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Plenário Benedito Magalhies da Câmara Municipal de Santarém. hora regimental vereador
RONAN LIBERAL JR. (MDB) presidente do Poder Legislativo, deu boas-vindas a todos, einiciou
à sessão com o GRANDE EXPEDIENTE, TEMPO DAS LIDERANÇAS:
vercador ALYSSON
PONTES (PSD) iniciou seu discurso cumprimentando
todos, na sequência, parabenizou o trabalho
que vem sendo realizado por funcionários da Secretaria de Municipal de Infraestrutura - SEMINFRA,
Enfatizando que esses trabalhadores têm se esforçado para manter a
na “Operação Tapa-buraco”.
trafegabilidade das ruas da cidade, um trabalho dificil e árduo, mas de acordo com acompanhamento
feito pelo vereador, essas operações tem sido um sucesso. porque vem contemplando diversos bairros.
trazendo mais fluidez para trânsito do município. Na ocasião, agradeceu também garis, destacando
importância desses trabalhadores, trabalhando inclusive nos finais de semana para manter a cidade
tribuna para prestar contas de suas atividades
limpa. O vereador DIDI FELEOL (PT) usou
um
parlamentares, fazendo relato de suas visitas às comunidades da região do Lago Grande, onde
esteve inspecionando escolas, mas especificamente as anexas das escolas polo, dentre elas as anexas
da comunidade Araci e da Escola Filomeno Silva, na comunidade Traira | para verificar in loco a
situação destas unidades deensino e trazer essas demandas a Secretária Municipal de Santarém. Na
oportunidade, pediu autorização presidente para que permita ser feita a inversão de pauta para que
seja votada à tempo sua Indicação, que solicita ao governo estadual que faça
manutenção da estrada
POVÃO
(PSDB) informou ter sido procurado por mães de alunos,
Translago. vereador JK DO
portadores de necessidades especiais que estudam nas escolas públicas do município, a respeito da
falta de profissionais que acompanham essas crianças. Em seguida, direcionou seu discurso
esses
pais, avisando ter uma reunião agendada para amanhã com secretária de educação Maria José Maia,
respeito dessa situação e encontrar soluções. O vereador BIGA KALAHARE (PT) avisou
para tratar
estar protocolando nesta Casa uma Moção de Aplausos, parabenizando os profissionais ligados
cultura que estiveram representando com muito sucesso os artistas e a cultura santarena, na Feira
Intemacional de Turismo da Amazônia — FITA. Na oportunidade, defendeu a aprovação do Projeto de
Lei, que institui o piso salarial dos profissionais de enfermagem. Para o parlamentar, trará dignidade a
esses trabalhadores, que estão com salários defasados e que no período da pandemia mostraram sua
importância para sociedade, atuando na linha de frente do combate ao Covid-19. Na ocasião, informou
estar entrando com um Projeto de Lei nesta Casa pediu apoio dos pares para aprovação do seu Projeto.
O vereador GERLANDE CASTRO (PSB) falou sobre visita que fez a comunidade Igarapé Açu,
região do Itugui, em seguida, informou ter uma reunião agendada para o dia 16 de maio nessa
comunidade, em que estarão presentes as equipes da Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA,
Secretária de Mobilidade e Trânsito - SMT e Secretária Municipal de Agricultura e Pesca - SEMAP,
para tratar das demandas daquela região. Também esteve visitando a Escola que está sendo construída
nessa comunidade, com previsão para o funcionamento do ensino médio. Em seguida, o parlamentar
expôs seu apoio uos vendedores ambulantes, colocando-se à disposição para dialogar com poder
público municipal em prol de melhorias para esses trabalhadores. Em outro assunto, discorreu sobre a
audiência pública
que aconteceu na comunidade de Murui, região do Lago Grande, onde estiveram
presentes o Ministério Público, comunitários e mais sete vereadores, para debater a questão fundiária
naquela região. Agradecendo a presença desses parlamentares e se mostrando contrário a criação de
onde são
assentamentos, porque segundo o parlamentar, além de impedir o crescimento da região
criados, os órgãos federais responsáveis por esses projetos não costumam cumprir com o que
prometem. O vereador CARLOS SILVA (PSC) falou sobre os trabalhos que está protocolando nesta
Trânsito - SMT, para que
“asa, dentre eles um requerimento destinado a Secretária de Mobilidade
da
de
ora
ciclistas. O parlamentar
através
ciclovias
delimite
uso
por
o perímetro,
proiba ou
para o
relatou
denúncia, recebida em seu gabinete de que uma idasa que estava caminhando orla, se
machucou devido
irresponsabilidade de ciclistas que estariam fazendo zig-zag em suas bicicletas.
Também comunicou que estará entrando com requerimento, solicitando à SEMINERA que faça a
Castelo Branco, entre as ruas Beira Rio e Transmaicá, especificamente na rua
terraplanagem
que dá acesso a Unidade Básica de Saúde - UBS do bairro Uruará, e outro requerimento destinado
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Secretária Municipal de Saúde — SEMSA, requerendo um bebedouro para UBS desse bairro. Na
oportunidade, o parlamentar manifestou seu apoio aos vendedores ambulantes, garantindo que lutará
para que esses trabalhadores tenham seus direitos respeitados. A vereadora ALBA LEAL (MDB) usou
tribuna para falar do Projeto
Lei nº 2.564/2020, que institui o piso salarial para os profissionais
de enfermagem em todo o Brasil e que será votado hoje na Câmara dos Deputados, em Brasi
Conselho Federal de Enfermagem
Segundo
mais de 2,6 milhões
trabalhadores de enfermagem
de
enfermagem: enfermeiros, técnicos
no país, que atuam nos quatro segmentos
enfermagem,
auxiliares de enfermagem
parteiras, sendo uma profissão que cuida diretamente dos pacientes na
maior parte
saúde, Segundo
tempo, quer seja no âmbito hospitalar ou nas unidades
parlamentar
é inadmissível um técnico
um
de
R$
1.200,00 (um mil e duzentos reais),
enfermagem ter salário
para trabalhar 12 horas dentro de um hospital. Esses profissionais merecem ter um salário digno pelo
trabalho que desempenham. Pela ordem, o vereador CARLOS MARTINS (PT) destacou a mobilização
todo
Brasil, para que seja aprovado o Projeto de Lei
por parte dos profissionais de enfermagem
que regulamenta piso nacional dessa categaria. O parlamentar acredita que a Lei deverá ser aprovada
é o resultado do reconhecimento do trabalho dess:
demonstrando que
pelos deputados federais,
da
profissionais, principalmente no período
pandemia. Pela ordem, os vereadores GERLANDE
CASTRO (PSB) e ANDREO RASERA (MDB) mostraram-se favorável à aprovação
um salário
digno aos trabalhadores de enfermagem. vereador ERASMO MAIA (União Brasil) discursou sobre
a situação portuária, esclarecendo alguns pontos relacionados a administração do Terminal
Hidroviário, inaugurado recentemente. Explicou que a empresa contratada irá gerir o Terminal
Hidroviário por um período de seis meses, um processo que foi realizado
forma precária, mas
necessário para que o Porto pudesse funcionar, entretanto durante esse período será trabalhado
ajustes e adequações. Em outro assunto, repercutiu a denúncia feita pelo vereador Alysson Pontes,
relacionada à um laudo que detectava coliformes fecais em uma escola da rede municipal, Na ocasião,
secretária estaria enviando ao vereador Alysson, documentos informando época em
comunicou que
fato
sido
comunicado
teria
Secretaria de Educação, no final do mês de setembro, mas
o
situação
que
já teria sido resolvida que o vereador teria feito a denúncia de forma equivocada. O parlamentar falou
possui uma estrutura para fiscalizar
que são 53 poços na área escolar do município
que a SEMED
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direção das escolas fazerem a fiscalização. Enfatizou o empenho
poços, sendo mais viável
da secretária de educação, Professora Maria José Maia em solucionar as demandas que lhes são
apresentadas. Como líder do governo, o parlamentar destacou as construções e reformas de escolas,
83.387.984.21 (oitenta e três milhões, trezentos e oitenta e sete mil, novecentos e oitenta e
com
quatro reais e vinte e um centavos) investidos em contratos em obras na área da educação do município.
Concluiu sua fala, dizendo que acontecimentos como esse não são casos
polícia, porém pode ser
atos falhos de gestão, que podem
corrigidos, Pela ordem. o vereador ALYSSON PONTES (PSD)
afirmou ser vereador o porta voz do povo, é quem visita as escolas, os centros de saúde e conhece de
seu antecessor,
população. Em seguida, retrucou com veemência o discurso
perto as demandas
vereador Erasmo Maia (União Brasil), dizendo que à matéria está desde o ano passado na SEMED
nada foi feito e que vereador Erasmo Maia estaria mentido sobre isso, reforçando que a denúncia da
secretária e
presença dos coliformes fecais na água está desde o ano passado e é de conhecimento
também do vereador. O parlamentar disse não fazer denúncias equivocadas, mas
com provas,
zendo ainda que trará mais denúncias relacionadas
obras da SEMED, afirmando que continuará
atuando firmemente, pois quem paga seu salário é o povo. Pela ordem, o vereador RONAN LIBERAL
JR. (MDB) pediu
para que os vereadores Alysson Pontes e Erasmo Maia mantivessem o equilíbrio do
debate, que as informações e contraposição fossem mantidas dentro da seara respeitosa, sem lações
e sem calúnia, lembrando que cada parlamentar é responsável pelos seus atos de acordo com
Regimento Interno. Pediu respeito ao que preconiza o Regimento desta Casa. Encerrou pedindo ao
plenário a tolerância, o respeito, o bom diálogo no debate. Pela ordem, o vereador ERASMO MAIA
(UniãoBrasil) respondeu ao vereador, lendo um trecho
resposta da SEMED direcionada ao vereador
secretária Maria José Maia,
Alysson. Destacando que usou tribuna para defender o govemo Nélio
acredita
não
que situações dessa natureza o governo municipal
porque
aprova, observou que sua fala
tribuna não é de caráter pessoal. Enfatizou que usa e usará tribuna para fazer a defesa do governo,
todos

esses
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situação pessoal com nenhum par desta Casa, apenas no campo das ideias c do que é
inerente atividade parlamentar. Pela ordem, o vereador ALYSSON PONTES (PSD) reiterou sei
discurso, afirmando não se sentir representado pelo líder do governo e que não confia no parlamentar,
em seguida, disse estar aguardando o ofício do professor no que tange a questão da água contaminada.
TEMPO DAS BANCADAS: vereador JK DO POVÃO (PSDB) fez um apelo ao prefeito Nélio
Aguiar para que atenda os trabalhadores ambulantes porto do DER, que estam tentando há semanas
um diálogo com prefeito, enfatizando que são
pais de famílias que estam sendo impedidos de
desenvolver seu comércio dentro Terminal Hidroviário. Dando sequência, o vereador falou da reunião
que aconteceu ontem nesta Casa, com a coordenadora de Portos, Lilian Maués e o secretário da SMT,
Paulo de
secretário da SEMURB, Jean Murilo os representantes dos trabalhadores ambulantes,
infelizmente
não houve uma solução efetiva. Apesar de saber que o porto seria inaugurado,
mas que
Portos teria
questões administrativas não forum definidas a tempo e segundo o que a Coordenadora
informado na reunião, que os vendedores ambulantes e carregadores não poderão mais trabalhar
dentro do Porto. O vereador indagou quem irá sustentar essas famílias? Porque não houve um
decreto do governo
plancjamento para alocar esses trabalhadores? Em seguida, o parlamentar leu
municipal que fixa os preços dos serviços portuários do município de Santarém, mostrando que valor
cobrado é abusivo. Segundo o parlamentar são inúmeras as denúncias, tanto de passageiros,
ambulantes, motoristas como de microempresários que utilizam o Porto, que esses valores são
exorbitantes e prejudicam
comércio da região. Outra questão levantada pelo vereador diz respeito a
concessão para trabalhar dentro do Terminal portuário, qual foi o critério utilizado e se houve
favorecimento. Em seguida, colocou-se à disposição para acionar o Ministério Público Federal ou
sentindo prejudicado por essa gestão do Porto Hidroviário. Pela ordem, o
Estadual de quem estiver
vereador SILVIO NETO (União Brasil) lembrou que estamos saindo de uma pandemia, que afetou
recuperando lentamente. Observou, que a
profundamente à economia do município que vem
dos
realidade econômica
diferente do povo de Manaus
isso deve ser mostrado para
santarenos
cobrados
administra
valores
estam
sendo
o
Porto,
os
pelos serviços portuários
empresa que
que
pois
são exorbitantes. Finalizou dizendo que empresas terceirizadas, apenas visam ao lucro. Pela ordem os
vercadores, MURILO TOLENTINO (PSC) e CARLOS MARTINS (PT) se posicionaram contrários
aos valores das taxas cobradas dentro do Terminal. Outra questão levantada foi a justiça social, as
proibidas de trabalhar agora, sendo
pessoas que trabalhavam de forma informal não podem
excluídas. A administração pública precisa adequar a realidade do Terminal para atender todas
pessoas, já que a maioria dos passageiros que viajam de barcos
pessoas mais humildes. vereador
ANDREO RASERA (MDB) mostrou seu apoio aos vendedores ambulantes, que reivindicam um
realização de suas atividades laborais no Porto Hidroviário, levando em conta o cenário
espaço para
de desemprego pós pandemia. O vereador se solidarizou com
situação dos trabalhadores, afirmando
Em
Ministério
dos
Casa
eles
encontrariam
nesta
parlamentares,
seguida, parabenizou
apoio
que
Publico pelas audiências realizadas no Lago Grande, com relação ao Projeto de Assentamento
dificuldades que os moradores enfrentam, 17 anos após a
Agroextrativista (PAE), Ele destacou
PAE,
do
conflitos
sociais na região e afirmou que o propósito da Casa é de
lamentou os
implantação
lei do taxi lotação que foi aprovada, mas
lutar pelo bem estar de todos. Em outro assunto, falou sobre
está há cinco anos sem ser regulamentada pelo govemo do Pará, o parlamentar pediu o apoio dos pares
para que seja feito um expediente destinado ao secretário de governo Alexandre Maduro para
encaminhe um pedido ao governador para que ele regulamente essa atividade. O vereador
GERLANDE CASTRO (PSD) informou que estará nos dias 09 e LO de maio em Belém, com mais
lideranças comunitárias da região do Lago Grande e os vereadores Didi Felcol, Erasmo Maia, Júnior
Tapajós, Álba Leal é Jander Tlson para pedir apoio aos deputados nas votações dos decretos referentes
valor das
ao plebiscito dessa região. O vereador JÚNIOR TAPAJÓS (PL) disse ser absurdo
taxas
cobradas pelos serviços portuários no Terminal Hidroviário de Santarém, podendo prejudicar o
comércio local, enfatizando que esses valores precisam ser revistos. Também mostrou seu apoio aos
vendedores ambulantes que precisam trabalhar. Na ocasião, elogiou o trabalho da secretária de
educação é do governo Nélio Aguiar, como um governo que mais entregou escolas no município de
Santarém. Encerrado o Grande Expediente, passamos para a Primeira Parte da Ordem do Dia com
sem nenhuma
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discussão foi aprovada por
recebidos: Memo. 001/2022
issão Pró-Emancipação do Lago Grande;
Oficio nº 005/2022
Contador Geral do Municípi
Memo. 050/2022 — gab. ver. Ângelo Tapajós (Republicanos); Memo. 037/2022 — gab. ver. Prof. Josafá
(PL). Em seguida, passou-se para os encaminhamentos dos trabalhos dos vereadores e comissões
Pedido de Informação nº 35/2022 — gab, ver. Jk do Povão (PSDB); Pedido de Informação nº 36/2022
- gab. ver. Jk do Povão (PSDB): Pedido de Informação nº 37/2022
gab. ver. Jk do Povão (PSDB);
Pedido de Informação
38/2022 — gab. ver. Aguinaldo Promissória (PSL); Projeto de Lei, que dispõe
sobre a implantação de lixeiras subterrâneas e comuns no âmbito do município e dá outras
providências. Autoria do vereador Aguinaldo Promissória (PSL); Projeto de Lei, que altera o decreto
01/06/2016da Câmara Municipal de Santarém. Autoria do vereador Carlos Martins (PT).
legislativo
m seguida, passou-se
para a Segunda Parte da Ordem do Din, com discussão e votação das matérias
ACATADOS:
3238/2021- Dispõe
em pauta,
TRABALHOS APROVADOS
Projeto de Lei nº
sobre concessão deutilidade pública para o município de Santarém
o Santarena de Artes
Marciais — autoria do vereador Júnior Tapajós (PL). aprovado em 1º e 2º discussão; Projeto de Lei nº
3350/2021 - Institui o “Dia Municipal em Memória dasPessoas que faleceram em decorrência da
Covid 19 durante a pandemia do Coronavirus”, a acontecer todo dia 19 de março, no âmbito do
município de Santarém. Autoria do vereador Carlos Silva (PSC), aprovado em 1º e 2º discussão:
Projeto de Lei nº 2563/2021 — Institui a Semana Municipal da Consciência Negra de Ação antirracista
no município de Santarém, e dá outras providências. Autoria do vereador Biga Kalahare (PT).
e 2º discussão. Moção de Aplausos nº 139/2022, Moção de Louvor nº 148/2022,
Aprovado em
78/2022,
Indicação nº
Requerimento nº 1147, [148, 1149/2022 de autoria do vereador Alysson Pontes
(PSD); Moção de Aplausos nº 141/2022 de autoria do vereador Biga Kalahare (PT); Moção de
Aplausos nº 142/2022 de autoria do vereador Júnior Tapajós (PL); Moção de Aplausos nº
165/2022 de autoria
144,145,146,147/2022, Indicação nº 124, 126, 127/2022, Requerimento nº 1158,
do vereador Aguinaldo Promissória (PSL): Indicação nº 98, 112/2022, Requerimento nº 929, 930,
931, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 1062, 1063/2022 de autoria do vereador Jander Ilson (União
Brasil), Indicação nº 132/2022, Requerimento nº 1107, [108, 1109, 110, 1133, 1134, 1135,
1143/2022 de autoria do vereador Didi Feleol (PP); Indicação nº 133/2022,
Requerimento nº
1166/2022 de autoria da vereadora enf? Alba Leal (MDB); Requerimento nº [144, [145/2022 de
1150, 151, [152, 1153, 1154,
autoria do vereador enf. Murilo Tolentino (PSC); Requerimento
1155, 1156, 1157/2022 de autoria do vereador Erlon Rocha (MDB); Requerimento nº 1159, 1160,
1161, 1162, 1163, 1164/2022 de autoria do vereador Elielton Lira (Avante). Concluído a pauta, o
(MDB) encerrou os trabalhos, convidando a todos para próxima
presidente RONAN LIBERAL
sessão. Vereadores presentes. Aguinaldo Promissória (União Brasil); Alysson Pontes (PSD);
Andreo Rasera (MDB); Biga Kalahare
(PT); Carlos Silva (PSC); Didi Feleo! (PP); Carlos
Enf. Alba Leul (MDB); Enf. Murilo Tolentino (PSC);
Martins (PI); Elielton Lira (AVA!
Erasmo Maia (União Brasil); Erlon Rocha (MDB); Gerlande Castro (PSB); Jandeilson Pereira
(União Brasil); JK do Povão (PSDB); Júnior Tapajós (PL); Ronan Liberal Jr. (MDB); Sílvio
Neto (União Brasil). Vereadores ausentes com justificativa. Pr.
Ângelo Tapajós (Republicanos).
Josafá
Vereador
licenciado. Alexandre
Prof.
Almeida
Adriana
Gonçalves (PL).
(União Brasil) e
lida,
discutida
a ata, que depois de
Maduro (MDB). E, para constar, mandou
aprovada será
sinada por quem de direito.
a leitura da ata do dia 13 de abril de 2022, que após lida, colocada
unanimidade. Em continuidade, houve a leitura dos expedientes
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