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Ata da Vigésima Sessão Ordinária do Primeiro Período da SegundiSk
Décima Nona Legislatura, realizada no dia seis de abril do ano de dois mA ESMRTE 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 vercador
DIDI FELEOL (PP) iniciou seu discurso cumprimentando a todos e agradecendo a Deus pela
proteção divina. Em seguida, prestou contas das suas atividades parlamentares falando sobre sua
viagem até Brasília, com os vereadores Gerlande Castro e Alba Leal, para participarem de um
curso de capacitação. Na ocasião, destacou a importância dos vereadores estarem sempre
adquirindo novos conhecimentose se atualizando para desempenharem melhor suas funções
Agradeceu a enf. Alba Leal por convidá-lo para participar de uma reunião com lideranças das
comunidades da região de Lago Grande, Arapixuna e Arapiuns, para tratar de assuntos
relacionados aos assentamentos naquelas regiões. Agradeceu ainda, a secretária de educação,
senhora Maria José Maia, por sempre estar disposta a ajudá-lo em suas demandas, falou sobre a
reunião que teve com a mesma, solicitando transporte escolar para atender alunos das comunidades
Igarapé-Açu e Aracuri, que têm enfrentado dificuldades para se deslocar até a escola polo dessas
comunidades, mas de acordo com o parlamentar, na reunião ficou acertado com o coordenador do
transporte escolar do município, verificar junto aos empresários de transportes, a viabilidade de
atender esses alunos. Falou ainda, sobre sua reunião com a secretária da SENTRAS,a senhora
Sandra Santana, sobre a possibilidade de realizar ações de cidadania mensalmente junto aos
moradores das comunidades da região do Lago Grande, nos moldes de outras ações sociais
realizadas anteriormentee que deram certo. O vereador JANDER ILSON (DEM) usou a tribuna
para manifestar sua preocupação em relação ao decreto, feito pelo governo doestado, que proíbe
a exportação do pescado durante a Semana Santa, visando garantir o abastecimento do mercado
intemo, no entanto, apesar da boa intenção do governador, acabou prejudicando alguns
exportadores de peixes que vendemou possuem contrato de venda com frigoríficos de outros
estados. Observou, que geralmente os peixes que são destinados à exportação não são procurados
pela população local, dificilmente a população santarena vai ao mercado para comprar surubim,
dourada, piraiba e o filhote. Segundo o parlamentar, o decreto tem impedido a exportação dessas
espécies, com isso muitos trabalhadores e empresas ligadas ao setor pesqueiroestão tendo
prejuízos, porque não tem como armazená-los c não há procura por esses peixes. O parlamentar,
disse que irá protocolar um requerimento destinado ao governador Helder Barbalho, pedindo que
retire da proibição essas espécies de pescadoque não são consumidas pelos santarenos. O vereador
Prof. JOSAFA(PL) informou sobre a retomada das obras de reformas e ampliações de escolas
por parte do Poder Executivo, mostrando sua alegria em saber que uma das escolas que serão
reformadas, é a Escola Municipal São João, na comunidade Tipizal, onde o parlamentar iniciou
seus estudos. Na sequência informou sobre a liberação do Precatório do Fundeb, são quase
duzentos e setenta milhões de reais, contemplando os profissionais do magistério que trabalharam
no período de 1999 a 2006, sendo que 60% deste valor será destinado aos profissionais do
magistério e os 40% restante, ao município, para que possa investir em reformas, ampliações e
construções de escolas. Explicou que terão direito ao benefício tanto os profissionais que ainda
estão em exercício, aposentados, bem como, os dependentes daqueles profissionais que já
faleceram. O vereador MURILO TOLENTINO (PSC) parabenizou a secretária de saúde Vânia
Portela pelo trabalho queestá realizando nas comunidades ribeirinhas, levandoações de saúde,
como consultas médicas, exames, dentre outros procedimentos, para atender essas populações que
que possuem dificuldades para se deslocar até Santarém. Na ocasião, também elogiou o secretário
de infraestrutura Daniel Simões por ter iniciado os trabalhos de “tapa buraco” na cidade. O
parlamentar disse entender queas chuvas dificultam muito a realização desse trabalho e que a
maioria das ruas em Santarém não são asfaltadas, mas que reconhece o esforço das equipesda
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Secretaria Municipal de Infraestrutura — SEMINFRA, entretanto, observou a necessidade de
adquirir mais maquinários para realizar um trabalho mais intensivo e indagou o porquê da demora
em comprar mais máquinas sendo que esta Casa já aprovou os recursos para essa compra. Na
oportunidade, elogiou tambémotrabalho do senhor Paulo Jesus, pelo trabalho de revitalização das
faixas de pedestres em frente as escolas. Encerrou sua fala, dizendo que quando o trabalho estiver
sendo feito irá elogiar, mas quando for preciso fazer cobranças, também o fará. O vereador
CARLOS SILVA (PSC) informou queteria sido contactado, através de ligação telefônica pelo
setor financeiro da Secretaria Municipal de Saúde — SEMSA, que teria lhe informado que o
aparelho de cistoscópio para o Hospital Municipal de Santarém já estaria sendo adquirido. Fruto
de reinvindicações dos pacientes daquela unidade e levadas até a secretaria de saúde pelo vereador.
Na oportunidade, informou estar protocolando um requerimento solicitando a construção de um
poço artesiano na comunidade Vila Brasil, na região do Rio Arapiuns, um pedido feito pelos
moradores ao parlamentar, que lhe apresentaram inclusive um abaixo-assinado, solicitando sua
ajuda para atendê-los nessa demanda. Concluiu seu discurso mostrando sua indignação junto
Ministério Público Federal — MPF, por ter convocado uma audiência pública com os moradores
da região do Lago Grande para tratar sobreos assentamentos naquela localidade, mas de acordo
com o parlamentar, o MPF nãoteria convidado os vereadores para participarem dessa audiência.
A vereadora ALBA LEAL (MDB) fez uso da tribuna para prestar contas de suas atividades
parlamentares, falando que nodia 26 de março participou de umaação social na comunidade São
Jorge, região do Lago Grande, emparceria com a SEMTRAS e Secretária Municipal de Saúde,
levando ações de cidadania e de saúde para os moradores daquela comunidade. Em seguida,
agradeceu ao comandante do CPR peloapoio dado a essas ações e pelo projeto que têm feito
junto às comunidades, ministrando palestras sobre prevençãoao uso de drogas e álcool, através do
policiamento comunitário. No dia 28 de março a parlamentar, participou do encontro da
Associação Brasileira das Câmaras Municipais - ABRACAM, realizado em Brasília, aproveitandoointervalo do almoço para visitar o Ministério da Mulher em buscasde informações em relação
as políticas públicas criadas pelo governo federal em prol das mulheres, acrescentando que irá
entrar com projetos voltados em favor das mulheres, principalmente ao combate a violência
doméstica. Em seguida, comunicou que após reunir com a secretária de assistência social do
município, Sandra Santana ficou acordado que no dia 21 é 22 de abril realizarão uma Ação Social
na região do Maró, comunidade Fé em Deus. Finalizando seu discurso, disse estar indignada com
Ministério Público Federal - MPF, que convidou vários órgãos públicos para participarem de uma
Audiência Pública comintuito de discutir a problemática dos assentamentos na região do Lago
Grande, mas não convidou a Câmara Municipal de Santarém, para juntos discutir essa questão. O
vereador RONAN LIBERAL JR. (MDB)reiterou aspalavras da parlamentar acrescentando que a
região do Lago Grande possui uma grande representatividade de vereadores nesta Casa, e que
estes, possuem umconhecimento aprofundado dessa região, por isso não devemser excluídos
desse debate, acrescentando que o Poder Legislativo é umpoder de representação popular.
TEMPO DASBANCADAS.O vercador GERLANDE CASTRO (PSB) prestou contas de suas
atividades parlamentares, relatando as visitas que fez em algumas comunidades ribeirinhasnofinal
de março, nas regiões do Arapiunse do Maró, em Cachoeira do Aruã, onde foram realizadasações
sociais, em seguida, visitou a comunidade Prainha do Maró, nodia 22 de março teria participado
de uma ação social na comunidade Boa Fé, região do Lago Grande, no dia 23 esteve visitando a
comunidade Água fria e também a Vila de Curuai, onde esteve participando das comemorações

doaniversário daquela comunidade e na ocasião, também reunindo com lideranças. Concluindo
sua fala, afirmando ser contrário a criação de assentamentos, em virtude da prática diferir da teoria.
Afirmou que acredita na justiça e que respeita o Ministério Público Federal, que é uma instituição
muita séria e de muita responsabilidade, porémacredita que o MPF deve ouvir todaa população
do Lago Grande nessa auditoria e não apenas uma pequena parte dela. O vereador JÚNIOR
TAPAJÓS (PL) expressou suasatisfação em ter seu projeto de lei, que torna os catraieiros de
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Alter do Chão patrimônio Cultural, Histórico c Imaterial de Santarém, sancionado pelo poder
executivo, sob o número da Lei 21.490/2022. Em outro tema, o vereador falou do empenho do
deputado estadual José Maria Tapajós, que conseguiu junto ao governo do estado, por meio de
emenda parlamentar para atender algumas comunidades ribeirinhas naregião de Arapiuns; Alto
Maró; região do Tapajós com geradores de energias, beneficiando muitas famílias. O vereador
CARLOS SILVA(PSC) em seu pronunciamento leu uma Carta Aberta da Associação Brasileira
das Câmara Municipais - ABRACAM,da qual ele é o 3º vice-presidente, em defesa das
prerrogativas dos vereadores e vereadoras, especialmente daqueles que sofrem com ameaças e são
perseguidos em razãodo exercício de seus mandatos. Na ocasião, o parlamentar informou que em
breve será realizado um encontro da ABRACAM em Santarém. O vereador MURILO
TOLENTINO (PSC) direcionou seu discurso à Comissão de Saúde desta Casa, repercutindo a
audiência pública que aconteceu para que a O.S. Mais Saúde pudesse prestar contas dos seus
gastos, no que foi dito pela empresa que existe um déficit entre os valores que lhe são repassados
pelo município para que a mesma gerencie o Hospital Municipal e a UPA 24 horas e o que
realmente é gasto, de mais ou menos 2 milhões de reais. O parlamentar propôs a união da Comissão
de Saúde, juntamente com os demais vereadores para irem em busca dos recursos faltantes,
sensibilizando toda a sociedade, inclusive a sociedade médica e orientar a população da
importância de escolher seus representantes para atuarem na Assembleia Legislativa do Pará. Na
ocasião, ressaltou que Santarém é o 3º maior município do estado do Pará, mas por ter pouca
representatividade política, as políticas públicas demoram para chegar até aqui. Finalizou

propondoaos parlamentares fazerem uma Carta Aberta direcionada ao ministro da saúde, criar
uma comissão e ir até Brasília em busca de mais recursos para área da saúde. Em aparte, o vereador
CARLOS MARTINS (PT) concordou em buscar ajuda a instâncias superiores para tentar resolver
a problemática da saúde, porém, lembrou ao parlamentar, que já foi solicitada uma auditoria no
convênio como Instituto Social Mais Saúde, baseada em fiscalizações feitas pelo Ministério
Público e pelo Conselho de Saúde constatando muitas irregularidades e que essa auditoria até o
momento não foi concluída e que, antes de repassar mais recursos para empresa, precisa avaliar
comoestá sendo feita a gestão desses recursos. Observou que alguns municípios que recebem mais
investimentos na área da saúde são também os que possuem uma capacidade instalada maior,
produzem mais ações e serviços de saúde, Pela parte, a enf. ALBA LEAL (MDB) falou sobre a
necessidade de acontecer essa auditoria na O.S. Mais Saúdee de ir junto ao governo estadual pedir
mais recursos para área da saúde, porque os repasses estaduais são poucos, também discorreu sobre
a importância da regionalização do Hospital Municipal de Santarém. Em aparte, o vereador
RONAN LIBERAL JR. (MDB) informou queo governo doestado custeia o Hospital Regional do
Baixo Amazonas e que em breve também irá custear os gastos do Hospital Materno-Infantil e
também tem repassado cerca de 1 milhão de reais/mês para o município emrecursos para serem
investidos no setor da saúde, mas o governo federal está deixando a desejar em relação aosvalores
dos repasses para essa área. Concluído o Grande Expediente passamos para Primeira Parte da
Ordem do Dia com leitura da ata do dia 21 de março de 2022. que após lida, colocada em
discussão foi aprovada por unanimidade. Em continuidade houve a leitura dos expedientes
recebidos. Memo. 129/2022 - Gab. Ver. Erlon Rocha (MDB); Memo. 007/2022 — Gab. Ver. Biga
Kalahare (PT); Convite - JUCEPA:; Memo. 023/2022 — Gab. Ver. Adriana Almeida (PV). Em
seguida, passou-se a Segunda Parte da Ordem do Dia, com discussão e votação das matéria em
pauta. TRABALHOS APROVADOS E ACATADOS: Moção de Aplausos 079/2022,
Requerimento nº 891, 858, 859, 863, 864/2022 de autoria do vereador Jander lIson (DEM); Moção

de Aplausos 080/2022, Requerimento nº 823, 824/2022 de autoria do vereador Carlos Silva (PSC);
Moção de Aplausos 081, 082/2022, Requerimento 872, 873, 874, 875, 876, 877. 878, 879/2022 de
autoria do vereador Alysson Pontes (PSD); Moção de Aplausos 083/2022. Indicação nº 72, 73, 78,
79, 91/2022, Requerimento nº 692, 693, 694. 695, 696, 763, 889, 890/2022 de autoria da vereadora
enf. Alba Leal (MDB); Moção de Pesar 084/2022, Requerimento 860/2022 de autoria do vereador
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Alexandre Maduro (MDB); Moção de Aplausos 085/2022, Requerimento nº 820; 821, 822/2022
de autoria do vereador Murilo Tolentino (PSC); Requerimento nº 663, 664, 665, 666. 667, 704,
748, 750/2022, Indicação nº 74/2022 de autoria do vereador Didi Feleol (PP); Requerimento nº
71,712, 78, 779, 780, 781, 871/2022 de autoria do vereador Júnior Tapajós (PL); Requerimento
847/2022 de autoria do vereador Silvio Neto (DEM); Requerimento nº 848, 849, 850, 851, 852,
853, 854, 855, 856/2022 de autoria do vereador prof. Josafá Gonçalves (PL); Requerimento nº
870/2022 de autoria do vereador Carlos Martins (PT). Projeto de Lei que autoriza 26 processos de
alienação de terra pertencentes ao patrimônio do município, aprovado em1º e 2 * discussão, em
favor de: João Roberto de Mendonça Júnior; Maria Vaneide de Miranda; Jefferson Fernado
Vicente Ferreira: Aurisan Nunes Cunha; Francemira Frire da Silva; Raimundo Feliz Nogueira de
Lima; José Maria Parente; Orivam de Vasconcelos Souza; Claúdio Araújo Furtado e Maria do
Socorro da Silva Furtado; Christian Rebouças Ladislao e Ana Paula Rachor Taglicber; Centro
Comunitário Santo André; Maria Astrogilda dos Santos Dezincourt; Raimundo Gonsales
Machado; Gilmara Ferreira de Oliveira; Roberto dos Santos; Maria Euleia Silva de Sousa;
Gleicianne Stacl Sousa da Silva; Walmir Menezes da Silva; Walciney Menezes da Silva: Maria
Amélia Castro Alves; Keybo Kalazy Canheti Ciesca; Rosália da Conceição Moura; Regina Lopes
Ribeiro; Joel de Sousa; Anásio Oliveira Notto; Lucivaldo Frota de Moraes. Encerrada a pauta,
passou-se para as explicações pessoais. Os vereadores ERASMO MAIA (DEM) e CARLOS
MARTINS (PT) lembraram que dia 07 de abril é comemorado o Dia Mundial da Saúde, Erasmo
Maia falou sobre os três barcos: Barco Abaré I; Abaré II; Barco Ailton Barros que estariam saindo
do porto da cidade, levando ações de saúde para algumas comunidades ribeirinhas. O vereador
Carlos Martinsdestacou umartigo da Constituição Federal art. 196 — “A saúde é um direito de
todos e dever do estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas.” Observando que a
saúde é um reflexo da qualidade de vida, por isso é importante fazer a promoção e prevenção da
saúde através de saneamento básico, ar limpo, moradias dignas, dentre outras. O presidente
RONAN LIBERAL JR. (MDB) encerrou os trabalhos convidando a todos para a próxima sessão.
Vereadores presentes: Alexandre Maduro (MDB); Alysson Pontes (PSD); Carlos Silva (PSC);

Feleol (PP); Dr. Carlos Martins (PT); Enf. Alba Leal (MDB); Enf. Murilo Tolentino
(PSC); Erasmo Maia (DEM); Gerlande Castro (PSB); Jander Ilson (DEM); Júnior Tapajós
(PL); Prof. Josafá Gonçalves (PL); Ronan Liberal Jr. (MDB); Sílvio Neto (DEM). Vgrcadores
ausentes com justificativa: Adriana Almeida (PV); Aguinaldo Promisgória (PSL); Biga
Kalahare (PT); Erlon Rocha (MDB); Elielton Lira- Avante; JK do Povão (PSDB); Pr. 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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