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Ata da
__ Quinquagésima
`_-..Tuoõ.Diiiii. Sessão
ot:ssao Ordinária
urainái.ia do Primeiro Pei.íodo da
LegislativadaDécimaNonaLegislatura,realízadanodiadoisdejunhod rimeira Sessão
_ __8..._... w, iL-aii4aiiíi iiu uia aols de junho do ano de dois mil e
vinteeum,noPlenárioBeneditoMagalhãesdaCâmaraMunicipddezsantarém.Àhoraregimental
Vinte
e um, no Plenário F}Émf)ri;tn \,4anaii`Í=,^-J-~±
overeadorRONANLIBERALJR.(MDB),presidentedoPoderLegislativo,deuboas-vindasa
todos,einicíouàsessãocomoGRANDEEXPEDIENTE.TEMPODASLIDEmNÇAS:0
vereadorJKDOPOVÃO(PSDB)pediuasai'dadaOSMaisSaúdequegerencíaoHospital
MunicipaldeSantarém.Ressaltouqueduranteesseperíododeatuação,poucacoísamelhorou
dentrodaunidade.RelatoutambémqueosmédicosdoSAMUqueremparmcomosatendimentos,
devidoatrasosnopagamentodossalários.Segundoele,aempresaterceirizadarecebeudolnstituto
MaisSaúdeovalor,masnãofoifeitoorepasseaosprofissionais.Naoportunidade,tambémrelatou
asuspensãodoprocessoseletivodaSaúde,pedindoocancelamentodomesmo.Emseguida,o
presídenteRomLiberalJr.registrouaausênciadovereadorJosafáGonçalvesqueseencontra
participandodaentregaderefomaeampliaçãodaEscolalmãLeodgard,BairroUruará,eentrega
darefomadaEscolaAlbericoMendesNovoa.0vereadorENF.MumL0TOLENTINO(PSC)
disse estff alegre por terem paralisado o processo seletivo da saúde, sugerindo também o
cancelamentodomesmodevídoàsírregularidades.InfomouquefoíprocuadopeloSindicatodos
Trabalhadores em Educação Pública do Pará - Sintepp, referente a vacinação dos demais
profissíonaiscomoserventes,pedagogos,porteiroseoutros.Infomouqueestaráentrandocom
pedidodeinfomaçãosobreoassunto,relatandoquebrevementemaísprofessoresdaredepúblíca
estarão sendo vacinados para que as aulas voltem ao modo presencial. 0 vereador CARLOS
SILVA(PSC)regístrouasfelicitaçõesaoscoTpanheirosdeimprensapeloseudia,registrando
queprotocolouumamoçãodeaplausosaemissoraRBA-TVSantarém,pelabelainiciatívada
Campanha"BandcontraaFome",quetemporobjetivoajudmaamenizarafaltadealimentosas
pessoasmaiscarentesdomunici'piodeSantarém.Tambémprotocolourequerimentosolicítandoà
Secretaria Municipal de lnfraestrutura - SEMINFRA que verifique a possibilidade de
dísponibilizffumcorrimãonarampadeacessoparacadeirantesecrianças,localizadanapraçado
Mascotinho.0vereadorJANDERILSONPEREIRA(DEM)citouorequerimentoapresentado
pelo vereador Murilo Tolentino solicitando a ínclusão dos profissionais bancários no Plano
Municipal de vacinação de Santarém. Relatou que recebeu alguns bancários que citmm a
exposição da categoria ao vi'rus em decorrência do grande número de pessoas que atendem
diariamente,efoiinfomadodequeatégreveestásendocogitadaporpartedosbancáriosem
decorrênciadasituação.Díssequeprecismterbomsensoeanalismocasodosprofissionais.Em
seguida,fezdestaqueaenchentequeafetadiretamenteosribeírinhos,cobrandoquehajasempre
um bom planejamento anual. Concluiu parabenizando o Movimento de Pescadores do Baixo
Amazonas,quesolícitffmaoGovemoFederaladoaçãodecestasbásicas,asquaisjáchegmm

:=.,i.=t%é:ereeasdeor:oJudksírób:íiaÁpeAmJô,Sg¥:;rree|:.t::Sq:::ec=b::.z.ffre:u:::::çã:f:.::g:.mâ:
Li'deresRAPS,sendoselecionadoparafazerpartedasliderançaspolíticasdoBrasil.Segundoele,
se inscreveu para que juntamente com outros líderes, possam contribuir com o mandato
transparentenacidade.TambémfalouqueestevevisitandoaRegiãodoLagoGrandeeArapixuna,
com a coordenadora da Agricultura Familiar Senhora Silvia, que levou orientações básicas de
comoresgataraagriculturafamíliarnaquelasregiões.Disseaindaqueestevejuntamentecomos
paresAlbaLealeDidiFeleol,visitandoaVíladeCuruai,ondejáexisteumaclientelaqueproduz
eCompraseusprópriosprodutos.0vereadorGERLANDECASTRO(PSB)parabenizouaCasa
em relação a suspensão do processo da saúde, resultado de cobranças dos pares em consonância
comapopulação.ReforçouaspalavrasdovereadoJKquantoasituaçãodosmédicosdoSAMU,
cobrandoprovídenciasquantoafaltadepagamentodosprofissíonaís.Finalizouparabenizandoa
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o__,__ municipal
gestão
..._...v.r" pelos
r.iuo pit;para[ivos
preparativos do
ao concurso público da Prefeitura de Santarém. TEMPO
DASBANCADAS:0vereadorCARLOSMARTINS(PT)priorizouotemadaterceirizaçãodos
serviçosdasaúde,ressaltandoquenãoexistecontratoindividualparamédicos,devendosercriada
umapessoajurídica;nessesentido,destacouqueosmédícosdoSAMU,osquaisnãoreceberam
seussalários,foramobrigadosacontratarumaempresaqueosrepresentassemeassimacabaram
sendoenganados,ehojeexisteumacríticamuitograndearespeitodessafomadecontrataçãode
médicos.FinalizourelatandosobreanotíciaquantoaconstruçãodeumnovoProntoSocorrode
Belém, e outro hospital público voltado para mulheres a serem concretizados pelo govemador
HélderBarbalhonomunícípiodeBelém.LamentounãosernaregiãometropolítanadeSantarém,
e enfatizou a necessídade desses equipamentos públicos para a regíão. 0 vereador BIGA
KALAHARE (PT) infomou que esieve visitando o Bairro Pérola do Maicá a convíte da
presidente do local. Relatou que ouviu a respeito do projeto que está sendo elaborado pela
comunídade,queconsistenofomentodaeconomiaedotuismoparaomunici'pioeparaasfamílias
do bairro. Destacou que considera importante apoiar tais projetos que buscam dar melhores
condiçõesdevidaàpopulação.0vereadorRONANLIBERALJR(MDB)destacousobreadata
comemorativareferenteaos192anosdaCâmaraMunicipddeSantarém,umadasmaisantigasdo

país.EnfatizouaimportânciaemterumaCasacadavezmaisativaatravésdarepresentaçãodos
seus 21 vereadores; e informou que no dia 15 de Junho de 2021, haverá um sessão especial de
entregadacomendamáximadoPoderLegislativoMedalhaOsmanBentes,elançamentodoLivro
Memória Legíslativa (Volume 2), que resgata um pouco da história da Câmara Municipal de
Santarém.Emaparte,overeadorCarlosMartins(PT)parabenizouodiscursodovereadorRonan
LiberalJr.porpermitirqueapopulaçãoemgeralconheçaoprincipalpapeldovereadornaCasa.
ConcluiuparabenizandoaCâmarapelosseus192mosdeatuação.Emaparte,overeadorErasmo
Maia (DEM) também parabenizou o díscurso do presidente sobre a representação do Poder
Legislativo,informandosobreoseventosqueesteveparticipandoedasdiscussõesemtomodos
R$25milhõesremanejadosparaalnfraestrutura,umasdasatividadesfundamentaisqueaCâmara
permite realizar após diversos debates, sendo uma Casa autônoma que está engajada e
comprometidacomomunicípio.Logoapós,opresidenteRonanLiberalJr.finalizouseudiscurso
reforçandoaimportânciadecadavereador,eagradecendootrabalhodetodosnofortalecimento
daCâmaradeSantarém.Pelaordem,overeadorGerlandeCastro(PSB)reforçouoassuntosobre
a falta de pagamento aos médicos do SAMU, ressaltando que irão investigar e fazer com que a

:mpresaresponsávelpelospagamentospagueoudevolvaovalorrecebido;finalizoudestacandoa
importânciadoProgramaMaisMédicosparaoPaís.Pelaordem,overeadorJKdoPovão(PSDB)
tambémparabenizouopresidenteRonanLiberalJr.peloseudíscusoeseutrabalhorealizadona
Casa.Emseguida,direcíonouapalavraavereadoraAlbaLealparaqueaveriguasseasituaçãodo
Hospital de Campanha quanto aos seus materiais e sua pemanência no município. Concluído o
Grande Expediente passamos para a Primeira Parte da Ordem do Dia com a leitura da ata do
dia 24 de maio de 2021, que após colocada em discussão foi aprovada por unanimidade. Foram
encaminhadosàscomissõespertinentes:ProjetodeLeí1439/2021,deautoriadovereadorElielton
Lira (AVANTE), que dispõe sobre a troca da nomenclatura em vias públicas e dá outras
providências. Projeto de Resolução 1438/2021, de autoria da Mesa Diretora, que dispõe sobre os
procedimentosreferentesàsconsignaçõesemfolhadepagamentodosservidorespúblicosativos,
inativosedospensionistasdoPoderLegislativomunicipaledáoutrasprovidências.Emseguida,

passou-se para a Segunda Parte da Ordem do Dia, com discussão e votação das matérias em
pauta.TRABALHOSAPROVADOSEACATADOS:MoçãodeAplausos147/2021,deautoria
do vereador Carlos Silva (PSC); Moção de Aplausos 148/2021, de autoria do vereador Carlos
Martins(PT).Emseguida,entrouemdiscussãoostrabalhosempauta.0presidenteinfomouque
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há dois projetos
de __
resolução,
de u.
autoria
daud
Mesa
Diretora,
. u _ T__
..uv.uywv,
ouil;iia
ivicbz.
iJireiora,que
que apresentam matérias análogas e
que, conforme Regimento lntemo, apresentam único parecer e devem ser votados em única
discussão. Após a leitura do PROJET0 DE RESOLUÇÃO N° 243/2021, que dispõe sobre a
transmissão virtual das sessões plenárias da Câmara Municipal de Santarém e dá outras

providências; e PROJET0 DE RESOLUÇÃO N° 242/2021, que regulamenta a publicidade e
transmissão do procedimento de Prestação de Contas e apresentação de balancete contábil de
formaanalítica,dequetrataoArt.24-a,incisoXXIX,daResoluçãon°002,de05desetembrode
1990, que dispõe sobre o Regime lntemo da Câmara Municipal de Santarém. Com base nos
argumentosacimagexpostos,asmatériastiveramopareceraprovado,seguindosuaaprovaçãopor
unanimidade em Unica Discussão. Em seguida, deu-se seguimento à pauta com a discussão do
PROJETODELEIN°1041/2021,deautoriadavereadoraEnfa.AlbaLeal(MDB),quedispõe
sobreemudançadedenominaçãodaUnidadeBásicadeSaúdeRibeirinha-UBSRArapixunae
dáoutrasprovidências.0projetofoilidocomseuparecer,emseguída,aprovadoporunanimidade
emlae2adiscussão.Emseguida,deu-seprosseguimentoàpautacomaaprovaçãodalndicação
140/2021, de autoria do vereador JK do Povão (PSDB); Indicação 141/2021, de autoria do
vereador Erasmo Maia (DEM); Indicação 142/2021, de autoria do vereador Carlos Silva (PSC);
Indicação 143/2021, de autoria do vereador Angelo Tapajós (REPUBLICANOS); requerimentos
984 a. 987, 1004, 1007 e 1008/2021, de autoria do vereador Elielton Lira (AVANTE);
requerimentos 1040 a 1045/2021, de autoria do vereador Didi Feleol (PP); requerimento
1047/2021, de autoria do vereador Biga Kalahare (PT); requerimento 1050/2021, de autoria do
vereador Adriana Almeida (PV); requerimentos 1052 a 1055/2021, de autoria do vereador Carlos
Martins (PT); requerimento 1067/2021, de autoria do vereador Alexandre Maduro (MDB).
Concluído a pauta e não havendo explicações pessoais, o presidente RONAN LIBERAL JR.

(MDB), encerrou os trabalhos convidando a todos para a próxima sessão. Vereadores presentes:

ALEXANDRE MADURo (MDB), ENFERMEmA ALBA LEAL (MDB), cARLoS
MARTINS (PT), SÍLVIO NETO (DEM), RONAN LIBERAL ]R. avIDB), GERLANDE
CASTRO(PSB),ADRIANAALMEIDA(PV),JKDOPOVÃO(PSDB),BIGAKALAHARE
(PT), ELIELTON LIRA (AVANTE), ALYSSON PONTES (PSD), DIDI FELEOL (PP),
ANGELO TAPAJOS (REPUBLICANOS), ENF. MURILO TOLENTINO (PSC), JÚNIOR
TAPAJÓS (PL), CARLOS SILVA (PSC), ERLON ROCHA (MDB), EHASMO MAIA
(DEM), AGUINALDO PROMISSÓRIA (PSL), JANDER ILSON PEREIRA (DEM).
AUSENTE COM JUSTIFICATIVA: PROF. JOSAFÁ DO SINPROSAN (PL). E para constar,
mandou lavrar a ata que depois de lida, discutida e aprovada será assinada por quem de direito.
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LiberalJr.
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Carlos SINa
2€ Secretário
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