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Ata da Vigésima Quinta Sessão Ordinária do Primeiro Período da SerumLegislativa da Décima Nona Legislatura, realizada no dia vinte e cinco de abriPué-4s!
mil e vinte e dois, no Plenário Benedito Magalhães da Câmara Municipal de Santafêm.|
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 seudiscurso cumprimentando atodos. Em seguida, usou seu tempo de liderança para denunciar e ao mesmo tempo declarar seu
repúdio ao atendimento dispensado à população santarenapela Companhia de Sancamento do Pará
— COSANPA, que não tem dado explicações aos moradores dos bairros que estão sem o
fornecimento de água, há várias semanas. Naocasião denunciou que emapenas num final de
semana recebeu mais de 70 denúncias de cidadãos que estariam sem águanas tomeiras de suas
casas. De acordo com o parlamentar, a COSANPA não dá uma informação exata de quando o
abastecimento de água retornará a normalidade e nem qual é o motivo para suspensão do
fornecimento. O vercador, disse ainda, que nenhum governador conseguiu solucionar esse
problema e que a população já não aguenta mais passar por esse sofrimento. Em seguida, fez um
apelo ao vereador licenciado e atual secretário de governo Alexandre Maduro, que interceda junto
ao diretor da COSANPApara resolver a situação. O vereador ALYSSON PONTES (PSD)
tepercutiu o convênio assinado pelo governodo estado juntamente comaPrefeitura Municipal de
Santarém, no valor de 15.112.245,61 (quinze milhões, cento e doze mil, duzentos e quarenta e
cinco reais e sessenta e um centavos), destinados para pavimentação asfáltica com drenagemde
14 vias nos bairros periféricos da Floresta, Ipanemac Jaderlândia. Dessevalor, 12 milhões são
tecursos provenientes do estado e o restante será proveniente do município. O Parlamentar
ressaltou o bom trabalho que que o governador e o prefeito estão fazendo em prol da população,
em seguida, pontuou quedentre essas 14 vias que serão pavimentadas, três fazem parte de suas
Teinvindicações: travessas Brasil Novo e Asa Branca, no bairro Ipanema; Rua A, no bairro
Jaderlândia e Rua Caranã, nobairro Floresta, Encerrou seudiscurso, afirmandoser esse o trabalho
do parlamentar, de ouvir os reclames da população e levar as demandas junto ao poder público,
através desta Casa de Leis. Na sequência, agradeceu a todos os vereadores que 0 ajudaram na
aprovação desses requerimentos, convidando-os a irem em busca de políticas públicas quebencficiemtoda a população santarena. O vereador BIGA KALAHARE (PT) parabenizou o
governo estadual pela inauguração do Terminal Hidroviário de Santarém, um desejo da população
do município e dos empresários do ramoda navegação, que agora possuem um espaço adequado
para desembarque de passageiros e cargas. Na oportunidade, avisou estar entrando com um Pedido
de Informação juntoaesta Casa, destinado aosecretário Pixica, indagando-o sobre a previsão do
tetomo e os preparativos para o festival do Sairé, que acontece na vila balneária de Alter do Chão,
já que a pandemia do Covid-19 está sobre controle e praticamente todosos festivais já ostão
voltando a serem realizados. O vereador ERLON ROCHA (MDB) fez uso da tribuna para prestar
contas de suas atividades parlamentares, relatando sua visita a região do Lago Grande, nas
comunidades São Jorge, Vila Nova, Paissandu, Vila Curuai, onde esteve reunindo com
comunitáriose ouvindo suas demandas. Tambémesteve visitandonos dia 18 e 19 de abril, o bairro
Área Verde, na zona urbana da cidade, onde constatou que alguns becos daquele bairro estavam.
sofrendo com problemas de alagamentos. O parlamentar trouxe essa demanda ao secretário de
infraestrutura Daniel Simões, que pela manhã de hoje juntamente com o vereador foi verificar in
loco a situação, garantindo que embreve serão iniciados serviços de recuperação desses becos.
Emoutro assunto, falou sobre a inauguração da obra do Terminal Hidroviário de Santarém,
parabenizando o governador Helder Barbalho, o deputado federal José Priante e o senador Jader
Barbalho, acrescentando que as maiores obras tem a marca do MDB.O vereador ressaltou que
agora é importante que o terminal seja bem utilizado pela população. A vereadora Enf, ALBA
LEAL (MDB)prestou contas de suas atividades parlamentares, narrando a visita quefez nos dias
21 e 22 à comunidade Fé em Deus, região do Maró, Rio Arapiuns, onde esteve participando de
uma ação social em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA, Secretaria Municipal
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de Trabalho e Assistência Social - SEMTRAS, sendo realizado 633 procedimentos. Naárea da
saúde foram realizadas consultas médicas, de enfermagem c consultas odontológicas; vacinação
humana e animal; testes rápido; aferição de Pressão Arterial; PCCU; emissão de Cartão SUS. Na
área de assistência social houve atendimento psicossocial; inclusão e atualização do Cadastro
Único - CADÚNICO; orientações sobre o Benefício de Prestação Continuada — BPC; atendimento
do CREASe Maria do Pará, dentre outros serviços. A parlamentar também esteve visitando a
comunidade Piracui, próxima à Fé em Deus do Maró, um lugarque também precisa que as políticas
públicas chegam até as pessoas que ali residem. Encerrando seu discurso, disse que como
profissional da área da saúde e como vareadora é preciso sair da zona de conforto e levar as
políticas públicas as regiões mais distantes. Em seguida, falou sobre o Terminal Hidroviário de
Santarém, recém inaugurado pelo governador e da importância econômica que terá esse
equipamento público para o município, porém, a vereadora teria sido procuradapor pessoas queestariam achandoalto o valor dastaxas cobradas pelos serviços portuários dentro do terminal. Na
ocasião a parlamentar solicitou a quem de direito, que reveja esses valores, para que não prejudique
a população mais carente. O vereador CARLOSSILVA (PSC) iniciou seu pronunciamento
lamentando o falecimento do amigo Luiz Alberto, conhecido como “xuica”, cantor e compositor
do boto Tucuxi. Em seguida, informouestar protocolando uma Moçãode Aplausos direcionadaàs
intérpretes Cintia Malchere Simone Valente pelo Dia Nacional da Lingua Brasileira de Sinais -
LIBRAS, comemorado em24 de abril, as mesmas, prestam serviçosnesta Casa deLeis, traduzindo
as sessõespara linguagem de sinais, para que todos tenham acesso à informação do que acontece,
dos trabalhos que são aprovados nesta Câmara, em tempo real. Também avisou ter protocolado
junto a esta Casa, umProjeto de Lei que dispõe da obrigatoriedadeda presençade um profissional
tradutor, ou pessoas capacitadas em LinguagemBrasileira de Sinais - LIBRAS, para atendimento
às pessoas surdas ou deficientes auditivos em diversos serviços públicose privados. Entre os locais
propostos para a presença desses profissionais estão agências bancárias, prontos socorros,
instituições públicas, hospitais, supermercados e afins no município de Santarém. Também
informou que a Universidade Estadual do Pará, está ofertando o curso de licenciatura em Libras,
que irá contribuir para inclusão social das pessoas surdas. Informouainda ter mais doisProjetos
de Leis protocoladonesta Casa, que instituiu o Dia Municipal de Conscientizaçãoe Enfrentamento
a Fibromialgia e dá outras providências e mais outro Projeto de Lei que reconhece a música gospel
cos eventosa ela relacionadoscomo manifestação cultural para o município de Santarém e estado
do Pará. A vereadora ADRIANA ALMEIDA (União Brasil) falou sobre a luta dos moradores do
Juá e sobre a reunião marcada para acontecer na manhã de hoje comosecretário Daniel Simões,
mas que a mesma teria sido cancelada em virtude das máquinas já estarem trabalhando nas ruas
da ocupação do Juá. Dando continuidade, esclareceu a troca de partido, dizendo que agora está
fazendo parte do partido União Brasil, em seguida, falou que o papel do vereadoré falar por ele e
trabalhar pelo povo, não podendose deixar calar, dizendo que “é muito feio quando um vereador
é calado, quando tem vontade de defender a população, mas não pode fazer isso, porque é
ameaçado.” Concluiu seu discurso afirmando que estará lutando pela população santarena com
voz ativa, que é para isso que o vereador serve, afirmando que, enquantoestiver comovereadora
esse será seu papel diário, lutar em prol da população santarena, principalmente a mais necessitada
Em aparte, o vereador Erasmo Maia, esclareceuque o partido político União Brasil vem dafusão
do PSL e do Democratas, e que o partido tem princípios basilares fundados na democracia,
liberdade,livre arbítrio, na publicidade, funda-se também em 44 princípios diversos, onde a
população tenha vez e voz. Em seguida, descjou sucesso a nova integrante do partido, vereadora
Adriana Almeida e lhe deu boas vindas. Em aparte, o vereador JK DO POVÃO (PSDB)
parabenizou é expressou seu apoio a vereadora Adriana Almeida, desejando-lhe êxito em seus
trabalhos e que não perca sua essência, independente da tribuna ou não, e que continue ecoando
sempre sua voz em favor do povo. TEMPO DAS BANCADAS. O vereador CARLOS
MARTINS (PT) repercutiu a prestação de contas feitas pelo poder executivo nesta Casa,
destacando a importância desse ato ser feito a cada quadrimestre, conformeestabelece a Lei de
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Responsabilidade Fiscal, porém lembrou que ainda não houve avaliação do Relatório de Gestão
Fiscal, nem de Execução Orçamentária do ano passado, entretanto o que lhe chamou atenção foi a
despesa compessoal, que em termos absolutos, em 2018 estava em torno de 290 milhões passando
para 416 milhões; em 2021, atingindo a porcentagem de 52,2% atualmente, enquanto o ideal seria
até 48%. Deacordo com o parlamentar, acendendo um sinal de alerta ao Executivo, já que, nãopode ultrapassar os 54%, sob pena de cometer crime de responsabilidade fiscal. Também lhe
chamou atenção alguns itens relacionados as áreas de saúde e educação. Explicou que, paraentender as dificuldades que o município está passandona área de infraestrutura é preciso entender
esses números, onde está ocorrendo mais gastos, mais ou menos investimentos, No. que tange a
educação muitos recursosestão vindo através do FUNDEBede emedas parlamentares para sereminvestidos nesse setor, mas em relação à saúde e área de infraestrutura o município não está
recebendo recursos suficientes. Naocasião, lembrou ainda que existe um empréstimo novalor de
123 milhões, sendo quejá teriam sidoutilizados mais de 53 milhões, contudo os problemas infra
estruturais ainda persistem, principalmente no que se refere a questão de trafegabilidade das vias,
que para o parlamentar, não basta apenas asfaltar ruas, mas também temquedar condições de
acesso as ruas que não receberão pavimentações asfálticas. No que se refere a saúde, o vereador,
chamou atenção para de ter sido publicado hoje no portal da O.S.Mais Saúde,o relatório referente
aos meses de setembro à dezembro/2021, entretantoalei estabelece que o relatório do último
quadrimestre, devem ser publicados no início do ano. Destacou que no relatório feito pela
Comissão de Acompanhamento do Hospital mostram dividas muito altas da O.S. Mais Saúde, em
seguida leu algumas das recomendações feitas por essa comissão, dentre elas, à recomendação
direcionada à Procuradoria Geral do Município, quefala sobre “a possibilidade de aplicação de
processos administrativos e multas contratuais, tendo em vista já ter sido solicitado por esta
comissão um planejamento financeiro para fazer frente aos direitos trabalhistas dos funcionários,
um planejamento para quitação débitos com fornecedores...”. O parlamentar mostrou que, de
acordo comorelatório, asdívidas da O.S. vem aumentando, mas a gestão municipal nãofaz nada,
não toma providências. Afirmou seresse o terceiro relatório mostrando queo endividamento da
O.S. está só aumentando e que a empresa continua ignorandoas recomendações. Em outro assunto,
falou sobre a inauguração durante a visita do governador, da agência do IGPREV, importante
órgão para os servidores estaduais que nãoprecisarãoir até a capital para resolver demandas como
aposentadoria, pensões, entre outras. Na ocasião, também foi instituído o Programa Recomeçar,
com previsão de atender até 200 famílias que ficaram desalojadas durante as enchentes que
aconteceram no município e o Programa Qualifica Pará, que visa inserir pessoas em
vulnerabilidade social ao mercado de trabalho, por meio de cursos profissionalizantes, como:
panificação e confeitaria; manutenção decelular; cabelereiro, e outros. Pela ordem, o vereador JK.
DO POVÃO denunciou que na última sexta-feira, seu neto deu entrada a Unidade de Pronto
Atendimento — UPA sendo consultado pela médica de plantão, noentanto na hora de receber a
medicação, não havia o remédio prescrito pelo médico na unidade. Para o parlamentar,
infelizmente o prefeito não quer tirar a O.S. Mais Saúde e queétriste e lamentável o que está
acontecendo nasaúde. O vereador ANDREO RASERA (MDB) falou sobre a importância da
inauguração da agência do IGPREV para atender a demanda dos servidores públicos estaduais,
dada a dificuldade que havia quando somente se resolviam demandas em Belémcsobre a
inauguração do Terminal Hidroviário de Santarém, um importante equipamento público que irá
beneficiar a população. Na oportunidade, o parlamentar informou que está apresentando uma
Moção de Aplausos, direcionada ao Núcleo dos Direitos da Pessoa com Deficiência, inserido na
Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social - SEMTRAS. O vereador JÚNIOR
TAPAJÓS (PL) fez usoda tribuna para informar que no ano passado, protocolou umoficio no
Cartório Eleitoral de Santarém, solicitandoa possibilidade de ser feito o serviço de atendimento
para emissão de titulo e recadastramento na região do Alto Arapiuns, um pedido feito pelos
comunitários ao parlamentar, que devido à distância, estavam tendo dificuldades para se
deslocarem até a cidade. Em seguida, informouque teve seu pedido atendido e que a Caravana da
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Justiça Eleitoral estará se deslocamento para fazer esses atendimentos. Convidando os
comunitários a participarem dessa Ação que irá acontecer, dia 26 de abril, na comunidade Curi;
dia 27, comunidade Mentai; no dia 28, na comunidade Prainha do Maró, no Alto Arapiuns.
Encerradoo Grande Expediente, passou-se para a Primeira Parte da Ordem do Dia comaleitura
da ata do dia 30 março de 2022, que após lida e colocada em discussão foi aprovada por
unânimidade. Emcontinuidade, houve a leitura dos Expedientes recebidos. Memo. 020/2022 —

gab. ver. Enf. Murilo Tolentino (PSC); Memo, 014/2022 — gab. ver. Jander Ilson (União Brasil);
Memo. 030/2022 — gab. ver. Gerlande de Castro (PSB); Convite — Secretaria Municipal de
Mobilidade e Trânsito -SMT; Convite — Prefeitura Municipal de Santarém -PMS. Em seguida,
passou-se para os encaminhamentos dos trabalhos dos vereadores e comissões: Pedido de
Informação nº30/2022 gab. ver. Adriana Almeida (União Brasil); Pedido de Informação nº
31/2022 gab, ver. Biga Kalahare (PT); Projeto de Lei — reconhece a música gospele os eventosaela relacionados como manifestação cultural para o município de Santarém e o estado do Pará
autoria do ver. Carlos Silva (PSC); Projeto de Lei - institui o Dia Municipal de Conscientização e
enfrentamento da Fibromialgia e dá outras providências - autoria do ver. Carlos Silva (PSC);
Projeto de Lei — dispõe sobre a obrigatoriedadeda presença de um profissional tradutor/interprete
ou pessoas capacitadas em libras para atendimento a pessoas surdas ou deficientes auditivos em
agências bancárias, pronto socorro, instituições públicas, hospitais, supermercados e afins no
município de Santarém - autoria do ver. Carlos Silva (PSC); Projeto de Lei — dispõe sobre a
concessão de utilidade pública para o município de Santarém ao grupo cultural folclórico Raiar do
Sertão — autoria dover. Erasmo Maia (União Brasil). Em seguida, passou-se para a SegundaParte
da Ordem do Dia, com discussão e votação das matérias em pauta. TRABALHOS
APROVADOS E ACATADOS: Moção de Aplausos nº 105/2022, Indicação nº 113/2022 de
autoria do vereador Carlos Silva (PSC); Moção de Aplausos nº 106/2022, Indicação nº 105/2022,
Requerimento nº 1017, 1018, 1019, 1020, 1021, 1022, 1029, 1030, 1031, 1032, 1033, 1034, 1042,
1046, 1047, 1048, 1049, 1050, 1051, 1052, 1053, 1054, 1055, 1056, 1057, 1058, 1059, 1060, 1072,
1074, 1075, 1076, 1077, 1078/2022 de autoria do vereador Alysson Pontes (PSD); Moção de Pesar
nº 107/2022 de autoria da vereadora enf. Alba Leal (MDB); Moção de Aplausos nº 109, 110,
111/2022 e Requerimento nº 1069/2022 de autoria do vercador Carlos Martins (PT); Moção de
Aplausos nº 112/2022 de autoria do vereador Andreo Rasera (MDB); Moção de Aplausosnº
112/2022 de autoria dovereador Silvio Neto (União Brasil); Moção de Aplausos nº 113, 115/2022,
Requerimento nº 1064, 1065, 1067/2022 de autoria do vereador Elielton Lira (Avante);
Requerimento nº 963, 964, 965, 966, 991, 992/2022 de autoria da vereadora Adriana Almeida
(União Brasil); Indicação nº 97/2022 e Requerimento nº 967/2022 de autoria do vereador Biga
Kalahare (PT); Requerimento nº 1061/2022 de autoria do vereador Júnior Tapajós (PL);
Requerimento nº 1066, 1068/2022de autoria do vereador Didi Felcol (PP); Indicação nº 114/2022
de autoria do vereador Erasmo Maia (União Brasil). Concluído a pauta, o presidente RONAN
LIBERAL JR. (MDB), encerrou os trabalhos convidando a todos para a próxima sessão.
Vereadores presentes: Adriana Almeida (União Brasil); Alysson Pontes (PSD); Andreo Rasera
(MDB); Biga Kalahare (PT); Carlos Silva (PSC); cleol (PP); Dr. Carlos Martins (PT);
Elielton Lira (Avante); Enf. Alba Leal (MDB); Erasmo Maia (União Brasil); Erlon Rocha
(MDB); JK do Povão (PSDB); Júnior Tapajós (PL); Pr. Ângelo Tapajós (Republicanos);
Prof. Josafá Gonçalves (PL); Ronan Liberal Jr. (MDB); Sílvio Neto (União Brasi
Vereadores ausentes com justificativa. Aguinaldo Promissória (União Brasil); Enf. Murilo
Tolentino (PSC); Gerlande Castro (PSB) Jander Ilson (União Brasil). Vereadores
licenciados. Alexandre Maduro (MDB). E, pará constar, mandou lavrar a ata, que defols
discutida e aprovada, será assinada por quem dé dirgito=
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