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Décima Nona Legislatura, realizada no dia dois de fevereiro do ano de dois mil ilke e dois, no
Plenário Benedito Magalhães da Câmara Municipal de Santarém. A 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
JK DO POVÃO (PSDB) iniciou seu discurso informando que apresentou Moção de Aplausos a
Pulga Esporte Clube Santarém, pelo título de Campeão Paraense de Futsal na categoria de Sub-
20, parabenizou a direção da Pulga em nome do senhor Ney Bendelack e a todosos pais dos atletas
que apoiaram nessa conquista. O vereador BIGA KALAHARI (PT) parabenizou o time sub-20
da Pulga que trouxe o título para a cidade de Santarém e que segundo ele, a cidade de Santarém
precisa de mais políticas públicas para o esporte, principalmente nos bairros periféricos, em que
irá ajudar a inibir a marginalidade nesses locais. Na oportunidade, informou que nesta manhã,
reuniu com a secretária municipal de saúde, Vânia Portela, para tratar sobre a aplicação do valor
da emenda parlamentar de R$ 340 mil, garantida por ele, através de parceria com o Deputado
Federal Airton Faleiro (PT), que será destinada para equipar as Unidades Básicas de Saúde do
município, sendo ao todo 39 UBS beneficiadas, citou as UBS do Santarenzinho, da Conquista, do
Jacamim, Maracanã, do Salvação, da Matinha, do Mapiri, do Santo André, da Prainha, do Uruará
e da Nova República que irão receber equipamentos novos para ajudar no atendimento diário de
pacientes. Concluiu dizendo que a secretária lhe informou que está em fase de execução a reforma
da UBS do Santarenzinho, o que lhe deixou satisfeito, uma vez que assim como ele, vários
parlamentares da Casa já haviam pedido esta reforma, que irá beneficiar aquela população. A
vereadora ADRIANA ALMEIDA (PV) parabenizou o time da pulga na pessoa do senhor Ney
Bendelack e a todos os empresários que apoiaram o time nessa conquista. Anunciou que estará
protocolando uma Indicação ao governo municipal para que seja estudado a criação da bolsaatleta,
destinada a apoiar crianças e jovens talentosos que precisam de incentivo. Informou ainda, que
apesar do recesso Legislativo estava ouvindo a demanda da população, o que foi registrado em
requerimentos e que serão protocolados no dia de hoje. Pediu o apoio do secretário de
infraestrutura, pois a maioria da demanda são de reclamações das péssimas condições de
trafegabilidade das ruas do nosso município. Concluiu que não pôde estar na Sessão de Abertura
dos Trabalhos por ter recebido várias reclamações dos atendimentos odontológicos e que foi
verificar pessoalmente em seis unidades básicas de saúde onde acontecem esses atendimentos e
ficou surpresa por não encontrar nenhum dentista no local de atendimento. Pediu esclarecimentos
e soluções por parte do coordenador de saúde bucal de nosso município. O vereador PROF.
JOSAFÁ DO SINPROSAN (PL) parabenizou a escola da Pulga em nome do senhor Ney
Bendelack pela conquista no campeonato paraense de futsal. Destacou que seu mandato no ano de
2021 trouxe resultado positivo para a população santarena, principalmente na área da educação.
Parabenizou a presidência da Casa pela sessão solene de abertura dos trabalhos que ocorreu na
tarde de ontem. O vereador JÚNIOR TAPAJÓS (PL) cumprimentoue parabenizou a escolinha
da Pulga pela conquista no campeonato paraense de futsal na categoria sub-20. Destacou que
durante o recesso parlamentar, foi ao centro comercial de Santarém e observou as dificuldades
para encontrar estacionamento devido ao grande número de placas de proibição, que segundo ele,
em cada quarteirão, seja possível encontrar de três a quatro placas dessa natureza, dificultando o
estacionamento das pessoas que buscam resolver suas questões no centro. Pediu que a SMT seja
mais atuante na fiscalização da instalação, por pessoas físicas ou jurídicas, de placas sobre
proibição de estacionamento em todas as vias da área central da cidade. Disse ainda que é
necessário saber da legalidade da instalação dessas placas que, em grande número, acabam
deixando os condutores sem opção. Finalizou pedindo ao secretário Paulo Jesus para que repasse
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ao setor responsável as reclamações feitas por ele, para que faça uma avaliação dessas
autorizações, pois o que já estava difícil está ficando impossível estacionar no centro comercial da
cidade. Pela ordem, o vereador JK DO POVÃO, parabenizou a vereadora Adriana Almeida pelo
discurso feito na tribuna e por sua Indicação de bolsa atleta, mas que precisa ser tomada uma
medida mais efetiva que garanta aos atletas santarenos o apoio que eles precisam. Disse que já
vem articulando com a comissão da Casa, desde o ano passado,a criação de Projeto de Lei para
garantir esse apoio tão necessário aos atletas. O vereador ENF. MURILO TOLENTINO(PSC)
parabenizou o time da pulga em nome do senhor Ney Bendelack. Iniciou seu discurso dizendo das
dificuldades que o esporte santareno enfrenta por não receber apoio financeiro do governo e
também dos empresários, que estes, estão enfrentando dificuldades financeiras. Disse que em
Juruti a prefeitura consegue patrocinar alguns times profissionais e amadores, mas que o município
de Santarém, esbarra na questão jurídica, por não existir uma Lei que autorize esse repasse aos
times de futebol. Disse que já vem procurando solucionar esse problema através da criação de Leis

que apoiem esses profissionais. Informou ainda, que como é um vereador atuante na área da saúde,
ficou feliz ao ouvir o discurso da vereadora Adriana em relação a fiscalização dos postos de saúde

que fazem atendimento odontológico e que a saúde bucal é importante, pois é o cartão devisita de
uma pessoa. Disse que fiscalizou a UBS de São Braz há dois meses e que ficou surpreso por não
haver pacientes para realizar consultas, acredita queafalta de divulgação podeser a causa da baixa
procura. Concluiu dizendo que em conversa comasecretária de saúde, a respeito das cirurgias
eletivas, foi informado que vem acontecendo desde novembro do ano passado no Hospital
Municipal de Santarém, cirurgias eletivas de vesícula e hérnia, o que vem desafogando as filas de

espera por cirurgias no HMS. O vereador CARLOS SILVA (PSC) parabenizou o time da pulga
pelo belíssimo trabalho e que mesmo sem o apoio necessário trouxe resultado altamente positivo.
Disse queo que falta é um pouco mais de apoio, mas que logo será resolvido. Agradeceu ao apoio
do secretário Daniel Simões, pela reconstrução de uma ponte na rua Marechal Deodoro, no bairro
da Floresta, que foi requerida por ele no dia seis de dezembro. Em continuidade, informou que
protocolou uma Indicação ao Governador do Estado, que encaminhe ao Secretário de Segurança
Pública solicitação de remoção de veículos que se encontram na rua Silvino Pinto, em frente a 16º

Seccional de Polícia Civil, os quais foram apreendidos e aguardam decisão judicial. Protocolou
ainda, Indicação ao Governador Hélder Barbalho a pavimentação asfáltica do ramal de acesso ao
Centro de Recuperação Agrícola Silvio Hall de Moura, na comunidade do Cucurunã, município
de Santarém. Protocolou Indicação a Prefeitura Municipal de Santarém para que seja feita a
realocação dos lavadores autônomos de veículos que trabalham na orla da cidade e por fim,
protocolou Requerimento ao Prefeito de Santarém que revitalize a praça do mirante do tapajós, na
rua Adriano Pimentel no bairro Centro. Pela ordem, a vereadora ADRIANA ALMEIDA (PV),
esclareceu que não é contra o aumento dosalário dos odontólogos, isso já foi uma de suas pautas
nesta Casa, não é admissível que um odontólogo receba três mil reais por 8 horas de trabalho no
consultório, porém não admite que se pague por um serviço que não está sendo executado. Pela
ordem, o vereador JK DO POVÃO (PSDB) mostrou sua indignação quanto a denúncia feita pela
vereadora Adriana Almeida, em dizer que ao visitar uma UBS em que a odontóloga estava de
atestado médico e quando foi procurá-la a mesma encontrava-se em atendimento em seu
consultório particular, que isso deve ser averiguado para que se tome as providências cabíveis para
o caso. Disse ainda, que no mês de dezembro foi as UBS'S do Jaderlândia e do Tabocal para
averiguar denúncias feitas pelos moradores daqueles bairros e constatou a presença da odontóloga,
porém não havia material para realizar os procedimentos e que isso deve ser resolvido pela
Secretaria de Saúde, que inclusive deu entrada com um Pedido de informação sobre a falta de

medicação nesses postos. Concluiu dizendo que esses fatos devem ser apuradose esclarecidos. O
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vereador ERLON ROCHA (MDB) fez um breve relatório do seu mandato no ano de 2021. Disse
da importância de se ter um representante no parlamento Estadual no próximo mandato. Lembrou
das limitações que o vereador tem nas resoluções dos problemas trazidos pela população, uma vez
que são os primeiros a serem cobrados, quando o executivo não dá resolução almejada. Disse que
segue com uma vasta agenda para o ano de 2022 para ouvir as demandas da sociedade. Reconhece
que o governador Helder Barbalho tem sido mais presente em nossa região através de obras e
serviços. Concluiu parabenizandoo time da Pulga através do senhor Ney Bendelack pela conquista
do campeonato paraense na categoria sub-20. O vereador ERASMO MAIA(DEM) parabenizou
o presidente Ronan Liberal Jr, pela condução da Sessão Solene de abertura dos trabalhos que foi
clara e objetiva. Disse da importância desse período Legislativo, que será um ano político, em que
serão escolhidos os representantes para o governo do Estado, Assembleia Legislativa, Governo
Federal, Câmara Federal e para o Senado. Parabenizou o time da Pulga na pessoa do senhor Ney
Bendelack pela conquista do campeonato paraense de futsal na categoria sub-20. Parabenizou
também o vereador Júnior Tapajós que foi eleito presidente do Clube São Raimundo, bem como
o senhor Sandro Lopes que é seu vice. Comentou sobre a mensagem do prefeito, que este ano veio
mais organizada, mais detalhada, com informações precisas sobre a arrecadação deste ano e que
veio detalhando o que se investiu em cada área do município. Os resultados perpassam de um ano
para o outro e que se tornou visível na área da educação e que acredita que dias melhores virão.
Destacou a importância da inauguração da Escola quilombola Nossa Senhora do Livramento, no
início da semana, na comunidade de Saracura que estava desativada há três anos por ter sido
destruída pela ação natural dos ventos. Concluiu informando que teve a oportunidade de
acompanhara assinatura de ordem de serviço de dezoito obras, sendo sete ginásios poliesportivo
e 11 quadrasparaas escolas do município, obras essas que irão potencializar ainda mais o futebol.
TEMPO DAS BANCADAS:O vereador CARLOS MARTINS (PT) iniciou sua fala dizendo da
sua satisfação em iniciar os trabalhos na Casa vendo o público presente, entre eles os jovens do
time da Pulga trazidas pelo senhor Ney Bendelack, que considerou ser uma pessoa lutadora e
abnegado no esporte e na cultura santarena, juntamente com sua família. Relembrou da
responsabilidade de escolher nossos representantes nas eleições gerais deste ano, em que serão
eleitos Presidente, um terço do Senado Federal, Deputados Estaduais e Federais, Governos de
todos os Estados e Distrito Federal. Disse que os vereadores tem responsabilidade dobrada, que
deverão cobrar de seus representantes compromisso com nossa região e município. Alertou sobre
a crise econômica,social e humanitária queo país está enfrentando, que há muitos anos não se via.
Argumentou sobre a mensagem trazida pelo prefeito na tarde de ontem nesta Casa, em que mostrou
a harmonia entre o Poder Legislativo e Executivo. Disse que esse compromisso deveria ser bem
mais amarrado para que fosse cumprido na integra. Afirmou que a saúde em Santarém está
quebrada, vários compromissos que foram assumidos no ano passado continuam este ano por falta
de conclusão no ano anterior, como a construção de várias UB'S, conclusão do Hospital Materno
Infantil, Construção de ambulatório médico em especialidade e reforma do Barco Abaré II. Falou
da dívida do município que está em 135 milhões de reais em empréstimos, que o crescimento não
se pode dar em cima de empréstimos mas em cima da receita arrecadada. Disse que este ano se

propõe a trabalhar em cima das financias públicas. O vereador ALEXANDRE MADURO
(MDB) parabenizou o senhor Ney Bendelack em nome do time da pulga sub-20. Parabenizou
também o vereador Júnior Tapajós que assumiu a presidência do Clube São Raimundo, bem como
seu vice o senhor Sandro Lopes. Informou que protocolou na tarde de hoje, alguns trabalhos que
entre eles estão: Indicação que solicita ao Chefe do Poder Executivo a implantação de uma
Unidade Pública de Assistência Social — Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) no
bairro Maracanã, que foi resultado de um diálogo entre ele e o prefeito, que tratará grandes
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benefícios para os moradores da grande área do Maracanã. Indicação ao Chefe do Poder Executivo
da revitalização da praça Cristo Libertador, bairro Interventoria. Indicação ao Chefe do Poder
Executivo da reforma, revitalização e ampliação do prédio do Núcleo Técnico de Vigilância e
Saúde — NTVS, para que se dê melhores condições aos servidores na execução de seus serviços.
Cobrou a retirada dos carros que encontram-se no pátio do NTVS. Requereu também, a SEMSA
a realização de ação de testagem em massa para Covidl9 na Praça da Grande Área do
Santarenzinho. Solicitou ainda, informações sobre as medidas que a Prefeitura de Santarém, irá
tomar em relação aos resultados da ação de testagem em massa feito na população para a covid-
19. Finalizou relatando de sua satisfação em saber que o prefeito Nélio Aguiar, sinalizou
positivamente a um pedido seu, feito no ano passado, em que solicitou a substituição da ponte de
madeira por uma ponte de concreto que fica no final da Av. Mendonça Furtado, que liga o bairro
do Mapiri ao bairro do Maracanã, que facilitará a trafegabilidade na Av. Fernando Guilhon. O

prefeito informou que dialogou e solicitou que esse pedido fosse incluído no plano de governo do
governador Helder Barbalho. O vereador RONAN LIBERAL JR. agradeceu o empenho dos

pares e dos servidores da Casa na conduçãodos trabalhos do ano passado, que sem esse apoio seria
impossível avançar. Agradeceu também a população pela confiança e a imprensa por levar a

mensagem dessa Casaaos quatro cantos da cidade. Fez menção a Sessão de abertura os trabalhos
e da importância de se manter a harmonia entre os Poderes Executivo e Legislativo e que isso não
escusa de fazer a crítica, de trazer a problemática, bem como, não escusa de fazer os elogios e
destacar os avanços da gestão. Prosseguiu dizendo que a Casa é um lugar de debates, em que
oficialmente serão discutidos vários temas e várias problemáticas com a finalidade de trazer as

informações oficiais acerca dos temas relevantes debatidos. A Câmara Municipal em julho fará
193 anos e que ao longo do tempo tem procurado contribuir com o desenvolvimento da cidade.
Mostrou-se feliz em poder dar continuidade a essa história e ter entregado na tarde de ontem o
livro Memorias Legislativas volume dois, que em breve estará disponível para outras entidades
poderem ter acesso as histórias do Parlamento, que se confunde diretamente com a história desse
município. Destacou alguns avanços que serão implementados no início deste ano, com relação a
investimentos na área de comunicação e informação, em que as pessoas poderão acompanhar as
sessões de forma remota em seus aplicativos e nas redes sociais com qualidade nas imagens e no
som, fazendo com que a mensagem chegue de forma mais clara. Em breve será entregue o espaço
destinado e aprovado por esta Casa a Procuradoria da Mulher, que será um equipamento público
queirá fortalecer a política pública defesa as mulheres de Santarém. Ampliação do espaço do setor

jurídico desta Casa, que receberá um espaço de cidadania. Está em andamento o espaço destinado

ao arquivo, espaço de memória desta Casa e ampliação da Sala da presidência. Concluiu
informando que já deu encaminhamento ao Projeto de reforma e ampliação do Poder Legislativo,

que receberá apoio do governo do estado através de investimentos com relação a ampliação desta
Casa. Informou que o vereador Alexandre Maduro pedirá uma Audiência Pública para discussão
da mudança de cor da água do rio Tapajós e que também estará solicitando uma audiência pública

para tratar sobre segurança pública do município de Santarém. Agradeceu a confiança e parceria
dos pares e que este seja um ano de muito sucesso. Concluído o Grande Expediente a sessão foi

suspensa por dois minutos para o registro do time da Pulga. Passamos para a Primeira Parte da
Ordem do Dia comaleitura da ata do dia 14 de dezembro de 2021, que após colocada em
discussão foi aprovada por unanimidade. Em continuidade houve a leitura dos expedientes
recebidos: Of, 010/2022 — Sindicato Rural de Santarém; Memorando 027/2021- Gab. vereador
Ronan Liberal Júnior — ; MEMO. 004/2021 — Gab. Ver. Jander Ilson Pereira (DEM); MEMO.
09/2021 — GAB. Veredora Ef. Alba Leal. O primeiro secretário fez a leitura do relatório dos
trabalhos realizadospela secretaria no ano de 2021, conforme preceitua o art.26, IX do Regimento
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Interno. Foram encaminhados às comissões pertinentes: Mensagem de veto total ao PL 264/2021e
Mensagem de veto parcial ao PL 297/2021. Projeto de Resolução que cria a medalha Nordestina-
de autoria do vereador Aguinaldo Promissória-PSL. Em seguida, passou-se para a Segunda Parte
da Ordem do Dia, com discussão e votação das matérias em pauta. TRABALHOS
APROVADOS E ACATADOS: Pedido de Informação 001 ao 007/2022 de autoria do vereador
JK do Povão (PSDB); Pedido de Informação 08/2022 de autoria da vereadora Adriana Almeida
(PV); Pedido de Informação 009/2022 de autoria do vereador Alexandre Maduro (MDB): Moção
de Aplausos 001/2022- de autoria do vereador Murilo Tolentino (PSC); Moção de Aplausos
002/2022- de autoria do vereador JK do Povão (PSDB); Moção 003/2022 e 004/2022- de autoria
do vereador Carlos Silva (PSC); Moção 005/2022 de autoria do vereador Ronan Liberal Júnior
(MDB); Moção 006/2022 de autoria do vereador Carlos Martins (PT); Moção 008/2022 de autoria
do vereador Silvio Neto (DEM). Requerimento 002/2022 de autoria do vereador Ronan Liberal Jr
(MDB). PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 3419/2021 — ALTERA A RESOLUÇÃONº002, DE
05 DE SETEMBRO DE 1990, QUE DISPÕE SOBRE O REGIMENTO INTERNO DA
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTARÉM, PARA DAR NOVA REDAÇÃO AOS ARTIGOS
113, 114, 115, 116, 117 E 118 E ACRESCENTA OS ARTIGOS 113-A4, 114-4, 115-A E 115-B,
em discussão pela 2º vez foi aprovado por unanimidade. PROJETO DE LEI Nº 2352/2021 —

INSTITUI A SEMANA MUNICIPAL DE CONSCIENTIZAÇÃO E PREVENÇÃO AO
TRANSTORNO DE ANSIEDADE GENERALIZADA E DEPRESSÃO NO AMBIENTE
ESCOLAR NO MUNICÍPIO DE SANTARÉM. (Autoria: Ver. Carlos Martins), foi discutido e
aprovado em 1º e 2º discussão por unanimidade. Concluído a pauta, passou-se para as explicações
pessoais o vereador JK do povão manifestou sua indignação sobre o veto total ao PL 264/2021 E
disse aguardar os motivos do veto em seu gabinete. O vereador ERASMO MAIA (DEM)
manifestou seu voto favorável ao Projeto de Lei/PROC: 2352/2021 de autoria do vereador Carlos
Martins, o presidente RONAN LIBERAL JR. (MDB), encerrou os trabalhos convidando a todos
para a próxima sessão. Vereadores presentes: ADRIANA ALMEIDA (PV), ALEXANDRE
MADURO (MDB), ANGELO TAPAJOS (REPUBLICANOS), BIGA KALAHARI (PT),
CARLOS SILVA (PSC), DIDI FELEOL (PP), ERASMO MAIA (DEM), ELIELTON LIRA
(AVANTE), JÚNIOR TAPAJÓS (PL), JK DO POVO (PSDB), ENFERMEIRO MURILO
TOLENTINO(PSC), CARLOS MARTINS (PT), PROF. JOSAFÁ DO SINPROSAN (PL),
SÍLVIO NETO (DEM), AGUINALDO PROMISSÓRIA (PSL); ERLON ROCHA (MDB),
RONAN LIBERAL JR. (MDB). AUSENTES COM JUSTIFICATIVA: ALYSSON PONTES
(PSD), JANDER ILSON PEREIRA (DEM), ENFERMEIRA ALBA LEAL (MDB),
GERLANDE CASTRO (PSB).E para constar mandou lavrar a ata que depois de lida, discutida
e aprovada será assinada por quem de direito
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