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Ata  da  Quadragésima  Nona  Sessão  0rdinária  do  Primeiro  Período  da  Primeira  Sessão
Legislativa da Décima Nona Legislatura, realizada no dia trinta e un de maio 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. Antes de dar início ao
tempo das  lideranças,  o presidente  leu a nota de repúdio da Câmara Municipal de  Santarém,  e
prestou  solidariedade,  acerca  dos  ataques  sofridos  pelo  vereador  Biga  Kalahare.  Em  seguida,
deu-se  seguimento  ao  TEMPO  DAS  LIDERANÇAS:  0 vereador JK D0 POVÃ0  (PSDB)
relatou que estará encaminhando uma proposição convidando o diretor do Hospital Regional do
Baixo  Amazonas  - HRBA para prestar  esclarecimentos  em  relação  a  demora  dos  serviços  de
transferências, exames e consultas na unidade. Também infomou que protocolou uma lndicação
ao Executivo para que estude a possibilidade de retomar a ação Mutirão dos Bairros, realizado na

gestão do ex-prefeito Lira Maia. Concluiu registrando a listagem de servidores que não fizeram o
Processo  Seletivo  da  saúde,  mas  foram  privilegiados  com  uma  vaga.  Relatou  que,  segundo
infomação da diretora da unidade, os servidores pemanecem, porque estão em cargo de chefia.
Disse  que vai  encaminhar a  listagem ao  Ministério  Público.  0 vereador BIGA  KALAIIARE
(PT)  se  pronunciou quanto  aos  ataques  que  vem  sofrendo  nas  redes  sociais.  Relatou  que  eles
ocorrem  há  muito  tempo,  mas  se  intensificaram  após  o  seu  ingresso  no  parlamento;  e  que  as
últimas ofensas estão acontecendo após ele ter participado do ato oconido no último dia 29  de
maio,  no  qual participou por  iniciativa própria  e  pelo  seu  ideal  político.  Infomou  que  esteve
registrando um boletim de ocorrência na 16a Seccional de Polícia Civil de Santarém; e chamou a
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importância da vacinação dos profissionais  da educação de  Santarém.  Fez agradecimentos pelo
encerramento de uma etapa, que contemplou professores da educação infantil e também especial,
da  rede  pública  e  privada  de  ensino.   E  nesta  quarta-feira,   deu-se   início   a  vacinação   dos
profissionais  do  1°  ao  9°  ano.  Finalizou  registrando  que  na  última  sexta-feira  aconteceu  uma
reunião no plenarinho da Casa, com vários projetos de escolinhas e times de fiitebol do Oeste do
Pará.  Parabenizou  a  todos  que  participaram  da reunião.  0  vereador  GERLANDE  CASTRO
(PSB) parabenizou a Polícia Militar por uma operação do Serviço de lnteligência da corporação
que contou com a parceria dos comunitários, na região do Lago Grande. Segundo ele, o trabalho
conjunto resultou na prisão de pessoas acusadas de tráfico de drogas.  Destacou que a região do
Lago Grande precisa da presença de instituições  de  segurança pública;  e que esta Casa sempre
fez  essa  solicitação  para  que  as  polícias  Civil  e  Militar,  presentes  nas  comunidades,  inibam  a
criminalidade.  0  vereador  ANGEL0  TAPAJÓS  (REPUBLICANOS)  registrou  sobre  sua
viagem  a  Belém,  onde  esteve  com  os  deputados  Vavá  Martins  e  Fabio  Freitas.  Relatou  que
através  de  muito  diálogo,  conseguiram uma  emenda parlamentar para comunidade  terapêutica
"Esperança  Sem  Drogas";  uma  emenda  para  uma  base  de  policiamento  da  comunidade  do

Tabocal,  e  outra  para  construção  de  uma  UBS  no  bairro  da  Vigia.  Finalizou  registrando  que
estiveram em audiência com o Govemador Hélder Barbalho, que infomou que estará presente
no aniversário de Santarém, e que tem interesse em investir ainda mais em Santarém. 0 vereador
ELIELTON   LIRA   (AVANTE)   falou   de   investimentos   realizados   através   de   emenda
parlamentares do deputado Hilton Aguiar, que foi realizado em um dos municípios vizinhos, que
vive  em  sua grande parte  da  economia  da agricultura.  Destacou que  esteve na inauguração  de
dois microssistemas de água, que levou melhorias para as pessoas que precisam da sua lavoura e
produção.  Em relação a esses  investimentos,  registrou que  Santarém estará recebendo recursos
para microssistemas  de  água,  ambulanchas,  quadras poliesportivas,  entre  outros.  Destacou  que
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tem certeza  que este  ano  estarão  fazendo  inúmeras  inaugurações.  A vereadora ENFA.  ALBA
LEAL. (MDB)  agradeceu  a resposta  da  secretária municipal  de  saúde  Vânia  Portela,  aos  seus
requenmentos.   Relatou  que  a  secretaria  vai  encaminhar  o  setor  de  engenharia  para  fazer
levantamento da necessidade da refoma e ampliação da UBS Arapixuna. Em relação a inclusão
dos  estudantes  de  saúde  na  programação  de  vacinas,  ela  deu  uma  resposta  positiva.  Também
sobre a construção da unidade de saúde do bairro da Matinha, vai estar encaminhando o setor de
engenharia para fazer o  orçamento  e projeto  da  unidade.  Também  agradeceu  ao  senhor Fabio
Luiz  capitão  de  fragata  dos  Portos  que  respondeu  sobre  a  solicitação  que  fizeram  sobre  a
fiscalização  nas  embarcações  quanto  as  medidas  de  segurança  sanitárias.  Em  seguida,  relatou
que estiveram em Curuai para uma reunião com a secretaria Vânia Portela sobre a permanecia da
ambulancha  na  base   de  Vila   Socorro.   Também,   estiveram  participando   de  uma  ação   na
Comunidade  Torrão  do  Papa  Terra,  em  parceria  da  Agência  Distrital  e  SEMSA.  No  dia  29,
estiveram  reunidos  com  a  coordenadora  da  agricultura  familiar,  com  o  objetivo  de  ouvir  as
necessidades  daquela  população.  Participaram  também  de  uma  entrevista  na  rádio  do  Curuai,
falando da necessidade da emancipação do Lago Grande. Ainda, fez agradecimento ao Sistema
de  Vigilância  de  Óbito,  que  tem prestado  serviço  de  apoio  as  famílias  que perdem  seus  entes
queridos  em  Casa.  Concluiu  informando  que  a Comissão  de  Saúde protocolou um  documento
junto ao Ministério Púbico solicitando investigação e cancelamento do processo simplificado do
HMS e UPA-24h. 0 vereador JANDER ILSON PEREIRA (DEM) comentou também sobre o
pedido  da  Comissão  de  Saúde  para  o  cancelamento  do  Processo  Seletivo  da  área  da  saúde.
Enfatizou que, para que não haja dúvidas e nem prejuízos a nenhum profissional, a empresa deve
cancelar o PSS e realizar outro. Registrou que esteve reunido com os moradores do bairro Pérola
do  Maicá,  onde  foi  solicitado  a  construção  de  uma  UBS  para  a  comunidade.  Segundo  ele,
atualmente  os  moradores  do  precisam  recorrer  à UBS  do  Maicá  para  suprir  as  demandas  de
saúde. Destacou que estará solicitando também outros equipamentos públicos para comunidades
ribeirinhas,  como uma quadra de esporte e Unidade Básica de  Saúde para comunidade Santana
do  ltuqui.  Concluiu convidando a  secretária de  saúde para uma visita as  unidades  de saúde  da
região de várzea.   TEMP0 DAS BANCADAS: 0 vereador CARLOS SILVA (PSC) destacou
que é a favor do cancelamento do Processo Seletivo da saúde. Ressaltou que, se tem algo errado,
precisam  tentar consertar,  para que  aconteça  de  foma transparente.  A  seguir,  relatou  sobre  a
ação  S.O.S  Bosque  Vera  Paz,  que  ocorreu  no  último  sábado,  com  os  moradores  do  bairro
Laguinho, com objetivo de promover a limpeza do local. Na oportunidade, agradeceu a todos os
moradores que estiveram participando da ação,  e esclareceu que ela não tem  nada a ver com a
associação   de  moradores   do  bairro   que,   segundo   ele,   não   tem  atuado   em   favor  daquela
comunidade. Quanto a ação, destacou que foram recolhidas mais de 4 toneladas de ganafas pets,
lamentando   a  situação   do   local.   Finalizou  infomando   que   estará   solicitando   a   secretaria
competente, a revitalização do Bosque Vera Paz, e que vai reunir com a Cargill para que possam
construir uma parceira para ajudar aquele espaço. Finalizou agradecendo nominalmente a todos
que estiveram participando da ação.  0 vereador ELIELTON LIRA (AVANTE) agradeceu ao
secretário  da  SEMURB,  por  atender  à  solicitação  de  limpeza  urbana  no  Bairro  da  Salvação.
Assim como também, agradeceu ao secretário  da SEMINFRA por atender um requerimento de
limpeza e manutenção no campo de fiitebol Vista Alegre do Juá. Destacou sobre a ação Pit-Stop
Animal, que foi realizada pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente -SEMMA, com intuito de
conscientizar  a  comunidade  santarena  em  relação  aos  maus  tratos  e  à  proteção  dos  animais.
Concluiu parabenizando  o  deputado  Hilton  Aguiar,  autor do  Projeto  Programa  Social  Carteira
Nacional  de  Habilitação  "CNH  Pai  D'égua"  que  foi  aprovado  em  segundo  turno,  voltado  aos
jovens para adquirir sua primeira habilitação, sendo mais uma foma de renda e qualificação para
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o  mercado  de  trabalho.  0  vereador  ERASMO  MAIA  a)EM)  manifestou  solidariedade  em
nome do seu partido Democratas, ao vereador Biga Kalahare, pelos ataques que o parlamentar
vem recebendo. Em seguida, parabenizou o c7rz.ve /Ãrw realizado pela SEMSA, no último sábado,
para a imunização  da população dos  grupos prioritários.  Na oportunidade,  solicitou  a inclusão
dos  fimcionários  de  instituições  bancárias  na  lista de  grupos  a  serem  imunizados.  Parabenizou
ainda o prefeito de Santarém Nélio Aguiar, que tomou posse como tesoueiro da Confederação
Nacional  dos  Municípios  -  CNM,  em  Brasília.  No  fim  de  semana,  relatou  que  o  município
recebeu vários parlamentares  estaduais  e  federais;  ocasião  em  que  foram  feitas  articulações  de
emendas que resultam em recursos para atender às necessidades de Santarém. Destacou a visita
do deputado Hélio Leite que garantiu emenda parlamentar para a construção  de um complexo
esportivo  para  esportes  radicais.   Registrou  também,   que  esteve  participando  de  mais  uma
audiência pública do Plano Plurianual, realizada na comunidade Cipoal.  Encerrou destacando o
lançamento  da  Programação  de  Aniversário   Santarém,  que  este  ano  comemora  360  anos.
Concluído  o  Grande  Expediente  passamos  para  a  Primeira  Parte  da  Ordem  do  Dia  com  a
leitura  da  ata  do  dia  19  de  maio  de  2021,  que  após  colocada  em  discussão  foi  aprovada  por
unanimidade.  Foram  encaminhados  às  comissões  pertinentes:  Projeto  de  Lei   1411/2021,  de
autoria  da  vereadora  Alba  Leal  (MDB),  que  institui  o  mês  "Junho  Vemelho",  dedicado  à
realização de campanha de incentivo à doação de sangue, no âmbito do município de Santarém e
dá outras providências.  Projeto de Lei  1410/2021,  de autoria do vereador Carlos Martins  (PT),
que declara a Rádio Rural de Santarém Patrimônio Cultural lmaterial do município de Santarém.
Projeto  de  Lei   1409/2021,  de  autoria  do  vereador  Alysson  Pontes  (PSD),  que  concede  aos
estabelecimentos empresariais que se dedicam a atividades não essenciais, isenção de pagamento
de   impostos   e   taxas   municipais   em   decorrência   das   limitações   impostas   para   fins   de
enfrentamento  da  pandemia  da  covid-19.  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  143/2021,  de  autoria  do  vereador  Carlos  Martins  (PT);
Moção de Pesar  144/2021,de autoria da vereadora Enfa.  Alba Leal (MDB); Moção de Aplausos
145/2021, de autoria do vereador Gerlande Castro (PSB); Moção de Pesar  146/2021, de autoria
do vereador Aguinaldo Promissória (PSL); Pedidos de lnfomações 69, 70 e 71/2021, de autoria
do vereador JK do Povão (PSDB); Pedidos de lnformações 72 e 73/2021, de autoria do vereador
Biga  Kalahare  (PT);  requerimentos  902,  909  e  942/2021,  de  autoria  do  vereador Enf.  Murilo
Tolentino  (PSC);  requerimentos  917,  943  e  944/2021,  de  autoria  do  vereador Alysson  Pontes
(PSD);    requerimentos    957    e    958/2021,    de    autoria   do    vereador   Biga   Kalahare    (PT);
requerimentos  1011,1012,1013,1023  e  1024/2021, de autoria do vereador Silvio Neto (DEM);
requerimento  1020/2021,  de  autoria  do  vereador  Carlos  Martins  (PT);  requerimentos  1021  e
1022/2021,  de  autoria do vereador Carlos  Silva (PSC);  requerimento  1025/2021,  de autoria do
vereador  Ronan  Liberal  Jr.  (MDB);  requerimentos  1026  e  1027/2021,  de  autoria  do  vereador
Alexandre  Maduro  (MDB);  requerimento   1031/2021,   de  autoria  do  vereador  Erlon  Rocha
(MDB);   requerimentos   1032   a   1036,   e   1038/2021,   de   autoria   do   vereador   Elielton   Lira
(AVANTE);  requerimentos  1037  e  1046/2021,  de  autoria  do  vereador  Aguinaldo  Promissória
(PSL).  Foi  retirado  de  pauta,  o  requerimento  1039/2021,  de  autoria  do  vereador  Elielton  Lira
(AVANTE).  Indicações  113,125,126  e  127/2021,  de  autoria do vereador Biga Kalahare  (PT);
Indicação   116/2021,  de  autoria  do  vereador  Alysson  Pontes  (PSD);  Indicação   121/2021,  de
autoria  do  vereador  Angelo  Tapajós  (REPUBLICANOS);  Indicação  138/2021,  de  autoria  do
vereador Erasmo Maia (DEM); Indicação 139/2021, de autoria do vereador Erlon Rocha (MDB).
Concluído  a  pauta,  o  presidente  RONAN  LIBERAL  JR.  (MDB),  encerrou  os  trabalhos
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convidando  a todos para a próxima  sessão.  Vereadores presentes:  ALEXANDRE  MADURO
(MDB),   ENFERMEIRA   ALBA   LEAL   (MDB),   CARLOS   MARTINS   (PT),   PROF.
JOSAFÁ DO SINPROSAN (PL), SÍLVIO NETO (DEM), RONAN LIBERAL JR. (MDB),
GERLANDE  CASTRO  (PSB),  ADRIANA  ALMEIDA  a.V),  TK  DO  POVÃO  (PSDB),
BIGA  KALAHARE  (PT),  ELIELTON  LIRA  (AVANTE),  ALYSSON  PONTES  (PSD),
ANGELO TAPAJOS (REPUBLICANOS), ENF. MURILO TOLENTINO (PSC), JÚNIOR
TAPAJÓS  (PL),  CARLOS  SILVA  (PSC),  ERLON  ROCHA  (MDB),  ERASMO  MAIA
(DEM),   AGUINALD0   PROMISSÓRIA   (PSL),  JANDER  ILSON   PEREIRA   (DEM).
AUSENTE:  DIDI  FELEOL  (PP).    para  constar,  mandou  lavrar  a  ata  que  depois  de  lida,
discutida e aprovada será assinada por quem de direito.

iõ Secretário
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