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CÂMARAA

Ata da Sétima Sessão Ordinária do Primeiro Período da Segunda Sessão) CESTRAR
Décima Nona Legislatura, realizada no dia dezesseis de fevereiro do ano de dois.miil e vinte e
dois, 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. TEMPO DAS LIDERANÇAS: O vereador
JK DO POVÃO (PSDB) iniciou seu discurso dizendo que fará um pedido especial ao prefeito
Nélio Aguiar, pois desde o ano passado tem pedido aos secretários e até agora nada foi resolvido,
pedidos em relação as praças e parquinhos, também sobre as quadras esportivas que estão
precisando de manutenção. Concluiu pedindoao prefeito que olhe com carinho para essa situação.
O vereador DIDI FELEOL (PP) fez um relatório sobre suas atividades no dia a dia junto à
população. Enfatizou o nome da secretária de Educação Maria José Maiae sua equipe de transporte
escolar, bem como, o prefeito Nélio Aguiar por ter aceitado uma solicitação que veio da
Comunidade Paissandu, pois o senhor Paulo Eder Diretor da Escola São Vicente de Paula, no qual
ele também é gestor das escolas das comunidades Cruzador, Santa Luzia e Patauazal, onde vinha
sofrendo problemas difíceis com o transporte escolar, pois a empresa que ganhou a licitação não
está assumindoa responsabilidade do transporte escolar, fazendo com queos alunos faltem a aula,
devido a falta do transporte) Segundo o vereador, no final do mês o recurso cai corretamente na
conta da empresa. Agradeceu a comunidade, alunos, pais, Conselho Escolar da Escola São Vicente
de Paula e demais escolas, pelo abaixo assinado feito e entregue na Secretaria de Educação, para
o prefeito e coordenador de transporte escolar, e deu graças a Deus que a secretária autorizou que
o coordenador enviasse um ônibus para aquela comunidade. Agradeceu também, ao coordenador
de rios o senhor Nilton, pelo esforço desempenhado em prol da comunidade. Relatou ainda, que a
direção da Escola Santa Luzia da comunidade Santa Luzia, recebeu vários materiais que estavam
precisando, através de autorização da secretária de educação, e que por conta dessa entrega os
alunos poderão receber um ambiente escolar limpo e cheiroso, facilitando assim o aprendizado. O
vereador ALYSSON PONTES (PSD) iniciou seu discurso informando que protocolará algumas
indicações e requerimentos, fruto das conversas com as comunidades, onde indica ao secretário
Paulo Jesus SMT, para que implante uma sinalização semafórica na rua Tancredo Neves com Rua
B, bairro Nova República; solicita também a terraplanagem, compactação, drenagem e
asfaltamento da rua Quixadá, perímetro em frente ao Colégio Helena Lisboa; outra solicitação é
de uma faixa elevada em frente ao colégio Alberico Nóvoa (Alberiquinho) bairro da Prainha:
Moção de Aplausos, pela implantação de equipamentos eletrônicos no sentido de assegurar a
informatização completa do sistema de saúde no município de Santarém / Finalizou informando
que recebeu informações dos trabalhos realizados pela Secretaria de infraestrutura em várias ruas
da cidade. Frisou que isso é fruto do trabalho do prefeito em parceria comsuas secretarias; é O

governo unido em busca de melhorias para a coletividade. O vereador MURILO
TOLENTINO(PSC) iniciou sua fala parabenizando a repórter Cissa Loyola, servidora da
Câmara, e em nomedesta, estendeu suas felicitações a todos os repórteres da Casa e a todos os
demais profissionais da cidade, pela passagem do dia do repórter, comemorado hoje no Brasil.
Falou sobre uma fiscalização conjunta com a vereadora Alba Leal, no dia 11, nas dependências da
UPA 24 Horas, em que foi constatado uma Unidade limpa; com fluxo de atendimento normal: com
médicos exercendo um excelente atendimento, porém foi confirmado a falta de alguns materiais
de insumo e da medicação dexametasonae baixo estoque da dipirona. Afirmou que não se pode
deixar que isso aconteça, visto que a OS foi contratada para prestar um serviço de qualidade para
a população, e que recebe um valor alto para exercer esse papel, e caso esse valor não esteja
suprindo as necessidades da demanda, que ela se defenda ou explique-se para o executivo, para
que seja resolvida essa problemática e assim a população receba atendimento de qualidade Na
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ocasião, explanou outra situação, que são dos profissionais da saúde, que estão atuando na linha
de frente no combate contra a covid, que não estão recebendo os quarenta por cento em cima do
salário base. Informalmente a OSdisse que está se ajustando para fazer esse pagamento; também
solicita da secretária Vânia que faça o mesmo com os profissionais da linha de frente que atuam
no município. Informou, que entrará com Indicação para a SEMSA e para o Instituto Mais Saúde
para que paguem o direito a esses profissionais. Destacou que faz parte da CCJ e que foi relator
de um Projeto de Lei, de autoria do Poder Executivo, que entrará na pauta de hoje, que dispõe
sobre autorização de abertura de crédito no fundo municipal de saúde, no valor de sete milhões de
reais. Pede a colaboração dos pares que fiscalize se esses recursos serão empregados onde
realmente são necessários. Finalizou parabenizando o vereador Alysson Pontes pela moção de
aplausos apresentada. Pela ordem, o vereador JK DO POVÃO, convidou os pares e a população
para a Audiência Pública que ocorrerá na Câmara no dia vinte e dois de fevereiro com a presençada OS Mais Saúde.[TEMPO DAS BANCADAS: O vereador ELIELTON LIRA(AVANTE)
iniciou seu discurso saudando o vereador Joel Vitor do município de Juruti que veio conhecer as
dependências da Câmara Municipal. Parabenizou todosos repórteres em nomedo vereador Carlos
silva, pela passagem do dia do repórter. Informou que nesta manhã, foi entregue um caminhão
adquirido através de emenda parlamentar do Dep. Hilton Aguiar, que servirá para escoar a
produção dos agricultores da região do corta corda para as feiras e mercados de Santarém; será
entregue também sessenta e cinco equipamentos para a feira do Mercadão 2000, na sexta feira às
dez horas da manhã fParabenizou o Dep. Hilton Aguiar e o Deputado José Maria Tapajós pelos
recursos investidos na cidade. O vereador CARLOS SILVA (PSC) frisou a presença do senhor
Maramaldo Costa que é ex-vice-prefeito da cidade de Almeirim. Parabenizou em nomeda repórter
Cissa Loyola, Bena Santana, Marcus Luiz, Alcindo Lima, Jefferson Santos e aos servidores da
ASCOM a todosos repórteres pela passagem do dia do repórter que é comemorado nodia de hoje.
O vereador CARLOS MARTINS (PT)relatou que na manhã de hoje houve uma reunião com as
lideranças indígenas borari de Alter do Chão, em que foi tratado sobre a educação escolar indígena,
em que a Escola Municipal Antônio de Sousa Pedroso Borari, está tendo alguns problemas com a
portaria de lotação para as escolas indígenas. Explicou que segundo a portaria expedida, os
professores lotados em escolas indígenas será ocupada por professores indígenas e depois por não
indígenas. Foram levantados alguns questionamentos e que serão enviados ao Poder Executivo
através de um Pedido de Informação quesolicita junto a SEMED quanto a lotação dos professores
na Escola Municipal Antônio de Sousa Pedroso Borari /Que seja informado se a lotação dos
professores na Escola Municipal Antônio de Sousa Pedroso Borari está obedecendo as normas
contidas na Portaria nº. 456/2022-SEMED: E, ainda, que seja encaminhado a relação dos
professores lotado no referido educandário, discriminando nominalmente os professores indígenas
e não indígenas, efetivos e temporários. Na ocasião, solicitou uma reunião com a comissão de
educação da Casa e uma equipe das lideranças indígenasna tarde de hoje ou amanhã, pois é preciso
aprofundar a discussão do tema. Pela ordem, o vereador Josafá Gonçalves(PL) disse que já vem
acompanhadoa situação há pelo menos três semanas, e que não concorda com algumas situações.
Relatou que esteve presente em uma reunião na prefeitura com os indígenas e a secretária de
educação. Afirmou que a portaria é fruto de um consensoentre as lideranças indígenasda região
do Arapiuns, Tapajós e Planalto com a secretaria de educação, segundo ele. a portaria é um avanço
no tema, porém não foi atentado para a particularidade da maior escola borari da região que é a de
Alter do Chão, que possuiu professores efetivos que prestam serviços há 23 anose estão impedidos
de continuarem prestando esse serviço, mostrou sua indignação em saber que essa situação está
acontecendo, visto que a finalidade não é dividir e sim agregar. Pela ordem, o vereador Carlos
Martins-PT, reafirmou quea portaria diz que as vagas para os professores nas escolas indígenas
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são preferencialmente para professores indígenas e não só indígenas, cabendo assim também para
os não indígenase que a reunião proposta porele, precisa acontecer ainda esta semana para que o
tema seja devidamente esclarecido.fComo líder do governo, o vereador Erasmo Maia (DEM)
informou que a Escola Antônio Pedroso possui 496 alunos não indígenas e 196 indígenas, sendo
que todasas reivindicações feitas pelas lideranças indígenas foram atendidas, apenas uma, não foi
aceita pela secretária de educação, que solicitou a retirada de todos os professores efetivos não
indígenas por professores temporários indígenas. Mostrou sua indignação, afirmando que não é
possível atender a essa reivindicação pois revela uma discriminação por parte dos indígenas em
relação as outras pessoas. Pelo tempo das BANCADASo vereador ERASMO MAIA(DEM)
iniciou seu discurso parabenizando a todos os repórteres da Casa e a todos os presentes na sessão
pela passagem do dia do repórter. Continuou a discussão anterior, afirmando queessa situação se
resume em lotação de emprego, em que os caciques indígenas querem empregar seus familiares
nessas vagas. Segundoele, por não haver uma fiscalização mais firme, essas práticas acontecem.
Relatou que ontem iniciou o calendário letivo nas escolas do município e que recebeu ligação de
uma mãe que mostrou-se satisfeita com a recepção dadaao seu filho que veio de escola particular,
Ontem houve a entrega da escola Dom Floriano no bairro do Maracanã, coma presençadoprefeito
Nélio Aguiar, reforma e ampliação e quadra esportiva em andamento. Disse que em Santarém, tem
crescido o número de quadras esportivas entregues pelo governo municipal. Disse que o secretário
Bruno repassou a informação de que em breve, os brinquedos de todas as praças públicas serão
reformados, por empresas que ganharamalicitação feita pela administração pública municipal. Na
oportunidade informou que protocolará um requerimento direcionado a SEMSA para que faça a
coleta de exames nos centros de saúde mais afastados da cidade, em dias diferentes e alternados.
Concluiu relembrando os pares da reunião de trabalho que acontecerá no Plenarinho da Casa, para
discutir sobre a segurança pública e ao ordenamento da orla do Maracanã. Pela ordem, o vereador
Biga Kalarahe, reafirmou a importância da reunião de trabalho e confirmou sua presença.
Concluído o Grande Expediente, passamos para a Primeira Parte da Ordem do Dia com a leitura
da ata do dia 09 de fevereiro de 2022 e, que após colocada em discussão foi aprovada por
unanimidade. Em continuidade foram encaminhados os Projetos de Leis de autoria do vereador
Carlos Martins-PT que Inclui $ 4º no Art. 4º da Lei nº 19.518, de 12 de maio de 2014,
estabelecendo mínimo de 20% (Vinte Por Cento) de Mulheres dentre os condutores de táxi no
Município de Santarém; Projeto de Lei de autoria do vereador Enf. Murilo Tolentino que Torna
obrigatória, em todo o Município de Santarém, a coleta e destinação final, pelos revendedores,
fabricantes ou produtores, de bebidas em embalagens de vidro não retornáveis, conhecidas como
long necks, na forma que especifica. 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 nº 14/2022 de autoria do vereador Carlos Martins; Pedido
de Informação nº 15/2022 de autoria do vereador Carlos Silva. Moção de Aplausos nº 25/2022 de
autoria do vereador Erasmo Maia- DEM; Moção nº 26/2022 de autoria do vereador Murilo
Tolentino-PSC; Moção de Aplausos nº 27/2022 de autoria do vereador Alysson Pontes-PSD;
Requerimento 155/2022 de autoria do vereador Murilo Tolentino; Requerimentos nºs 220, 221,
222,223,224 e 225/2022 de autoria do vereador Ronan Liberal Jr. Requerimentos nºs 243, 244,
245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252/2022 de autoria do vereador Aguinaldo Promissória;
Requerimentos nºs 258, 259, 260, 261 e 262/2022 de autoria do vereador Alysson Pontes;
Requerimento nº 264, 265, 266, 267, 268/2022 e Indicação nº 35/2022 de autoria do vereador
Murilo Tolentino; Indicação nº 36/2022 e Requerimentos nºs 269, 270, 271/2022 de autoria da
vereadora Alba Leal; Indicação nº 37/2022 de autoria do vereador Erasmo Maia; Requerimentos
nºs 272, 273, 274 e 308/2022 de autoria do vereador Josafá Gonçalves; Requerimento nº275/2022
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de autoria da vereadora Adriana Almeida; Requerimentos nºs 276 e 287/2022 de autoria do
vereador Gerlande Castro; Requerimentos nºs 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285/2022
de autoria do vereador Erlon Rocha; Requerimento nº 291/2022 de autoria do vereador Carlos
Martins; Requerimento 292/2022 de autoria do vereador Carlos Silva: Requerimentos nºs
294,295,296/2022 de autoria do vereador Alexandre Maduro; Requerimentos nºs
297,299,300,301,302,303,304,305,306,307/2022 de autoria do vereador Didi Feleol. Projeto de

Lei/PROC nº 175/2022 de autoria do Poder Executivo que Autoriza abertura de crédito adicional
especial no orçamento do fundo municipal de saúde para o exercício de 2022 e dá outras
providências, foi discutido e aprovado em 1º e 2º discussão. O presidente RONAN LIBERAL
JR(MDB), encerrou os trabalhos convidando a todos para a próximasessão. Vereadores presentes:
ADRIANA ALMEIDA (PV), ALEXANDRE MADURO (MDB), ALYSSON PONTES
(PSD), ANGELO TAPAJOS (REPUBLICANOS),AGUINALDO PROMISSÓRIA (UNIÃO
BRASIL), ENFERMEIRA ALBA LEAL (MDB), BIGA KALAHARE (PT), CARLOS
SILVA (PSC), DIDI FELEOL (PP), ERASMO MAIA (DEM),ERLON ROCHA
(MDB),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), RONAN LIBERAL JR(MDB).
AUSENTES COM JUSTIFICATIVA: ELIELTON LIRA (AVANTE), JANDER ILSON
PEREIRA (DEM).E para constar mandou lavrar a ata que depois de lida, discutida e aprovada
será assinada por quem de direito.
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