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ta da Vigésima Sexta Sessão Ordinária do Primeiro Período da Segunda Sessão Legislativa daDécima Nona Legislatura, realizada no dia vinte e sete de abril do ano de dois mile vinte e dois, noPlenário Benedito Magalhães da Câmara Municipal de Santarém. À hora regimental o vereadorALYSSON PONTES (PSD), presidente cm exercício do Poder Legislativo, deu boas-vindas a todos,£ iniciouà sessão com o GRANDE EXPEDIENTE, TEMPO DAS LIDERANÇAS: O vercador JKDO POVÃO (PSDB) iniciou seu discurso cumprimentando a todos, em seguida, informou estarprotocolando um requerimento junto à esta Casa, solicitando a presença dosenhor Eduardo Donato,gerente operacional do Terminal Hidroviário de Santarém Joaquim da Costa Pereira, inaugurado nasemana passada, em 20 de abril, para que o gerente venha prestar esclarecimentos relacionados aosquiosques e outros espaços dentro do terminal, bem como, aos valores das taxas cobradas pelosserviços portuários, para que fale qual foi o critério utilizado para concessão do uso dos quiosques,como houve essa escolha? O vereador ALYSSON PONTES (PSD) informou estar entrando com umPedido de Informação, direcionada a Secretaria Municipal de Educação — SEMED, solicitando a essasecretaria que informe o nome das empresas contratadas por processo licitatório para executarem obrasde ampliação e reforma de unidades educacionais no município de Santarém, entre UMEIS e escolas,nos bairros Interventoria, Aeroporto Velho, Urumari, e nas unidades Ubaldo Corrêa, Ubirajara Bentes

& Rosilda Campos, no total de R$ 6.950.302,22 (seis milhões, novecentos e cinquenta mil, trezentosedois reais e vinte dois centavos). Para o parlamentar, porse tratarem de contratos milionários, faz-senecessário que a SEMED disponibilize mediante processo físico a esta Casa essas informações,Juntando os contratos sociais, haja visto que além de idôneas, as empresas licitadas também precisam
somprovar à capacidade financeira no contrato social. O vereador DIDI FELEOL (PP) informou queesteve acompanhando o engenheiro da SEMEDe o proprietário da empresa que ganhou a licitação
Para execução da obra da creche na vila de Curuai, região do Lago Grande. Naocasião visitou ainda,à escola Tiago Xisto de Aragão, a qual o prefeito autorizou a reforma e ampliação desse educandário.Em seguida, visitou a comunidade Aliança, na região do Baixo Lago, em que constatou a necessidadede construção de uma sala de aula padrão MEC, Trazendo a demanda dessa escola à secretária de
educação, professora Maria José Maia, que teria lhe informado que o educandário será contempladoem breve, entrando no bloco de construções que englobam as escolas dos polos Arapiuns, Tapajós e
Lago Grande. O vereador BIGA KALAHARE (PT) falou sobre sua visita na Unidade Básica de Saúde
“UBS no bairro Salvação, onde esteve observando problemas na central de ar e cadeiras
desparafusadas, que podem causar acidentes naquela unidade de saúde, Continuando sua visita nobairro, pode perceber que não há uma cobertura completa dos agentes de saúde às famílias, que só
atendem da rua 01 até a rua 11, as demais ruas não são atendidas por esses profissionais, segundo osmoradores, isso acontece em virtudede não ter tido concurso para contratação de mais agentes. Para oparlamentar, um bairro com mais de 3.000 famílias precisa ter essa cobertura completa. Em aparte, avereadora enf. ALBA LEAL (MDB) repercutiu as palavras do vereador, informando que semana
passada protocolou um Pedido de Informação, relacionado a previsão da data de realização do concurso
Público para contratação de agentes comunitários de saúde, haja visto que, já houve um levantamento
aprovado pelo Conselho Municipal de Saúde, mostrando que são várias áreas descobertas tanto na zonaurbana como na zona rural, que há carência desse profissional, devido alguns agentes terem se
aposentados, licenciados, entre outros motivos, como também a população do município ter
aumentado, O vereador Prof. JOSAFÁ (PL) parabenizouo vereador Ângelo Tapajós, pela sessão
especial em reconhecimento ao trabalho feito pelas igrejas evangélicas no período da pandemia.
Porém, repercutiuafala de um parlamentar, que disse que essa Casa, bem como as igrejas evangélicasforam bem representadas na legislatura do vereador Reginaldo Campos. O parlamentar discordou
veemente, dizendoser até vergonhoso o papel que o vereador à época Reginaldo Campos desenvolveu
nessa Casa, em nome dos evangélicos.

Em
seguida, parabenizou o trabalho social de todas as igrejascristãseaté movimentos não cristãs realizados no período pandêmico, destacandoa importância do

trabalho social em tempos tão difíceis. Em seguida, o parlamentar acrescentou que ninguémpodemanchar ou macular o nome das nossas igrejas e que defende a seriedade do trabalho desenvolvido poressas instituições. Em outro assunto, avisou estar protocolando um requerimento para realização de
uma sessão especial, destinada a homenagear as pessoas que se destacaram no esporte. Finalizou
falando da importância do vereador acompanhar as obras que estão sendo feitas, como as reformas
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ampliações das unidades educacionais do município. Avisou que na próxima sexta-feira estará
visitando algumas escolas onde estão sendo construídos ginásios poliesportivos, acompanhando
conforme tem feito com as UMEI Ubirajara Bentes, na Cohab; UMEI na Interventoria; UMEI
Maracanã e UMEI Aeroporto Velho. O vereador ÂNGELO TAPAJÓS (Republicanos) agradeceu o
apoio dos vereadores e dos servidores desta Casa na realização da sessão especial, de sua autoria, em
reconhecimento aos serviços prestados pelas igrejas evangélicas durante a pandemia. De acordo com
9 vereador cerca de 200 pessoas participaram da sessão, em que foram homenageados 36 religiosos
entre pastores, bispos, apóstolos e outros, de diversas instituições, ressaltou seu agradecimento em
especial ao arcebispo da arquidiocese de Santarém Dom Irineu Roman que, por motivo de agenda
pessoal, não pode comparecer, mas enviou sua representante, a senhora Francely Brandão. Enfatizandootrabalho da igreja católica, que no período pandêmico cedeu seuespaço, sendo ponto de vacinação.
A vereadora ALBA LEAL (MDB) avisou ter protocolado junto esta Casa de Leis, uma Moção de
Aplausos em homenagem ao dia da empregada doméstica, celebrado nodia 27 de abril, uma profissão
importante, mas que infelizmente não têm recebido o devido reconhecimento. A parlamentar
relembrou quejátrabalhou como empregada doméstica e das dificuldades inerentes a esta profissão.
Em outro assunto, falou sobre sua visita ao Distrito de Alter do Chão, onde esteve reunindo com os
moradores para prestar contas de seu trabalho, dos19 requerimentos protocolados porela, solicitando
melhorias para esse distrito, como: revitalização do CAT; revitalização da Praçado Sair; recuperação
e manutençãodas ruas dos bairros Nova Jerusalém; bairro Pefur; Fé em Deus; Maria José; JacundáI e
Jacundá II; Nova Esperança; Nova União; bairro Carauari; bairro São José e revitalização da Praça do
CAT; melhorias e compras de equipamentos para Unidade de Básica de Saúde 24 horas e mudança
dessa unidade para outro local, haja visto que, onde funciona a unidade de saúde, ocorre alagamentos
€ o transbordamento de fossas, tornando o local insalubre para funcionar como uma UBS. Pela ordem,overeador enf. MURILO TOLENTINO (PSC) discordou da fala do vereador quanto a mudança de
local da Unidade Básica de Saúde - UBS do distrito de Alter do Chão. Para o vereador, não é necessário
construir um novo prédio em outro lugar, pois o mesmo, acredita que com os avanços da engenharia
civil já é possível construir novas fossas, em que, mesmo com as cheias dos rios elas não transbordem.
Para o vereador, devemos tentar aproveitar o que temos e melhorar, pois o dinheiro público deve ser
usado com cautela e responsabilidade. O vereador BIGA KALAHARE (PT) ressaltou que a gestão
municipal precisa ter um olhar mais carinhoso e cauteloso para as necessidades do distrito de Alter do
Chão, dada a sua importância turística para o município de Santarém. Em outro assunto, reclamou dos
secretários municipais, pela forma como eles atendem os pedidos dos vereadores da base governistaseignoram os pedidos dos vereadores de oposição. Explicou que suas solicitações não são em benefício
próprio ou em beneficio partidário, mas sim, em benefício da população santarena, Denunciou que os
secretários não tem atendidos seus requerimentos. Pela ordem,a vereadora ADRIANA ALMEIDA
(União Brasil), comunicou que amanhã, 28 de abril, acontecerá nas dependências da Escola do
Legislativo desta Câmara, um curso profissionalizante e de legislação provido pela Procuradoria da
Mulher, sendo destinado as trabalhadoras domésticas, um curso visando capacitá-las a melhorar seus
serviços e conhecer seus direitos. Na ocasião, a parlamentar disse que é preciso aproximar mais a
população desta Casa e que já existe espaço e recursos para promover cursos, oficinas de
aprendizagem, graças à boa administração do presidente Ronan Liberal Jr. Pela ordem, a vercadora
enf. ALBA LEAL (MDB) em resposta a fala do parlamentar enf. Murilo Tolentino, explicou que não
há como melhorareestrutura da unidade desaúde do distrito de Alter do Chão, que já passou três
vezes por reparos e não melhorou por conta da sua localização, que no períodode cheia do rio, a água
avança nas ruas e calçadas, transbordando o esgoto, tornando insalubre e inviável o atendimento na
área da saúde naquela unidade. Para a parlamentar, desperdiçar dinheiro público é insistir em reformas
em um local que não oferece condições, porque não há como ir contra a natureza. O vereador
ERASMO MAIA (União Brasil) falou sobre sua preocupação com a falta de médicos, para atender
nas unidades de saúde nas regiões do Planalto é Rios, embora o município disponha de ofertas para
contratação de médicos, algumas comunidades já estam sem a presença desse profissional. Unidades
de saúde nas comunidades Guaraná, Corta Corda, Santarém Miri, São Braz e Alter do Chão, que
anteriormente eram atendidos pelo programa Mais Médicos, que atualmente foi substituído por outro
programa federal, já estam sem médicospara atender suas populações, o que pode aumentar a demanda
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por atendimentos na UPA 24 horas e no Hospital Municipal de Santarém, gerando uma dificuldade
ainda maior no atendimento desses hospitais À partir de 1º de maio a comunidade Cipoal e São José
também ficarão sem médicos, Tabocal está sendo atendido por médico que faz atendimento ribeirinho,
uma dezena de unidades de saúde e somente uma tem atendimento e nem é com médico da área. O
vereador pontuou quea questão pode ter relação direta com a ida de médicos para programas de
residência e ainda com problemas no programa Revalida, além da carga horáriae da falta de políticas
públicas na atenção básica e de dar continuidade ao Programa Mais Médicos. O parlamentar chamou
atenção ao governo municipal e estadual para que a situação não se agrave. Outro assunto abordado,
foi a questão do exame de ressonância, que são realizadas apenas uma ou duas vezes por mês, enquanto
quea demanda, segundo a Secretaria de Regulação é de 20 por mês, um exame caro, que nem todas as
pessoas possuem condições de pagar. Concluiu que infelizmente o orçamento público é limitado e que
o município de Santarém possui uma geografia diferenciada, com uma enorme região ribeirinha e de
planalto para atender, entretanto as políticas públicas não tem sido diferenciadas para atender as
particularidades da região, o que acaba impactando diretamente o orçamento municipal. Pela ordem,
os vereadores enf. MURILO TOLENTINO (PSC) e enf. ALBA LEAL (MDB) destacaram queadificuldade para contratação de médicos na área de atenção básica acontece devido à alta carga horária
e principalmente a questão salarial, por conta dos baixos salários oferecidos pelo município a esses
profissionais. Em aparte, o vereador CARLOS MARTINS (PT) explicou que atenção básica na saúde
é de reponsabilidade dos municípios, mas que infelizmente, a maioria das prefeituras não possuem
condições orçamentárias, por isso teria sido criado o Programa Mais Médicos, do governo federal para
tentar solucionar essa problemática, trazendo médicos estrangeiros para atenderem nos lugares mais
longínquos do município, onde os médicos brasileiros se recusavam a ir, porém alguns prefeitos
demitiram seus médicos para obrigar o governo federal a pagar através dos Mais Médicos. Outra
questão levantada pelo parlamentar é a falta de contrato de trabalho e realização de concurso público
para esses profissionais, acarretando muitas vezes o “calote” por parte de algumas prefeituras.
TEMPO DAS BANCADAS:O vereador GERLANDE CASTRO (PSB) parabenizou o senhor Jean
Leitão, presidente do ICPET, pela passagem do seu aniversário, 26 de abril, repercutindo seu trabalho
em prol da criação do estado do Tapajós. Na ocasião, parabenizou também as empregadas domésticas
pelo seu dia. Em outro assunto, o parlamentar falou sobre a falta de água nos bairros do Mapiri, Salé e
Liberdade que ocorreu no último final de semana, mas que o abastecimento já estava normalizado
nesses bairros. Na oportunidade, pediu agilidade no serviço de “tapa buraco”à Secretaria Municipal
de Infraestrutura nas avenidas Mendonça Furtado e Presidente Vargas, para queos buracos nessas vias
não comprometam seu asfalto. Conclui seu discurso falando sobre os avanços da região com a
inauguração do Terminal Hidroviário, e em breve um Centro de Convenções no município, relembrou
os trabalhosdo senador Flexa Ribeiro, no governo Lula para criação da Ufopa, dizendo que se cada
governo que passa fizer sua parte, a sociedadesó tem a ganhar. Em seguida, convidou os vereadores
Júnior Tapajós, Erasmo Maia, enf. Alba Leal, Didi Feleol para participarem de uma reunião para tratar
sobre a Comissão Pró-Criação do município da região do Lago Grande, um sonho daquela população
que vem avançando para se tornar realidade. O vereador JÚNIOR TAPAJÓS (PL) falou sobre sua
visita à Secretaria Municipal de Educação - SEMED para saber sobre o projeto de construção
reformas de instituições de ensino e que, segundoasecretária de educação Maria José Maia, lhe teria
informado que muitos dos pedidos encaminhados pelo vereador, serão atendidos nesta etapa da
licitação. Na oportunidade, parabenizou o prefeito e a secretaria de educação, destacando que esse
talvez seja o maior investimento feito na área da educação na história do município de Santarém,
muitas escolas já foram inauguradas e bem mais escolas serão construídas. Para o parlamentar, é uma
alegria saber queessas obras frutos do pleito dos vereadores estam sendo atendidas, também enfatizou
as inaugurações de alguns equipamentos públicos pelo governo estadual, como exemplo o Terminal
Hidroviário de Santarém. Registrou a parceria do prefeito e do deputado estadual José Maria Tapajós,
Juntamente com o governador, que assinou a ordem de serviço para construção de uma quadra
poliesportiva na comunidade Cruzeiro, na BR 163, no valor de R$ 216.000, 00 (duzentos e dezesseis
mil reais) um pedido do vereador Erasmo Maia ao deputado, outra ordem de serviço assinada, refere-
se a construção de hip hap, com dissipadores, grama, calçadas e escadarias na Vila de Boim, que vem
sofrendo com problemas de erosão no seu território, espera-se que com essa construção, esse problema

PODER LEGISLATIVO - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTARÉM
Av. Dr. Ampsio Chaves, 853, Aeroporto Velho, SantarêmuPA - CEP 68030-290



PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTARÉM

CÂMARA DEPARTAMENTO LEGISLATIVO
seja solucionado. Encerrado o Grande Expediente, passamos para a Primeira Parte da Ordem do Dia
com as leituras das atas do dia 04deabril e do dia 06 deabril de 2022 e, que após lidas, colocadas emdiscussão foram aprovadas por unanimidade. Em continuidade, houve a leitura dos expedientesTecebidos. Memo. 030/2022  gab. ver. Elielton Lira (Avante); Memo. 035/2022 — gab, ver. ErlonRocha (MDB); Memo. 006/2022 — gab. Ver. Ronan Liberal Jr. (MDB). Em seguida, passou-se para osencaminhamentos dos trabalhos dos vereadores e comissões: Pedido de Informaçãonº 32/2022 — gab.
ver. Biga Kalahare (PT); Pedido de Informação nº 33/2022 - gab. ver. Alysson Pontes (PSD). Em
seguida, passou-se para a Segunda Parte da Ordem do Dia, com discussão e votação das matérias
em pauta. TRABALHOS APROVADOS E ACATADOS: 16 (dezesseis) processosde alienação de
ferra pertencentes ao patrimônio do município. Erlessandra Celestino de Jesus — proc. nº 002/2022;Elzira Pimentel de Figueiredo — proc. nº 003/2022, Celciane Pereira Monteiro — proc. nº 004/2022;Maria Sousa dos Santos — proc. nº 005/2022; Maria Adriana Nogueira da Silva — proc. nº 007/2022;
Thais Silva Chagas Maia — proc. nº 008/2022; Sirdinei Araújo dos Santos — proc. nº 009/2022; Douglasdos Santos Souza — proc. nº 010/2022; Elenilda Viturino da Silva — proc. nº 011/2022; Charliane dos
Anjos Pinto — proc. nº 012/2022; Everaldo Soares de Oliveira — proc. nº 013/2022; Benedito dos Santos
Araújo — proc. nº 260/2021; Ivaniel Alves Teixeira — proc. nº 262/2021; Marcelo Vanderlei — proc. nº
901/2022; Gabriela Silva dos Santos — proc. nº 006/2022; Vyllian Nonato Coelho de Sousa — proc. nº
032/2022. Moção de Pesar nº 116/2022, Indicação nº 115/2022 de autoria do vereador Alysson Pontes
(PSD); Moção de Aplausos nº 117/2022 de autoria da vereadora enf. Alba Leal (MDB); Moção de
Aplausos nº 118/2022, Requerimento nº 1070/2022 de autoria do vereador Gerlande Castro (PSB);
Moção de Aplausos nº 119, 120, 121/2022 de autoria do vereador Carlos Martins (PT); Moção de
Aplausos nº 122, 123, 124, 125, 128/2022, Indicação nº 107, 108, 109, 110, 111/2022, Requerimento
nº 1043, 1044/2022 de autoria do vereador Aguinaldo Promissória (PSL); Requerimento nº 317/2022
de autoria do vereador prof. Josafá (PL); Requerimento nº 1045/2022 de autoria do vereador enf.
Murilo Tolentino (PSC); Requerimento nº 1114, 1115, 1116, 1117/2022 de autoria do vereador Jk do
Povão (PSDB). Concluído a pauta, o presidente em exercício, vereador ALYSSON PONTES (PSD),
encerrou os trabalhos convidando a todos para a próxima sessão. Vereadores presentes: Adriana
Almeida (União Brasil), Aguinaldo Promissória (União Brasil), Alysson Pontes (PSD), Andreo
Rasera (MDB), Biga Kalahare (PT), Carlos Silva (PSC), Didi Feleol(PP), Dr. Carlos Martins
(PT), Enf. Alba Leal (MDB), Enf. Murilo Tolentino (PSC), Erasmo Maia (União Br
Gerlande Castro (PSB), JK do Povão (PSDB), Júnior Tapajós (PL) Pr. Ângelo Tapajós
(Republicanos), Professor Josafá Gonçalves (PL), Sílvio Neto (União Brasil). Vereadores ausentes
com justificativa. Elielton Lira (Avante), Erlon Rocha (MDB), Jander Tison Pereira (União Brasil)
e Ronan Liberal Jr. (MDB). Vereador licenciado. Alexandre Maduro (MDB). E, paraconstar,
mandou lavrar a ata, que depois de lida, discutida e aprovada será assinada por quem de direito.

ada naCarlos
2º Secretário
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