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Ata da Décima Sessão Ordinária do Primeiro Período da Segunda Sess o Legislativa da
Décima Nona Legislatura, realizada no dia vinte e três de fevereiro do ano dê dois mil 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) cumprimentou a todos e iniciou informando que esteve na
Secretaria Municipal de Educação, onde foi recebido pela titular da pasta professora Maria José
Maia, o qual para ele tem sido a melhor secretária no governo Nélio e que sempre tem procurado
atender as demandas que lhesão solicitadas. Na reunião,a secretária teria lhe dito ter conhecimento
da suavisita às comunidades da região do Lago Grandee dos problemas encontrados porele nesses
educandários e lamentou queas escolas da região de rios estejam nessa situação de precariedade,
mas garantiu que já está tomando providências para tentar melhorar o ensino nessa região e que
estará priorizando àquelas que mais precisam de reformas. O parlamentar disse estar confiante e
feliz por ver que suas demandasna área da educação sendo vistas pela Secretária. O vereador DIDI
FELEOL (PP) falou sobre sua visita à comunidade de Vila Gorete, região do Arapiuns, em que,
teria recebido dos comunitários demandas direcionadas a Equatorial Energia. Na ocasião informou
que repassou essa problemática para a Equatorial que,ao ter ciência enviou uma equipe técnica da
empresa Edicon para averiguar a situação. O parlamentar aproveitou a oportunidade para agradecer
as empresas Endicon e Equatorial Energia por atenderem prontamente seu pedido de irem avaliar
e solucionar as frequentes oscilações de energia que acontecem naquela comunidade. Encerrou
sua fala desejando um bom feriado de carnaval e pedindo a Deuse ao Espirito Santo que ilumine
e proteja a todos. O vereador ERASMO MAIA (DEM) repercutiu o trabalho de infraestrutura
realizado na cidade no período das chuvas pelo Executivo Municipal, destacando que além dos
serviços emergências de recuperação, as obras programadas também seguem o fluxo, citando a
pavimentação da rua Barão de São Nicolau, no perímetro entre a rodovia Curuá-Unaaté a travessa
Turiano Meira e a rua NS1 no bairro Diamantino, que tem recebido drenagem profunda,
terraplanagem, meio-fio e pavimentação. Falou também das obras na grande Área do Maracanã,
onde têm sido executados trabalhos com asfalto. O parlamentar informou que o prefeito Nélio
Aguiar esteve em Brasília articulando junto ao Ministério do Desenvolvimento Regional e à Caixa
Econômica Federal (responsável pelo empreendimento habitacional Residencial Moaçara) para
que os trabalhos fossem retomados nesse residencial, no que foi atendido. Anunciando que, depois
de 5 anos, as obras desse residencial vão ser retomadas, mas esclareceu que é de responsabilidade,
inclusive, a pavimentação das ruas dentro do residencial é da Caixa Econômica Federal. Enfatizou
que espera que a entrega da obra aconteça em pouco tempo para garantir moradia e dignidade a
muitas famílias que estam em situação de vulnerabilidade, alguns morando até em condições
insalubres. O vereador PROF. JOSAFÁ (PL)parabenizou o governo do prefeito Nélio Aguiar e
em seguida, discorreu sobre as dúvidas de alguns colegas profissionais da educação relacionados
ao rateio do FUNDEB e sobre algumas especulações de que haveria outro rateio. Diante dessa
situação, uma reunião para prestação de contas foi marcada e acontecerá na sede social do
SINPROSAN,às 15:00 horas com o prefeito Nélio Aguiar e a secretária de educação Maria José
Maia que contará ainda, com a presença da Equipe Técnica do Governo; CME; CACS-FUNDEB:
CAE; SINPROSAN; Comissão de Educação da Câmara de Vereadores e demais vereadores que
queiram participar. Destacou ainda, a importância de todos os interessados nessa pauta de
participarem da reunião para esclarecer dúvidas que por ventura, ainda tenham. Elogiou o esforço
da vereadora Adriana Almeida (PV) que reuniu com a diretoria do SINPROSAN para discutir uma
temática muito importante, que é a contratação de assistentes sociais e psicólogos para atuarem
nas escolas municipais. Ressaltou que não há possibilidade de contratar um psicólogoe assistente
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social para cada escola do município por que não existe recursos financeiros suficientes, mas que,
talvez seja viável se essas contratações acontecerem por regiões, como ocorreu com a educação
especial. Finalizou sua fala convidando a todos para participarem do Cristoval que será realizado
na Igreja Católica São Francisco de Assis. TEMPO DAS BANCADAS: O vereador MURILO
TOLENTINO (PSC) discorreu sobre sua fala no dia anterior relacionada à distribuição da
Carteira de Identidade que são distribuídas no CRAS-CAEC, informando que obteve resposta da
Secretária da SEMTRAS, a senhora Celsa Brito, a respeito da possibilidade de ceder alguns
funcionários para realização desse serviço, mas que infelizmente, soube que por questões jurídicas
não é permitido ao Município ceder funcionários para o Estado. Indignou-se com o valor da
cobrança efetuada pela empresa Angar para rebocar veículos apreendidos pela SMT, para o
vereador o valor cobrado de R$ 250,00 reais por veículo é um valor abusivo e esclareceu que irá
entrar com um Pedido de Informação para saber se houve processo licitatório e também uma
Indicação para que a empresa faça a cobrança de acordo com a quilometragem. Ressaltou que não
é contra a cobrança, mas que deveria ser cobrado um valor justo, porque muitas pessoas não tem
condições de pagar esse valor. Outra situação colocada pelo parlamentar e que o deixou
sensibilizado foi na área da saúde. Uma senhora o teria visitado seu gabinete para falar que não
está conseguindo realizar seu tratamento com ioderapia, tratamento esse, que não é realizado em
Santarém. O parlamentar denunciou que existem mais de 20 pacientes no aguardo por esse
tratamento através do TFD (tratamento fora de domicilio) pelo SUS e completou que irá visitar a
Secretaria de Saúde para tentar encontrar uma solução. O vereador CARLOS MARTINS (PT)
lembrou que dia 24 de fevereiro comemora-se o dia da conquista do voto feminino e que 90 anos
atrás as mulheres conquistaram o direito de votar e serem votadas. Em seguida, destacou o
convênio feito entre o governadore a prefeitura de Altamira para construção do Hospital Materno-
Infantil, que será viabilizado pela Secretaria Estadual de Saúde — SESPA, fazendo com que o
hospital faça parte da rede estadual de saúde. Mostrou sua preocupação com a construção do
Hospital Materno-Infantil de Santarém, dizendo que não é comum um hospital levar mais de 10
anos para ser construído, dada a sua importância para as mulheres e crianças. Questionou se seria
possível juridicamente a realização de um convênio com SESPAe a prefeitura de Santarém,
seguindo o exemplo de Altamira para viabilizar a construção mais rápida desse hospital. Indagou
porque o Hospital Regional não podeter iodoterapia, já que o município é um grande polo na área
da saúde, que deveria ofertar essa e outras especialidades. Para o parlamentar não basta apenas
denunciar, precisamos unir forças, criando umafrente política para buscar soluções para que obras
como o Hospital Materno-infantil e de moradias como Residencial Moaçara possam ser
concluídas. Pela ordem, o vereador ERASMO MAIA (DEM) informou que há um acordo com o
prefeito e o governador para que o Hospital Materno-Infantil seja transformado em Hospital
Regional e, que, apesar de sua importância será um hospital pequeno para atender a demanda a à
nível regional. Pela ordem, o vereador CARLOS MARTINS (PT) argumentou que o prefeito Nélio
deveria firmar como meta a conclusão da obra desse Hospital antes de findar seu mandato.
Passamospara a Primeira Parte da Ordem do Dia, sem a leitura da ata. Em continuidade houve
a leitura dos expedientes recebidos: MEMO. 018/2022 — Gab. Vereador Ângelo Tapajós; MEMO.
004/2022 — Gab. Vereador Biga Kalahari; MEMO. 001/2022 — Gab. Vereador Carlos Silva;
MEMO. 005/2022 — Gab. Vereador Prof. Josafá; OFICIO nº 157/2022 — Secretaria do Trabalho e
Assistência Social. Em seguida, passou-se para a Segunda Parte da Ordem do Dia, com
discussão e votação das matérias em pauta. TRABALHOS APROVADOS E ACATADOS:
Moção de Aplausos nº 037/2022 e Requerimentos nº 311, 312, 313, 437, 438, 439, 440, 467, 468,
469/2022 de autoria da vereadora Alba Leal (MDB): Moção de Aplausos nº 038/2022 e
Requerimentos nº 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 429, 430, 431/2022 e Indicação nº 41/2022
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de autoria do vereador Ronan Liberal Junior (MDB); Moção de Aplausos nº 039/2022 e
Requerimentos 464, 465, 466/2022 de autoria do vereador Enf. Murilo Tolentino (PSC); Indicação
nº 38 e 49/2022 e Requerimentos nº 318, 319, 320, 472/2022 de autoria do vereador Alexandre
Maduro; Requerimentos nº 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 432, 433. 434, 435, 436, 441,
477/2022 de autoria do vereador Elielton Lira (AVANTE); Requerimentos nº 453, 454, 455, 456,
457, 458, 459, 460, 461, 462, 463/2022 de autoria do vereador Alysson Pontes (PSD);
Requerimentos nº 470/2022 de autoria do vereador Carlos Martins (PT); Requerimentos nº 471,
476/2022 de autoria do vereador Júnior Tapajós (PL); Requerimentos nº 473, 474, 475/2022 de
autoria do vereador Didi Feleol (PP). Encerrando a pauta, o presidente destinou o tempo para as
explicações pessoais. O presidente encerrou os trabalhos convidando a todos para a próxima
sessão. Vereadores ausentes com justificativa: AGUINALDO PROMISSÓRIA (PSL),
ÂNGELO TAPAJÓS (REDE), BIGA KALAHARE (PT), CARLOS SILVA (PSC) e ERLON
ROCHA(MDB). Vereadores presentes: ADRIANA ALMEIDA (PV), ALEXANDRE
MADURO (MDB), ALYSSON PONTES (PSD), DIDI FELEOL (PP), CARLOS MARTINS
(PT), ELIELTON LIRA (AVANTE), Enfº ALBA LEAL (MDB), Enf.” MURILO
TOLENTINO (PSC), ERASMO MAIA (DEM), GERLANDE CASTRO (PSB), JANDER
ILSON (DEM), JK DO POVÃO (PSDB), JÚNIOR TAPAJÓS (PL), Prof. JOSAFÁ
GONÇALVES (PL), RONAN LIBERAL JR. (MDB), SILVIO NETO (DEM).E, para constar,
mandou lavrar a ata, que depois de lida, discutida e aprovada, será assinada por quem dedireito.
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