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Ata da Sexta Sessão Ordinária do Primeiro Período da Segundá.
Sgssão Legislativa da
Décima Nona Legislatura, realizada no dia quinze de fevereiro do ano deVois mil e vinte e dois,

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:
vereador
JK DO POVÃO (PSDB) iniciou seu discurso falando que protocolará requerimento solicitando
da SEMINFRA ação tapa buraco nas ruas asfaltadas da cidade, pois em
quase todas, existem
buracos e vem recebendo muitas reclamações a esse respeito. Sugeriu ao secretário,
que faça uma
equipe noturna de trabalho, para realização desses trabalhos durante a noite e madrugada, com a
finalidade de não atrapalhar o fluxo no trânsito durante o dia. Afirmou
que não está falando que o
secretário não realiza esse trabalho, mas sim, que falta um plano estratégico, pois o serviço sai
incompleto. A vereadora ALBA LEAL (MDB) falou que está protocolando Indicação ao Poder
Executivo solicitando a criação do cargo de Bacharel em Saúde Coletiva no Município de
Santarém, curso que já existe no município através da Universidade Federal do Oeste do Pará
(UFOPA), o qual precisa fazer parte do quadro do município, pois são vários profissionais que já
estão formados e precisam desenvolver suas atividades em nosso município. Também informou
que existe um Projeto de Lei que tramita na Câmara dos Deputados Federais de autoria do Dep.
Alexandre Padilha (PT), que dispõe sobre a regulamentação da atividade Profissional de
Sanitarista, curso de graduação muito importante para o profissional em Saúde Pública. Frisou que
já existe um Projeto de Lei Municipal que dispõe sobre a Estrutura Organizacional da
Administração Direta no Município de Juruti, que estabelece as atribuições dos órgãos da
administração direta e dá outras providências e percebe-se a grande importância desse profissional
do diploma em Saúde Coletiva. Relatou que esteve com a secretária de Planejamento senhora
Núbia e com os técnicos que solicitaram os cursos de capacitação pelo Capacita Santarém e
que
desta vez iniciará pelo Distrito de Arapixuna, pois cobre 21 comunidades, solicitou que a equipe
da SEMDEC entre na primeira quinzena de maio nas vinte comunidades e no Distrito de
Arapixuna. Falou ainda, da importância da capacitação dessas comunidades e da melhoria do
acesso delas, ao invés de virem à Santarém. Finalizou seu discurso pedindo que a Secretaria de
Assistência Social amplie as visitas dos Conselhos Tutelares, de outros profissionais dessas ações
sociais nas comunidades. O vereador GERLANDE CASTRO (PSB) parabenizou a vereadora
Adriana Almeida por sua formação na primeira turma de odontologia do IESPES, pelos cinco anos
de muita luta e acredita que a vereadora irá contribuir muito com a população e com o município.
Pediu permissão para colocar uma observação, pois quando esteve em Curuai no
da entrega do
Consultório Odontológico enfatizou que daqui há uns anos, aquele Distrito precisará de pelo
menos três consultórios, pela grande demanda da população. Pediu licença a vereadora Alba Leal
que solicitou a UBS para aquela região para que ele, acrescente um pedido de implementação de
um consultório odontológico para atender a comunidade do Piraquara e Vila Socorro. Ressaltou
que no Pará a única cidade que valoriza o cirurgião dentista é Paragominas, que tem um salário
razoavelmente digno. Disse que chegará o momento em que
acionar a comissão de saúde para
desta
Parabenizou
a valorização
categoria.
a administração municipal pelo avanço neste setor com
a compra de vários equipamentos e com visita da equipe de licitação em cada consultório, para
melhorar o atendimento à população. Lembrou de uma frase citada no dia da inauguração da UBS
do Lago Grande que dizia que prefeito que não investe na odontologia não é um prefeito
atualizado. Ressaltou que a administração está investindo muito nesta área, principalmente com
reforma e melhoria nos CEO”s dos bairros Maracanã e Santíssimo. O vereador CARLOS
MARTINS (PT), iniciou seu discurso falando que traz para a pauta um requerimento solicitando
UPA 24 Horas, pois o PSM,
a ampliação dos serviços saúde de urgência e emergência no HMS
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está enfrentando uma crise de gestão, que precisa ser avaliado, pois é muito antigo e desde
que foi
inaugurado, passou por uma ampliação, mas não tem mais a capacidade de atendimento como
deveria. Informou que a cidade tem somente uma UPA na zona Leste da cidade, mas
que já foi
solicitado a instalação de uma no bairro do Santarenzinho, disse saber
não
dispomos de
que
recursos, mas que precisa ser planejado o futuro. Informou ainda, que nos noticiários foi dito, que
Belém irá ganhar o terceiro Pronto Socorro por meio de cooperação técnica com o
governo do
estado, prefeitura e bancada federal. E vendo essa articulação política na capital, acredita
que pode
ser repetida aqui em Santarém e que esse debate pode ser discutido na Comissão de Saúde desta
casa. Concluiu dizendo, que a ampliação e construção de um novo hospital, assim como o nome
do bairro que a receberá, é uma proposta a ser discutida. O presidente ressaltou
que é uma matéria
bastante pertinente, haja vista a carência na área da Saúde em nossa região, não só aqui, mas
também na região Oeste e calha norte, pois muitos pacientes de outros municípios vêm buscar
tratamento em Santarém, por isso a importância da discussão dessa matéria. TEMPO DAS
BANCADAS: O vereador JK DO POVÃO (PSDB) iniciou seu discurso falando sobre os radares
eletrônicos que foram instalados pelo governo do estado em Santarém, que no ano passado no mês
de agosto, recebeu a informação do senhor Marlon Batista Azevedo
que é chefe do Grupo de
Operação e Fiscalização de Trânsito em Santarém, que só no primeiro mês foram dez mil
notificações, e que fazendo um cálculo em cima do que lhe foi informado, o governo teria
arrecadado mais de dois milhões de reais só no primeiro mês, e que desde então, não conseguiu
ter acesso a essas informações. Relatou que foi ao CIRETRAN
orientado pelo Sr. Marlon que
desse entrada com um ofício junto ao órgão, para que a solicitação fosse respondida, em
que
procura saber informações sobre a quantidade de multas aplicadas até essa data? A quantia do
valor arrecadado com essas multas até essa data? Onde está sendo aplicado esse recurso? Disse
que isso é transparência para com a população, haja vista, que os usuários se dirigirem ao
CIRETRAN e não conseguem agendar o atendimento para tirar a CNH ou fazer alguma
documentação. O vereador enfatizou que se tornou uma ponte entre a população e a direção do
DETRAN em busca de informações, pois o serviço prestado pelo órgão a população santarena
ainda é muito precário, porém a arrecadação do estado é muito alta. Que as rodovias estaduais
precisam de melhorias. Afirmou que não é contra os radares eletrônicos, pois inibe os condutores
de andarem em alta velocidade e registram imprudências no trânsito, mas é contra o excesso de
multas aplicadas. Indica ao governador que coloque sonorizadores nas rodovias para alertar esses
condutores. Indica também, que seja colocado três passarelas na Rodovia Fernando Guilhon.
Finalizou citando que recebe inúmeras reclamações de alagamentos por conta das fortes chuvas
que estão caindo na cidade e solicita do secretário de Infraestrutura, planejamento para que as ruas
que não são asfaltadas e que não estão previstas para receber pavimentação recebam melhorias. O
vereador JÚNIOR TAPAJÓS (PL) iniciou seu discurso falando que nesta semana a população
santarena terá uma resposta sobre a possível motivação das águas barrentas do Rio Tapajós, pois
está acontecendo na região de Itaituba a Operação Caribe Amazônico, que é uma forma de
repressão ao garimpo ilegal na região do Tapajós, operação que ocorre a partir de uma possível
contaminação do rio Tapajós. Citou que é possível ver manifestações em defesa dos garimpeiros,
que são pais de famílias e precisam trabalhar, porém precisa ser um trabalho licenciado e
autorizado, uma vez que muitas pessoas são exploradas e vivem em situação desumana
a renda
fica nas mãos de uma minoria. Disse ainda, que para o meio ambiente e para a população ficam
apenas a devastação e degradação. Listou alguns dos riscos deixados pelas consequências dessa
poluição, que são o risco iminente para a saúde, pelas possíveis contaminações pelo mercúrio; o
risco cultural, para quem nasceu e cresceu vendo o azul dos belos rios do azul do Tapajós; e risco
econômico, pois a partir do momento em que os rios se tornarem de cor barrenta, poderão perder
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o encanto e que com isso, perder dois cartões postais da cidade que são o encontro das águas do
rio Amazonas e Tapajós e a maravilha de Alter do Chão. Advertiu
que, não adianta apoiar a
atividade ilegal dos garimpos onde a riqueza vai se concentrar nas mãos de
poucos e trazer a
miséria para o nosso município. Em aparte, o vereador Gerlande Castro parabenizou o vereador
pelo discurso em defesa do rio Tapajós e em defesa das pessoas que trabalham dentro da
legalidade. Lembrou que o garimpo funciona dentro das matas há anos, mas infelizmente o
governo federal não teve a capacidade de legalizá-los e que mesmo assim, continuam funcionando.
Disse que o Governo Federal, precisa montar e enviar uma força tarefa
para a região da Amazônia,
com a finalidade de legalizar os garimpos de uma forma que não prejudique ninguém. Lembrou
que hoje não existe mais aquele pequeno trabalhador em movelaria por causa da proibição da
madeira, mas os grandes madeireiros continuam suas atividades. Afirmou que hoje o que se vê são
atividades clandestinas arrecadando riquezas, mas não pagam impostos. De volta a palavra o
vereador JÚNIOR TAPAJÓS afirmou que de maneira nenhuma vai se posicionar contra o
desenvolvimento, pois ele faz parte da história de qualquer país e de qualquer município, mas não
pode apoiar qualquer atividade sem estudos ambientais. Apoiou a fala do vereador Gerlande, que
disse que essa responsabilidade é do governo federal e que ele precisa assumir, mas percebe
que
não há interesse, pois vê muitas explorações ilegais com o ouro, madeiras entre outros. Falou
que
ainda não pode-se afirmar que essa contaminação é causada pelos garimpos. Parabenizou aos
órgãos federais Ibama, a Funai, a Polícia Federal, o Iembio, que iniciaram essa operação na região
garimpeira do alto tapajós, onde foram inutilizados alguns equipamentos e que foram recolhidos
sedimentos da extração que estavam sendo lançados nos igarapés e Rio Tapajós. Em aparte, o
vereador Carlos Martins, acrescentou que o grande erro está em achar que o desenvolvimento só
acontece através de grandes projetos. Lembrou da mineração, que é muito importante para o Brasil,
e que não é só o ouro, mas existem muitos outros minérios. Afirmou que o estado do Pará é
riquíssimo em minério de ferro e bauxita e no agronegócio, e que o Brasil não vai abrir mão disso.
Enfatizou que a floresta não atrapalha o desenvolvimento e que devastá-la para fazer pastos e
garimpos de forma desordenada e irregular não é a solução e que precisa fazer valer a lei do
zoneamento econômico e ecológico. Concluiu parabenizando o vereador Júnior pelo seu discurso.
O vereador JÚNIOR TAPAJÓS finalizou destacando que não pode ser criminalizado o
desenvolvimento através da mineração, mas que precisa-se de uma resposta urgente sobre a
mudança na coloração da água do Rio Tapajós para que não se perca o cartão postal da cidade. O
vereador CARLOS SILVA(PSC) usou a tribuna para registrar que no último sábado esteve na
Comunidade de Limão Grande na Região do Ituqui, que os comunitários estavam sem água há
trinta dias, devido problemas na bomba do microssistema. Foi informado pela prefeitura que desde
2017 a manutenção dos microssistemas é por conta das comunidades, porém os comunitários não
conseguiram arrecadar o montante para o conserto da bomba, no valor de cinco mil reais. Informou
que solicitou a colaboração da prefeitura, através do secretário Bruno Costa, na retirada da bomba
para que fosse possível a manutenção desta. Encerrou informando que a bomba já foi retirada e
levada para o conserto e que até sexta feira estará instalada. Concluído o Grande Expediente.
Passamos para a Primeira Parte da Ordem do Dia com leitura da ata do dia 08 de fevereiro de
2022 e, que após colocada em discussão foi aprovada por unanimidade. Em continuidade houve a
leitura dos expedientes recebidos: MEMO. 001/2022 — GAB. Vereador Ronan Liberal Jr.:
MEMO.009/2022 — GAB. Vereador Aguinaldo Promissória; MEMO 012/2022- GAB. Elielton
Lira. Em seguida, passou-se para a Segunda Parte da Ordem do Dia, com discussão e votação
das matérias em pauta. TRABALHOS APROVADOS E ACATADOS: Requerimentos
35,
36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45,46/2022 de autoria do vereador Erlon Rocha (MDB);
Requerimento nºs 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 213, 214, 215/2022 de autoria da vereadora
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Adriana Almeida-(PV); Requerimentos nºs 200 e 201/2022 e Indicações nºs 32
e 33/2022 de
autoria da vereadora Alba Leal-(MDB); Requerimentos nºs 202, 203, 204. 205, 206, 207/2022 de
autoria do vereador Alysson Pontes(PSD); Requerimentos nºs 208, 209,210,21 1,/2022 de autoria
do vereador Prof. Josafá Gonçalves-(PL); Requerimento nº 212 e 226/2022 de autoria do vereador
Carlos Silva-(PSC); Indicação nº 34/2022 de autoria do vereador Erasmo
Maia(DEM);
Requerimentos nºs 216,217,218 de autoria do vereador Alexandre Maduro- (MDB); Requerimento
nº 219/2022 de autoria do vereador Carlos Martins- (PT);
Requerimentos nºs
233,234,235,236,237,238,239,240,241,242 e 254/2022 de autoria do vereador Didi Feleol(PP);
Requerimento nº 256/2022 de autoria do vereador Ângelo Tapajós(REPUBLICANOS). O
presidente em exercício ALYSSON PONTES (PSD), encerrou os trabalhos convidando a todos
para a próxima sessão. Vereadores presentes: ADRIANA ALMEIDA (PV), ALEXANDRE
MADURO (MDB), ALYSSON PONTES (PSD), ANGELO TAPAJOS (REPUBLICANOS),
ENFERMEIRA ALBA LEAL (MDB), BIGA KALAHARI (PT), CARLOS SILVA (PSC),

DIDI FELEOL (PP), ERASMO MAIA (DEM), GERLANDE CASTRO (PSB), JÚNIOR
TAPAJÓS
(PL), JK DO POVO (PSDB), ENFERMEIRO MURILO TOLENTINO (PSC),
CARLOS MARTINS (PT), PROF. JOSAFÁ DO SINPROSAN (PL), SÍLVIO NETO (DEM),
ERLON ROCHA (MDB).
AUSENTES
COM
JUSTIFICATIVA:
AGUINALDO
PROMISSÓRIA (UNIÃO BRASIL); ELIELTON LIRA (AVANTE), JANDER ILSON
PEREIRA (DEM), RONAN LIBERAL JR. (MDB). E para constar mandou lavrar a ata
que

depois de lida, discutida e aprovada será assinada por quem de direito.
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