ALMEIDA (PV), ENFERMEIRA ALBA LEAL (MDB), CARLOS
MARTINS (PT), SÍLVIO NETO (DEM), DIDI FELEOL (PP), JÚNIOR TAPAJÓS (PL),CARLOS SILVA (PSC), ERLON ROCHA (MDB), ANGELO  TAPAJOS
(REPUBLICANOS), ENF. MURILO TOLENTINO (PSC), JANDER ILSON PEREIRA
(DEM), ALYSSON PONTES (PSD), PROF. JOSAFÁ DO SINPROSAN (PL), BIGA
KALAHARE (PT), RONAN LIBERAL JR. (MDB), ERASMO MAIA (DEM),AGUINALDO PROMISSÓRIA (PSL). AUSENTES COM JUSTIFICATIVA: JK DO POVÃO
(PSDB), ELIELTON LIRA (AVANTE), GERLANDE CASTRO (PSB). E para constar,
mandou lavrar a ata que depois de lida, discutida e aprovadaserá assinada por quem de direito.
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