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Ata da Trigésima Segunda Quarta Sessão Ordinária do Segundo Período da
Sessão
Legislativa da Décima Nona Legislatura, realizada no dia dezessete de novembro 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
vereador JK DO POVÃO (PSDB), externou sua insatisfação com o secretário
LIDERANÇAS:
municipal de infraestrutura Daniel Simões. Segundo ele, o período de seca está terminando
o presente momento não houve o trabalho de recuperação nas vias da cidade. Relatou as inúmeras
reclamações que estariam vindo de diferentes locais da cidade e até registros de residências que
foram alagadas. Na semana passada, esteve em visita, no trecho da Avenida Sérgio Hemn, onde a
situação é precária. O vereador reportou ainda, denúncias contra o secretário Daniel Simões, este
teria sido desrespeitoso com a cidadã, que procurava por atendimento. O vereador ERASMO
MAIA (DEM), destacou a reunião da Comissão de Saúde da Casa com profissionais e gestores
do Hospital Municipal de Santarém, realizada para debater sobre a mortalidade materno infantil
na cidade, no plenarinho da Câmara. Falou que a reunião foi um momento oportuno em que foi
esclarecido a situação enfrentada pela obstetrícia do município. Parabenizou a iniciativa da
vereadora Alba Leal, em que proporcionou debates com a finalidade de promover o diálogo e
assim solucionar as demandas recebidas pelos profissionais à frente da saúde de Santarém. O
vereador PROF. JOSAFÁ DO SINPROSAN (PL) registrou sua participação na reunião da
comissão de saúde, apesar de sua luta ser pela educação, mas precisa ter conhecimento do que está
acontecendo com a saúde do município. Lamentou os registros de mortes relatadas pelos
profissionais de saúde e pela falta de recursos. Parabenizou ao presidente do SINPROSAN
abertura da campanha Salvando Vidas, que é o maior arrecadador de bolsas de sangue do
município. Enfatizou que o papel do sindicato não é apenas a luta pela valorização do profissional
de Educação, mas também, o seu papel em ações sociais. O vereador CARLOS SILVA (PSC),
parabenizou os vereadores que se deslocaram, juntamente com o instituto cidadão pró-estado do
Tapajós (ICPET) até Brasília, para assistir e apoiar na votação do projeto que prevê plebiscito
sobre a criação do Estado do Tapajós. Frisou que a criação do Estado do Tapajós é um sonho e,
como vereador de Santarém, não pode deixar de apoiar a causa. Comunicou que projeto foi
colocado em pauta nesta quarta-feira na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do senado, no
entanto, com o pedido de vistas do senador Jader Barbalho (MDB-PA), a matéria voltará a ser
discutida na próxima semana. Observou grande número de assaltos, em curto intervalo de tempo,
na qual famílias, empresas e cidadãos são vítimas de assaltantes armados e violentos, com trocas
de tiros, colocando outras pessoas em perigo. Mostrou sua preocupação e pediu que algo seja feito
para reforçar a segurança da população. O vereador ANGELO TAPAJOS (REPUBLICANOS),
fez elogios aos pares que se deslocaram à Brasília para lutarem pelo plebiscito que prevê sobre a
criação do Estado do Tapajós. Protocolou um projeto de lei que trata sobre a doença de Lúpus, que
beneficiará o paciente portador da doença. A vereadora ENF. ALBA LEAL (MDB), acompanhou
ação social de emissão de documentos no distrito de Curuai, em que foram atendidas 400 pessoas.
Informou que o secretário Henderson Pinto está programando uma força tarefa para levar uma
ação para atender aos agendamentos de emissão de RG, que estão chegando ao final de 2022.
Relatou dois atendimentos realizados enquanto estava na UBS do distrito, no qual foi acionado o
helicóptero e a ambulancha para remoção das pacientes que estavam em situação grave. Fez
destaque a reunião da Comissão de Saúde, com pauta sobre a mortalidade materna e neonatal, o
andamento da obra da obstetrícia, o andamento da obra do Hospital materno infantil, número de
macas disponíveis no hospital municipal a efetividade do pré-natal nas unidades básicas de saúde.
Agradeceu a enfermeira Marcela Tolentino, presidente do comitê de mortalidade materna e
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neonatal da SESPA, a enfermeira Aline diretora da SESPA, o Dr. Gilvandro, o Dr. Vinício e a
Dra. Terezinha Leão. Finalizou agradecendo aos pares que estavam presentes na reunião e
mencionou a importância desta, uma vez que foi possível detectar as dificuldades enfrentadas pelo
hospital e que o relatório da reunião será encaminhado aos órgãos competentes para que tomem as
providências cabíveis em relação as demandas. O vereador CARLOS MARTINS (PT), fez
destaque à reunião realizada pela comissão de saúde desta Casa. Disse que na reunião ficou clara
a necessidade da descentralização do atendimento obstétrico em Santarém. Lembrou que nos anos
de 2000 existiam vários hospitais que realizavam este atendimento obstétrico e não só o HMS,
mas que ao longo do tempo foram fechados, pois segundo a gestão passada, não existia à
necessidade deles devido à baixa procura pelo atendimento e que o hospital municipal poderia
atender todas as demandas. Registrou a importância dos vereadores estarem unidos para contribuir
para que o problema da saúde no município seja sanado. TEMPO DE BANCADA:O vereador
JK DO POVÃO (PSDB), relatou o problema que está acontecendo com as ambulanchas do
município. Disse que recebeu inúmeras denúncias de ambulanchas abandonadas em vários locais
da cidade. De acordo com ele, das seis ambulanchas existentes, cinco delas estariam paradas por
falta de conserto. Pedirá informação da empresa responsável pelo conserto das ambulanchas. Citou
ainda, a situação de duas ambulâncias, de identificação 01 e 05, que também estariam paradas por
falta de manutenção. Fez visita na oficina onde essas ambulâncias estavam e foi informado pelo
proprietário da oficina que
o fim deste ano os equipamentos estariam aptos para uso. Em aparte,
vereador
Erasmo
Maia
o
(DEM), explicou que uma das ambulanchas está parada para reparo e as
outras duas estão paradas, pois não atendem ao padrão adequado para remoção de pacientes de
urgência e emergência. Disse ainda que nenhum dos chamados deixou de ser feito. Ressaltou que
a dificuldade da saúde do município, esbarra na questão financeira, e que é preciso que o governo
do estado invista na saúde de Santarém com mais recursos. Em continuidade o vereador JK DO
POVÃO (PSDB), esclareceu que serviço de remoção de pacientes não está sendo tão eficiente
como relatado pelo vereador Erasmo Maia. Sugeriu que as ambulanchas que estão em desuso por
motivo de não atender aos padrões, poderia ser usado para dar apoio aos moradores da
Comunidade de Boim, Tauari, na ocorrência de alguns chamados. Pela ordem, o vereador Júnior
Tapajós (PL), elogiou as fiscalizações feitas pelo vereador JK do Povão. Frisou que não se pode
achar que os recursos estão sempre disponíveis, e apesar de não poder atender todas as demandas
da saúde, está sendo investido 15% a mais do recurso do município. Pela ordem, o vereador Carlos
Martins (PT), falou da necessidade da secretaria de saúde prestar contas do dinheiro investido, que
até o presente momento não foi feito. Propôs que os vereadores fiscalizem o correto uso no
dinheiro público, para que seja discutido a melhor maneira de solucionar os problemas. Pela
ordem, o vereador JK do povão, comunicou que as demandas apresentadas são denúncias feitas
pelo povo e apresentadas com muita responsabilidade. Fez análise que o município tem mil e
quinhentos funcionários a mais do previsto, e que é um valor que pode ser investido em outras
prioridades. Pela ordem, o vereador Erasmo Maia (DEM), mostrou a necessidade de se ter mais
funcionários na gestão pública e que não há como enxugar mais a máquina pública. Pela ordem, o
vereador Júnior Tapajós (PL), disse que a Lei de Licitação serve para proteger o cidadão, evitar o
desvio da verba pública, evitar direcionamento da compra com recurso público, mas que para ele
essa Lei é um atraso para a gestão pública, uma vez que todo ato do gestor público deve ser regido
por ela e as fases do processo licitatório são demoradas e duram no mínimo seis meses para
acontecer. O objetivo da Lei é excelente, mas a realidade dela é péssima para qualquer gestão.
Disse ainda, que por isso, os gestores optam pela terceirização. Finalizou reafirmando que os
vereadores devem cobrar, fiscalizar, irem atrás das demandas e buscar soluções, pois esse é o papel
constitucional do vereador, mas mostrou-se preocupado com a forma de como as demandas estão

até

2

PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTARÉM
Avenida Dr. Anysio Chaves, 1001.
CEP. 68.030.290 - SANTARÉM-PARÁ
CNP)

nº 10.219.202/0001-82

sendo apresentas à sociedade. Informou ainda que a gestão atual tem menos servidores que na
gestão do ano de 2016. O vereador GERLANDE CASTRO (PSB), parabenizou o Professor
Josafá Gonçalves (PL) pela realização da sessão especial em alusão ao Dia Nacional da
Consciência Negra. Fez destaque à ex-vereadora Ivete Bastos, uma das homenageadas na
solenidade, enquanto presidente do Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de
Santarém (STTR). Repercutiu a reunião da comissão de saúde, organizada pelo colegiado, na
manhã desta quarta-feira, no plenarinho, para discutir a mortalidade materno infantil no Hospital
Municipal. Disse acreditar que todo curso de capacitação conduz à melhoria da qualidade
profissional. Defendeu o acesso à educação do profissional para se qualificar e exercer suas
funções com excelência. O vereador JÚNIOR TAPAJÓS (PL), esteve na comunidade de IgarapéAçú do Itugui, oficializando a instalação do ensino médio, uma luta de mais de 30 anos, atendida
através da solicitação do gabinete. Junto com a professora Regina Alves, Coordenadora Estadual
do Sistema de Organização Modular de Ensino, SOME, professora Marluce Pinho, coordenadora
do Ensino Modular da 5º URE, professor Francisco, professor Marcos Gentil e a Técnica da
SEDUC, professora Aline, levou notícia de melhorias para a educação de dezenas de alunos que
poderão avançar nos estudos sem precisar deixar a comunidade. Concluído o Grande Expediente
passamos para a Primeira Parte da Ordem do Dia com a leitura da ata do dia 18, 19 e 20, de
outubro de 2021, que após colocada em discussão foi aprovada por unanimidade. Em continuidade
houve a leitura dos expedientes recebidos: OF. 0856/201 GAB. Pref. Nélio Aguiar; MEMO.
058/2021 GAB. Ver. Murilo Tolentino (PSC); MEMO. 031/2021 GAB. Ver. Biga Kalahare (PT),
MEMO. 0826/2021 GAB. Secretaria da SEMURB; MEMO. 0830/2021 GAB. Secretaria da
SEMURB; MEMO. 0827/2021 GAB. Secretaria da SEMURB; OF. 426/2021 GAB. Secretaria da
SMT; Convites — Instituto Territorial das Artes. Foram encaminhados às comissões pertinentes:
autoria do Vereador Ângelo Tapajós (REPUBLICANOS), que institui o
PROJETO DE LEI
Dia Municipal de Conscientização sobre o Lúpus e dispõe sobre a Política Municipal de
Conscientização e Orientação sobre o Lúpus Eritematoso Sistêmico e Discoide; PROJETO DE
LEI de autoria do Poder Executivo, que altera e acrescenta dispositivos à lei nº 19.518, de 12 de
maio de 2014, que institui o regulamento do serviço de táxi no município de Santarém, e dá outras
providências; PROJETO DE LEI de autoria do Vereador Junior Tapajós (PL), que dispõe sobre
concessão de utilidade pública para o município de Santarém a associação santarena de artes
marciais; PROJETO DE LEI de autoria do Poder Executivo, que altera a lei complementar nº
004/2011, de 29 de dezembro de 2011, que instituiu o código tributário do município de Santarém,
Foram encaminhados também, quatorze PROJETOS DE
e dá outras providências.
ALIENAÇÃO
TERRA, de autoria do Poder Executivo. Passamos para a Segunda Parte da
Ordem do Dia, com discussão e votação das matérias em pauta. TRABALHOS
APROVADOS E ACATADOS: Moção de Aplausos 311/2021, de autoria do vereador Carlos
Martins (PT); Moção de Aplausos 313, 314, 315, 317 e 318/2021 de autoria do vereador Carlos
Silva (PSC); Moção de Aplausos 312/2021 de autoria do vereador Didi Feleol (PP); Moção de
Aplausos 264/2021 de autoria do vereador Carlos Silva (PSC); Moção de Aplausos 316/2021 de
autoria do vereador Erlon Rocha (MDB); Indicação 329, 330 e 332/2021, de autoria do vereador
Erlon Rocha (MDB); Indicação 333/2021, de autoria do vereador Carlos Martins (PT); Indicação
334/2021, de autoria do vereador Murilo Tolentino (PSC); ); Indicação 335/2021, de autoria da
vereadora Alba Leal (MDB); Indicação 336/2021, de autoria do vereador Aguinaldo Promissória
(PSL); Pedido de Informação Nº 115, 116, 117 e 118/2021 autoria do vereador JK do Povão
(PSDB); A seguir, entrou em discussão os PROJETO DE LEI (ALIENAÇÃO)/2021, que
autoriza o Poder Executivo a vender fração de solo urbano de seu domínio nesta cidade a Maria
Suely Da Cunha Matos, Cerealista Campo Novo Ltda, Lyndon Johnson Da Silva Santos, Lyndon
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Johnson Da Silva Santos, Alcieth Pedroso Dias, Valdeclei Muniz Da Silva, Zilueny Lima Almeida,
Otacília De Sousa Lima, Mozart Aguiar Ximenes, Áurea Cleide Dantas Da Costa, Ataliana Leite
Da Rocha, Carlos Felipe Cavalcante Da Silva, Arianne Torres Dourado, Francisco Marcelo Prado
Lima, Raimundo Edilson Alves Da Cruz, Terezinha Da Silva Sousa. Após a leitura e discursão,
houver a aprovação dos 16 projetos de alienação. Em seguida, deu-se continuidade a pauta com a
aprovação do requerimento 2390, 2391, 2392, 2393 e 2394/2021, de autoria do vereador Erlon
Rocha (MDB); Requerimento 2395, 2396 e 297/2021, de autoria do vereador Alysson Pontes
(PSD); Requerimento 2399/2021, de autoria do vereador Erasmo Maia (DEM); Requerimento
2400/2021, de autoria do vereador Sílvio Neto (DEM); Requerimento 2401 e 2402/2021, de
autoria do vereador Carlos Silva (PSC). Concluído a pauta, o presidente em exercício ALYSSON
PONTES (PSD), encerrou os trabalhos convidando a todos para a próxima sessão. Vereadores
presentes: ENFERMEIRA ALBA LEAL (MDB), CARLOS MARTINS (PT), ERLON
ROCHA (MDB), SÍLVIO NETO (DEM), GERLANDE CASTRO (PSB), JK DO POVÃO
(PSDB), DIDI FELEOL (PP), JÚNIOR TAPAJÓS (PL), CARLOS SILVA (PSC),
ALYSSON PONTES (PSD), PROF. JOSAFÁ DO SINPROSAN (PL), ERASMO MAIA
(DEM), ANGELO TAPAJOS (REPUBLICANOS). AUSENTES COM JUSTIFICATIVA:
AGUINALDO PROMISSÓRIA (PSL), ADRIANA ALMEIDA (PV), ALEXANDRE

VE
MADURO (MDB), ELIELTON LIRA (AVANTE), ENF. MURILO TOLENTINO (PSC),
JANDER ILSON PEREIRA (DEM), RONAN LIBERAL
(MDB), BIGA KALAHARE
de
discutida
E
lavrar
mandou
lida,
e aprovada será assinada
a ata que depois
(PT).
para constar,

JR.

por quem de direito.
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