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Ata da Décima Sétima Sessão Ordinária do Segundo Período daEda Décima NonaLegislatura, realizada no dia vinte 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
ALYSSON PONTES (PSD), presidente em exercício do Poder Legislativo, deu boas-vindas a
todos, e iniciou à sessão com o GRANDE EXPEDIENTE. TEMPO DAS LIDERANÇAS: O
vereador JK DO POVO (PSDB) disse estar indignado em relação à Pró-Saúde, gerenciadora do
Hospital Regional de Santarém - HRBA, pois, segundo ele, dezenas de pacientes o procuram
pedindo ajuda e apoio para realização de exames. Informou que a máquina de tomografia do
HRBA está parada a quase quatro meses, além disso, também existe uma ação do Ministério
Público em relação a essa problemática. Destacou que, por ser um hospital de grande porte, não
pode deixar de realizar atendimentos por falta de tal equipamento, e deve existir outras formas de
atender os usuários, para aliviar a grande espera para a realização de exames. O vereador
ERASMO MAIA (DEM) fez registro da segunda reunião acerca do Projeto de Lei, de autoria do
Poder Executivo, referente a operação de crédito na ordem de quarenta milhões, que foi
encaminhada à Câmara para votação. Destacou que a reunião teve como objetivo esclarecer
algumas dúvidas a respeito do assunto, sendo que o recurso servirá para atender as demandas do
município, dentre elas, a construção do Centro Administrativo. Também disse que o município
recebeu umaoferta de crédito, que poderá atender algumas demandase sintetizar vários serviços.
Segundoele, através dessa linha de credito, a Secretaria Municipal de Infraestrutura poderá realizar
manutenção em seus equipamentos para oferecer mais condições ao trabalho realizado na cidade.
Ressaltou que não se trata de endividamento, mas sim de eficiência. O vereador GELANDE
CASTRO (PSB) informou que esteve visitando o deputado José Maria Tapajós, tratando sobre os
ramais da região do Lago Grande, Arapiuns e Rodovia Translago, que receberão melhorias.
Registrou que solicitaram ao deputado, melhorias para o ramal que liga a região do Tiningú. Disse
ainda que visitaram o gabinete do Senador Zequinha Marinho, e nesse encontro solicitaram uma
emenda para atender o Hospital Municipal de Santarém, mais precisamente o setor de obstetrícia,
pois, relatou que em umavisita ao hospital, houve uma falha de energia que acarretou a queima
de algumascentrais de ar na unidade. A vereadora ADRIANA ALMEIDA (PV) informou que irá
entrar com requerimento em relação a transparência de utilização de leitos no HRBA. Registrou
que tem faltado para os pacientes que tem direito constituído por assistência, relatando, que
infelizmente um bebê veio a óbito por falta de leito. Também, destacou que encaminhará uma
indicação ao Executivo, solicitando assistência em relação a Pobreza Menstrual; pois segundo
dados, muitas estudantes deixam de ir à escola por falta de absorvente. O vereado MURILO
TOLENTINO(PSC) informou que esteve em Belém, encontrando-se com o Deputado José Maria
Tapajóspara o qual entregou algumas demandas em relação a saúde. Também esteve com o DR.
Galileu para agradecer a ação de consultas oftalmológicas, registrando que a próxima ação será

para realizar cirurgias de cataratas no Município. Por isso, estará sugerindo à prefeitura,
juntamente com a empresa Mais Saúde, uma maneira de realizar cirurgias eletivas no Hospital
Municipal com intuito de desafogar o HRBA. TEMPO DE BANCADA: O vereador
ALEXANDRE MADURO (MDB) falou da ausência de alguns pares na sessão em vista de
estarem participando de ações no município; entre elas, encontros com pescadores para juntos
buscarem soluções quanto a grande problemática do surgimento da doença urina preta envolvendo
o consumo de peixe em Santarém. Destacou que é algo ainda não comprovando, mas que vem
afetando negativamente a vida dos pescadores e da população em geral. Em aparte, o vereador
CARLOS MARTINS (PT) disse que todos aguardam o resultado dos exames, e que não se pode
aterrorizar a população. Pois o pescado não é o único causador de tal doença, ressaltando que todo
esse problema afeta a economia do Estado e que os governantes devem buscar alternativas para
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ajudá-los economicamente. Nesse sentido, o vereador ALEXANDRE MADURO (MDB)
concluiu informando que o auxílio aos pescadores já está sendo debatido com o governo quanto a
possibilidade de um apoio financeiro aqueles que vivem da comercialização do pescado na região.
O vereador DIDI FELEOL (PP) registrou que esteve na região do Lago Grande, discutindo a
possibilidade de abertura do ramal que liga a Comunidade de Aracurí. Disse ainda que outras
localidades pediram abertura de ramais, ressaltando que esses servirão para o escoamento da
produção agrícola; nesse sentido, informou que já existem ações articuladas para as melhorias de
ramais, esperando a resposta por parte da Prefeitura, e verificando a melhor forma de realizar o
trabalho em parceria com empresas privadas. Disse ainda que acompanhou o engenheiro Lauro
Silva da SEMED,e representantes das empresas que estão construindo as escolas Frei Gilberto e
Vitória do Brasil, no Ajamuri, para realizar um trabalho de vistoria técnica nas escolas e ouvir a
direção das escolas. Relatou também que visitaram os terrenos onde serão construídas novas
escolas nas comunidades Curuai e Boa Fé. Finalizou discorrendo sobre a visita a outras escolas
que estão sendo construídas na região, parabenizando o Governo Municipal e comunitários pelo
avanço estrutural das escolas. Concluído o Grande Expediente passamos para a Primeira Parte
da Ordem do Dia com a leitura da ata do dia 08 de setembro de 2021, que após colocada em
discussão foi aprovada por unanimidade. Em continuidade houve a leitura dos expedientes
recebidos: MEMO. 234/2021 — GAB. Ver. Ronan Liberal Jr. (MDB); MEMO. 078/2021 — GAB.
Ver. Angelo Tapajós (REPUBLICANOS); MEMO. — GAB. Ver. Enfa. Alba Leal (MDB);
MEMO. 025/2021 — GAB. Ver. Carlos Silva (PSC); MEMO. 52/2021 — GAB.Ver. Jander Ilson
Pereira (DEM); MEMO. 074/2021 — GAB.Ver. Erlon Rocha (MDB); PORTARIA 018/2021 —

ESCOLA DO LEGISLATIVO/CMS. Foram encaminhados 03 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: Moção de
Aplausos 230/2021, de autoria do vereador Murilo Tolentino (PSC); Moção de Aplausos
231/2021, de autoria do vereador Alysson Pontes (PSD); Moção de Aplausos 232 e 233/2021, de
autoria do vereador Carlos Martins (PT); Moção de Aplausos 234/2021, de autoria do vereador
Elielton Lira (AVANTE). A seguir, entrou em discussão os PROJETOS DE LEI
(ALIENAÇÃO)/2021, que autoriza o Poder Executivo a vender fração do solo urbano de seu
domínio nesta cidade a João Bernardino de Sena Filho — Proc. Nº 078/2021; Priscila Peixoto de
Souza — Proc. Nº 129/2021; Mackson Soares Gomes — Proc. Nº 133/2021; Jorge Manoel Caldeira
— Proc. Nº 136/2021; Yukias Veleiro Silva da Fonseca — Proc. Nº 140/2021; Felipe Augusto Diniz
Coelho — Proc. Nº 157/2021; Elzilene da Silva Ferreira — Proc. Nº 161/2021; Vanilda Dos Santos
Gomes — Proc. Nº 162/2021; Maria Lucilene Cabral da Silva — Proc. Nº 163/2021. Apósa leitura
com o parecer, eles foram aprovados em bloco em 1? e 2º discussão, por unanimidade. A seguir,
entrou em pauta o PROJETO DE LEI 2125/2021, de autoria do Poder Executivo, que autoriza O

Poder Executivo a contratar operação de crédito com a Caixa Econômica Federal, e dá outras
providências. Após a sua leitura, houve a aprovação do parecer, em seguida, durante a votação do

projeto como todo, o vereador Carlos Martins (PT) solicitou vista da matéria, o que foi concedido

pela Mesa Diretora. Dando seguimento à sessão, foram aprovados: requerimentos 1860, 1940 e
1941/2021, de autoria do vereador Alexandre Maduro (MDB); requerimentos 1874 a 1885/2021,
de autoria do vereador Gerlande Castro (PSB); requerimentos 1913 e 1914/2021, de autoria do
vereador Elielton Lira (AVANTE); requerimentos 1915 e 1921/2021, de autoria do vereador
Murilo Tolentino (PSC); requerimentos 1930 a 1933/2021, de autoria do vereador Alysson Pontes
(PSD): requerimentos 1936 a 1938/2021, de autoria do vereador Júnior Tapajós (PL);
requerimento 1939/2021, de autoria da vereadora Adriana Almeida (PV); requerimento
1942/2021, de autoria do vereador Aguinaldo Promissória (PSL). Indicação 263/2021, de autoria
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do vereador Elielton Lira (AV ANTE); Indicação 268/2021, de autoria do vereador Alysson Pontes
(PSD); Indicação 269/2021, de autoria do vereador Carlos Martins (PT); Indicação 270/2021, de
autoria da vereadora Adriana Almeida (PV). Não havendo quórum para dar prosseguimento à
sessão, o presidente em exercício ALYSSON PONTES (PSD), encerrou os trabalhos convidando
a todos para a próxima sessão. Vereadores presentes: ALEXANDRE MADURO (MDB),
ADRIANA ALMEIDA (PV), CARLOS MARTINS (PT), SÍLVIO NETO (DEM),
GERLANDE CASTRO (PSB), JK DO POVÃO (PSDB), DIDI FELEOL (PP), JÚNIOR
TAPAJÓS (PL), ENF. MURILO TOLENTINO (PSC), ELIELTON LIRA (AVANTE),
ALYSSON PONTES (PSD), ERASMO MAIA (DEM), AGUINALDO PROMISSÓRIA
(PSL), PROF. JOSAFÁ DO SINPROSAN (PL), BIGA KALAHARE (PT). AUSENTES COM
JUSTIFICATIVA: RONAN LIBERAL JR. (MDB), ENFERMEIRA ALBA LEAL (MDB),
CARLOS SILVA (PSC), ERLON ROCHA (MDB), JANDER ILSON PEREIRA (DEM),
ANGELO TAPAJOS (REPUBLICANOS.). E para constar, mandou lavrar a ata que depois de
lida, discutida e aprovada será assinada por quem de direito.
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