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Décima Nona Legislatura, realizada no dia vinte e dois de fevereiro do ano de dó il 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 cumprimentando a todos e, logo em
seguida, cobrou do Procon uma fiscalização intensiva nos bancos da cidade, devido o vereador
receber constates reclamações de pessoas que aguardam poraté 05 horasnasfilas bancárias para
serem atendidas, o mesmo relatou que no mêsde janeiro teria sido acionado por algumas pessoas
que estariam na Caixa Econômica Federal aguardando atendimento desde as 04 horas da manhã,
sendo que já eram 15:00 horas da tarde e mesmo comafila dando voltas no quarteirão nenhum
atendimento havia sido feito, procurado pelo vereador o gerente da instituição financeira alegou
problemas de internet e falta de dinheiro nos caixas eletrônicos mas segundo o parlamentar que
após essas reclamações o gerente distribui as senhas e todas os clientes que estavam ali foram
atendidos e que o mesmo acionou o Procon que o informou que o Banco foi multado. O
parlamentar destacou ainda, que existe uma Lei Municipalcriada em 2005 pelo então vereador na
época o Sr. Valdir Mathias e aprovada pela Casa, onde estabelece que o tempo limite é de 30
minutos para o cidadão ficar aguardando atendimento na fila bancária. O vereador BIGA
KALAHARE (PT) informou que dia 18 foi até a capital do estado para reunir com a Equatorial,
levando como pauta a falta de energia elétrica em muitas comunidades da região, disse ainda que
o governo tem um projeto chamado “Mais Luz para Amazônia” e que está entrando com um
documento junto a Câmara requerendo que o Poder Executivo cobre junto ao Ministério de Minas
e Energia a inclusão das comunidades da Resex - Tapajós-Arapiuns. que são mais de 30
comunidades que dependem de geradores de energia, tendo gastos com combustíveis para terem
no máximo 3 horas de energia elétrica ou ainda, aquelas que utilizam somente lamparina. O
parlamentar justificou sua ausência na próxima sessão legislativa por conta da visita ao Ministério
de Minas e Energia em Brasília para tratar dessa pauta. O vereador PROF. JOSAFÁ DO
SINPROSAN (PL) apresentou o requerimento nº 317 da Comenda “Mérito Futebolístico Lúcio
Santarém” para ser aprovado pelos demais vereadores, na ocasião lembrou daqueles que tem
contribuído para o futebol amador em Santarém. Agradeceu aos vereadores que participaram da
reunião no dia anterior. Destacou ainda a tramitação no Congresso Nacional de uma Lei
apresentada por um deputado do São Paulo (DEM)eliminandoas cotas no Brasil, mas incluindo
o povo pobre, negro e indígenas nas Universidades Públicas do Brasil, também se posicionou
contrário a inclusão de escolas particulares no Prouni. Parabenizou a Prof". Maria José Maia pela
melhora de seu irmão e pelo respeito e carinho que a professora tem tido com os profissionais da
educação. Finalizou agradecendo e destacando o papel dos parlamentares que é de fiscalizar e
cobrar para que as políticas públicas cheguem as pessoas que mais precisam. Pela ordem o
vereador JK DO POVÃO (PSDB) enfatizou o discurso feito pelo vereador PROF. JOSAFÁ DO
SINPROSAN(PL) em relação a Prof.º. Maria José Maia elogiando-a pelo seu excelente trabalho
na Secretaria de Educação. O vereador ENF. MURILO TOLENTINO(PSC) reclamou sobre a
falta de interesse da população em assistir as sessões da câmara, que muitos nem sabem os nomes
dos vereadores e que mediante esse fato tem usadoasredes sociais para chamar atenção e informar.
Em seguida, o parlamentar fez uma analogia usando a expressão “garimpo sem malária” que o
governo do estado está construindo em Santarém, referindo-se as rodovias estaduais que estão
cheias de “araras” ou seja, radares para controlar a velocidade no trânsito. alegando que não foi
apresentado nenhum estudo junto aos vereadores em relação a velocidade adequada nessas vias e
que está causando engarrafamento e excesso de multas, questionou sobre o valor dessas multas e
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que esses recursos sejam revertidos para o nosso município. Disse ainda, que recebeu informações
que a máquina de radioterapia do Hospital Regional “quebrou” novamente e com isso muitos
pacientes com câncer ficam aguardando na fila há mais de 06 meses, segundo o parlamentar já foi
solicitado ao deputado estadual Sr.º José Maria Tapajós que prometeu engajamento, mas o valor
da máquina foge ao valor das suas emendas, também foi solicitado o rateio junto à outros
deputados para conseguir recursos para a compra dessa máquina. O parlamentar cobrou do
governo do estado mais ajuda para Santarém e que o valor das multas seja revertido para cidade.
O vereador CARLOS SILVA (PSC) iniciou sua fala reiterando o que o vereador Enf. Murilo
Tolentino (PSC) havia dito em relação as “araras” (radares) cobrando que seja feito um estudo e
que os parlamentares desta Casa sejam ouvidos porque a população tem cobrado. O vereador
também indignou-se em relação a demora na fila de espera para o tratamento de pacientes
oncológicos, pedindo para que os parlamentares não se calem diante disso, logo em seguida,
apresentou uma Moção de Aplausos pelos 30 anos de serviços prestadosa este Poder Legislativo
pelo servidor José Boa Ventura Vieira Colares, comemorado no dia 17. O vereador
ALEXANDRE MADURO(MDB) informou sobre a reunião que teve com lideranças no bairro
da Floresta protocolando e reiterando os pedidos solicitados como: revitalização da praça Santa
Rita no bairro da Floresta; revitalização e reforma da UMEI (que está sendo executada); reforma
e ampliação da Escola Paulo Rodrigues; pedido da construção de uma creche; pedido de
iluminação pública do campo e de asfaltamento de diversas ruas do referido bairro, ficando
acordado com secretário de infraestrutura Daniel Simões serão asfaltadas a rua João Paulo, entre
as travessas Canaã e Henrique Dutra; rua Seringueira, entre as travessas Canaã e Sérgio Henn;
travessa Herique Dutra, entre alameda João Paulo II e Avenida Moaçara; travessa Canaã, entre
alameda João Paulo II e avenida Seringueira, dentre outras ruas que também receberão
asfaltamento, fruto de lutas das lideranças do referido bairro, o parlamentar também elogiou as
muitas obras que o poder executivo vem realizando, citando as melhorias realizadas no bairro do
Maracanã. Falou ainda, sobre a falta de investimentos em infraestrutura nos anos anteriorese sobre
a escassez de recursos. O vereador ERASMO MAIA (DEM) iniciou seu discurso falando sobre
a reunião com secretaria municipal de educação prof. Maria José sobre a educação indígena e sobre
as demandas solicitadas por eles em relação a não aceitação de professores não indígenas, falou
também sobre o relatório da gestão fiscal do município de Santarém sobre os restos a pagar no
valor de 16 milhões e 809 mil reais de empenhos de projetos que estão passíveis de execução e um
pouco mais de 5 milhões de despesas liquidadas e não pagas devido ao fechamento do ano 2021,
mas que já devem ter sido pagas no início deste ano e 6 milhões de dividas liquidadas e não pagas
porque há dúvidas quanto a sua execução, de acordo com o vereador para ter acesso ao relatório
fiscal basta consultar o Portal Transparência do Município de Santarém. Conclui seu
pronunciamento referindo-se a Lei 4.320 que trata das finanças e que não há nenhum problema
relacionado a prestação de contas do município. Pela ordem o vereador Carlos Martins (PT)
agradeceu as informações trazidas pelo vereador Erasmo Maia e levantou um questionamento
citando a Lei de Responsabilidade Fiscal que preconiza que os relatórios fiscais do município
sejam apresentados de forma quadrimestral e que é obrigação da Secretaria de Finanças do
município fazer esse detalhamento junto a Esta Casa e que isso não ocorreu no ano de 2021, mas
que espera que isso seja feito nesse primeiro quadrimestre de 2022. O vereador JK DO POVÃO
(PSDB) falou sobre o equipamento de cateterismo do Hospital Regional e das reclamações que
vem sendo feitas a ele através de diversos meios de comunicação por pacientes sobre o não
funcionamento desse equipamento, informou que recebeuavisita em seu gabinete da diretora da
SESPA, Dra. Aline e que repassou essa denúncia a ela, sendo que a mesma admitiu o problema
nesse equipamento e que está buscando uma solução junto ao governo estadual, segundo o
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parlamentar quem mais sofre com esse problema é a população mais carente, que não tem dinheiro
para pagar por esses exames. O parlamentar também falou sobre os radares eletrônicos também
chamados de “araras” instalados nas rodovias estaduais, o que para ele tem sido uma fábrica de
produzir multas, ressaltou que é contra as multas das formas como estão sendo aplicadas mas que
não é contra o uso desses radares e que deveriam ser colocados também redutores de velocidades
e serem feitas construção de passarelas para dar maior vasão ao trânsito. Com relação a O.S. Mais
Saúde, o vereador informou ter recebido uma ligação do procurador da SEMMA, Dr. Mateus
verificando se havia possibilidade de adiamento da audiência pública marcada para esse dia, pois
o mesmo tinha uma reunião em Belém e que a nova data da audiência está marcada para o dia 29,
falou ainda sobre a redução nos recursos enviados para aérea da saúde que não tem sido suficientes,
denunciou a falta de insumos, medicamentos e a sobrecarga de trabalho desses profissionais no
hospital, falou ainda que existe uma determinação do Ministério Público para contratação de
médicos pediatras e ortopedistas e que a O.S. Mais Saúde não está conseguindo gerir o hospital,
que todos os dias vem recebendo denúncias de pacientes e funcionários sobre as péssimas
condições de atendimento e de trabalho concluiu que os parlamentares precisam tomar umaatitude
em relação a O.S. Mais Saúde para que o hospital possa melhorar o atendimento. O vereador
JANDER ILSON (DEM) iniciou sua fala relatando sobre sua viagem a Brasília que ocorreu no
dia 15 e 16 sobre a audiência com o Dr. Jairo Gude, que é o secretário adjunto da Secretaria da
Pesca, para esclarecer sobre o financiamento lançado pelo Governo Federal de até R$ 250.000,00
para pescadores para estimular a área de criação de pescado em cativeiro e para compra de
máquinas e equipamentos de pesca, o vereador teria sido informado pelo Secretário que para o
pescador ter direito a esse financiamento basta ter o RGP ativo. O parlamentar falou sobre os casos
suspeitos de consumo de peixe contaminado que teria acarretado uma doença popularmente
conhecida como “urina preta” e sobre as investigações desses casos, mas que até o momento não
teria sido comprovado nenhuma ligação com o consumode peixe, de acordo com o parlamentar
isso não passaria de uma “ Fake News”. Informou sobre o recadastramento e manutenção da
carteira do pescador que é feita pelo Ministério da Agricultura. O vereador relatou ainda a reunião
que teve no gabinete do deputado Junior Ferrari para cobranças de algumas emendase para discutir
datas de entregas de lanchas da região do Tapara, da região do Aritapera e região do Uricurituba
para atender as demandas daquelas regiões, concluiu que tem feito o seu papel de representar o
povo como vereador da melhor forma possível. Passamos para a Primeira Parte da Ordem do
Dia dispensando a leitura da Ata. Em continuidade houve a leitura dos expedientes recebidos:
MEMO. 14/2022 — Gab. Vereador Elielton Lira (AVANTE); MEMO. 108/2022 Gab. Vereador
Erlon Rocha (MDB); MEMO. 017/2022 Gab. Vereador Ângelo Tapajós (REPUBLICANO). 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 18/2022 da
vereadora Adriana Almeida (PV) endereçado à Secretaria de Saúde; Moção de Aplausos 34/2022
de autoria do vereador Alysson Pontes (PSD); Moção de Aplausos 36/2022 de autoria do vereador
Carlos Silva (PSC); Requerimento 181 e 182/2022 de autoria do vereador Jander Ilson Pereira
(DEM); Requerimento 293, 309 e 310/2022 de autoria do vereador Carlos Silva (PSC);
Requerimento 314; 315 e 316/2022 de autoria do vereador Murilo Tolentino (PSC); Requerimento
321 e 322/2022 de autoria do vereador Gerlande Castro (PSB); Indicação 39 e 40/2022 de autoria
do vereador Alysson Pontes (PSD); Requerimento 323; 324; 325; 326/2022 de autoria do vereador
Alysson Pontes (PSD); Requerimento 288 e 290/2022 de autoria do vereador Junior Tapajós (PL).
Requerimento 327, 328, 329, 330/2022 de autoria da vereadora Adriana Almeida (PV);
Requerimento 331; 332; 333; 334; 335; 336; 337 e 338/2022 de autoria do vereador Alexandre
Maduro. Requerimento 364; 365; 366; 367; 368; 369; 370; 371; 372; 375; 376/2022 e Indicação
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42/2022 de autoria do vereador Didi Feleol (PP). Requerimento 377; 378: 379: 380; 381; 382 e
383/2022 e Indicação 43 e 44/2022 de autoria do vereador Aguinaldo Promissória (PSL).
Requerimento 391 e 392/2022 de autoria do vereador Murilo Tolentino (PSC). Requerimento
394/2022 de autoria do vereador JK do Povão (PSDB). Requerimento 397; 398 e 399/2022 de
autoria do vereador Carlos Silva (PSC). Requerimento 400 e 401/2022 de autoria do vereador
Silvio Neto (DEM). Requerimento 402; 403; 404; 405; 406; 407; 408; 409: 410; 411; 412; 413;
414; 415 e 416/2022 de autoria do vereador Alysson Pontes (PSD). Indicação 45/2022 e
Requerimento 417; 418; 419; 420 e 421/2022 de autoria do vereador Aguinaldo Promissória
(União Brasil). Indicação 46/2022 de autoria do vereador Erasmo Maia (DEM). Requerimento 422
e 423/2022 de autoria do vereador Prof. Josafá (PL). Requerimento 424/2022 de autoria do
vereador Carlos Martins (PT). Requerimento 425 e 426/2022 de autoria da vereadora Adriana
Almeida (PV). Requerimento 427 e 428/2022 de autoria do vereador Biga Kalahare(PT).
Requerimento 442; 443; 444 e 445/2022 de autoria do vereador Didi Feleol (PP). Requerimento
450; 451; 452/2022 de autoria do vereador Alexandre Maduro (MDB). Indicação 47 e 48/2022 de
autoria do vereador Aguinaldo Promissória (PSL). PROJETO DE LEI Nº 2186/2021, QUE
DECLARA PATRIMÔNIO HISTORICO CULTURAL E IMATERIAL DO MUNICIPIO DE
SANTARÉM, OS CATRAIEIROSDA VILA BALNEÁREA DE ALTER DO CHÃOdeautoria
do vereador Junior Tapajós (PL) foi discutido e aprovado em 1º e 2º discussão por unanimidade.
Concluído a pauta, os vereadores Murilo Tolentino (PSC) e Carlos Silva (PSC) utilizaram o tempo
para explicação pessoal e falaram sobre a falta de pessoal para a emissão de carteira de identidade.
O vice presidente vereador Jander Ilson Pereira (DEM) declarou encerrada a sessão. Vereadores
presentes: ADRIANA ALMEIDA (PV), ALEXANDRE MADURO (MDB), ALYSSON
PONTES (PSD), AGUINALDO PROMISSÓRIA (UNIÃO BRASIL), ENFERMEIRA ALBA
LEAL (MDB), BIGA KALAHARE (PT), CARLOS SILVA (PSC), DIDI FELEOL (PP),
ERASMO MAIA (DEM), GERLANDE CASTRO (PSB), JANDER ILSON PEREIRA
(DEM), JÚNIOR TAPAJÓS (PL), JK DO POVO (PSDB), ENFERMEIRO MURILO
TOLENTINO (PSC), CARLOS MARTINS (PT), PROF. JOSAFA DO SINPROSAN (PL),
SÍLVIO NETO (DEM), RONAN LIBERAL JR(MDB). AUSENTES COM JUSTIFICATIVA:
ELIELTON LIRA (AVANTE), ERLON ROCHA (MDB) e ÂNGELO TAPAJÓS
(REPUBLICANOS.). E para constar mandou lavrar a ata que depois de lida, discutida e aprovada
será assinada por quem de direito.
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