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Ata da Trigésima NonaSessão Ordinária do Primeiro Períododa Segunda Sessão Ledfiskgtitário

da Décima Nona Legislatura, realizada no dia oito de junho do ano de dois mile vintee 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) voltoua reivindicar doPoder Executivo a resolução dos problemas do
Hospital Municipal de Santarém. Lamentou a situação dos pacientes que estão sem condições
adequadas, sendo acomodados em cadeiras de plástico ou em macas sem colchão. Segundo ele, o
Executivo tem condições de mudar essa realidade. Citou a ajuda que conseguiu para o Pronto
Socorro Municipal por meio de emenda parlamentar, ressaltandoque há umdescaso da prefeitura
que faz pouco pela unidade. Aproveitou para parabenizar os profissionais que atuam na saúde,
mesmo em condições inadequadas de trabalho. Concluiu registrando sobre o setor de obstetrícia.
Relatou que em algumas situações, as gestantes pedem ajuda aos parlamentares para terem acesso
a umatendimento minimamente digno. O vereador BIGA KALAHARE (PT) também registrou
que esteve no setorde obstetrícia, e que ficouperplexo com a situação das gestantes no local. Disse
que recebeu uma denúncia de uma mãe ribeirinha que passou o dia aguardando a hora do parto em
uma cadeira. Tambémenfatizou preocupação como número de menores grávidas no local. Sugeriu
ao poder público trabalhar umapolítica pública de conscientização a essas jovens. O vereador
GERLANDE CASTRO (PSB) parabenizou o PoderExecutivo pelas inaugurações realizadas em
vista da programaçãode aniversário de Santarém. No entanto, também lamentouofato de a saúde
emSantarém ainda demandar atendimento de qualidade, sugerindo maior atuação do Governo do
Estado na área. Justificou que o Hospital Municipal de Santarém atende a pacientes de toda à
região, semdistinção, o que aumenta a demanda. O vereador ANDREO RASERA (MDB)
convidou os pares da Casa para participarem da audiência pública virtual organizada pelo
Ministério Público Federal, que tratará sobre as áreas portuárias no Pará. Destacou considerar
fundamental a participação, pois Santarém, alémde estar entre as duas principais capitais da
Amazônia, fica no arco Norte, centro de distribuição do Centro Oeste do Brasil. Acrescentou que
são várias áreas de fundeio, o que permite a instalação de empresas que absorvem a mão de obra
da região. Finalizou ressaltandoa necessidade de acompanhar esses debatese legislar sobre o tema.
O vercador CARLOS SILVA(PSC) informou que está protocolando na Casa o projeto de lei que
dispõe sobre a obrigatoriedade de fixar cartazes informandoa disponibilidadedo “drink da penha"
em lanchonetes, bares, casas notumas e restaurantes, como forma de auxiliar as mulheres que se
sentem ameaçadas e coagidas por outra pessoa, no município de Santarém-Estado do Pará.
Destacou que esta lei já funciona em alguns estados dopaís, e espera que ela seja aprovadaparaacabar com esse tipo de incômodo. Também estará protocolando uma indicação ao governador
Hélder Barbalho solicitando que seja reformado comurgência a escola José de Alencar. Disse querecebeu fotos da escola com o telhado deteriorado, o que fez com que as crianças abrissem os
guarda-chuvas no local. Solicitou ajuda do Governo para que a situação seja sanada. O vereador
ELEILTON LIRA (AVANTE) fez registro da viagem realizada a cidade Novo Progresso,
juntamente com os parlamentares Erasmo Maia e Angelo Tapajós, para uma grande discussão
sobre o Estado Tapajós. Destacou terem participado de um ato histórico, e de iniciar asdiscussões
de uma futura Frente Parlamentarque vai ser criada entre os 23 municípios, e que deve tratar
exclusivamente das pautasda criação do Estado do Tapajós e pautas necessárias da região comoaregularização fundiária e turismo. TEMPO DAS BANCADAS;O vereador ERASMO MAIA
(UNIÃO BRASIL)fez destaque quanto a criação da Frente Parlamentar Pró-Estado do Tapajós
no município de Novo Progresso. Registrou que foi acompanhado dos vereadores Elielton Lira,
Angelo Tapajós e do Presidente do Instituto Cidadão Pró-Estado do Tapajós (ICPET), Jean Carlos
Leitão. Relatou que a comitiva reuniu com vereadores e empresários para à definição de estratégias.
que possibilitem a emancipação regional, por meio de uma Frente que deve envolver vários
segmentos da sociedade. Aproveitou a oportunidade para convidar os demais vereadores a
integrarem o grupo e a acompanharem as discussões, Em seguida, comemorou a reinauguração da
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Unidade Básica de Saúde Fluvial Abaré IT, que foi realizada na última terça-feira. Registrandoque
agora o município de Santarém conta com três unidades fluviais ematuação, que são: o Abaré I, o
Abaré IL e 0 Ailton Barros. Ressaltou que, por meio dessa modalidade de atendimento, Santarém
foi motivo de estudo e modelo de referência do Seminário “Modelo de Saúde Ribeirinha/Unidades
Fluviais de Saúde: Impactos e Desafios” realizado na terça-feira, no auditório do Centro de
Informação Ambiental - Ciam. Destacou que o evento debateu a importância, os avanços e desafios
para a consolidação da política pública de Saúde da Família Fluvial. O vereador CARLOS
MARTINS (PT) fez registro sobre a Unidade de Saúde Fluvial Abaré. Destacou que o
equipamento é uma experiência que começou em Santarém, onde o Projeto Saúde e Alegria
realizou uma parceria com uma ONG que doou umbarco para que pudesse ser feito atendimento
básico à saúde. Registrou que atualmente existe vários barcos ajudandoos ribeirinhos, e inclusive
temcentro cirúrgico nessas unidades. Apesar disto, destacou que existe a necessidade de
atendimento continuo do serviço, porque as vezes a Unidade Abaré fica com os serviços
paralisados. Destacou que, se é uma política pública, devem apresentar um serviço contínuo,
portanto, necessitam de recurso para que esses barcos não deixem de atuar. Em relação ao
atendimento no Hospital de Barretos emSão Paulo, a equipe temvindo em Santarémcom o desejo
de construir umaunidade laboratorial desse hospital. Relatou que o grupo solicita apoio Municipal
e Estadual para que isto venha acontecer, Finalizou registrando queapresentará um pedido de
informação solicitando informações junto à SEMDEC, sobre os motivos da não realização do
evento Conferência Municipal de Santarém com o Tema: "Cidade Democráticas, Inclusivas e

stentáveis” marcado para acontecernos dias 10 e 11 de março de 2022. Destacou que o evento
é importante para realização de debates referente a gestão democrática; e reforçou que ele não
deveria ser suspenso. Concluído o Grande Expedicnte, passamos para a Primeira Parte da
Ordem do Dia com a leitura da ata do dia 18 de maio de 2022, que após colocada emdiscussão
foi aprovada por unanimidade, Emvista da suspensão da Icitura das atas dos dias 09, 11 e 16 de
maio, nas últimas sessões, o presidente Ronan Liberal Ir. sugeriu ao plenário, que acatou a decisão,
de as atas serem encaminhadas aos e-mails dos pares para que na próxima sessão possam ser
votadas, Emcontinuidade, houve a leitura dos expedientes recebidos: MEMO. 041/2022 - GAB.
Ver. Enf. Murilo Tolentino (PSC); MEMO. 021/2022 — GAB.Ver. Didi Feleol (PP); MEMO.
053/2022 — GAB. Ver. Alysson Pontes (PSD); MEMO. 106/2022 — GAB. Ver. Enfa. Alba Leal
(MDB). Concluídoa leitura dos expedientes, foram encaminhados às comissões pertinentes:
Projeto de Lei 1957/2022, de autoria dovereador Carlos Silva (PSC), que dispõe sobre a nulidade

“da nomeação ou contratação, empregos públicos, para determinados cargose empregos públicos,
de pessoa condenadapor crime sexual contra criança ou adolescente, no município de Santarém
— Estado doPará. Projeto de Lei 1954/2022, de autoria do vereador Erlon Rocha (MDB), que
dispõe sobre a presença de “fisioterapeutas” nas matemidades, hospitais, casas de parto e demais
estabelecimentos de saúde a Câmara Municipal de Santarém, estado do Pará. Projeto de Lei
1955/2022, de autoria do vereador Carlos Silva (PSC), que dispõe sobre a obrigatoriedade de fixar
cartazes informando a disponibilidade do "drink da penha" em lanchonetes, bares, casas notumas
e restaurantes, como forma de auxiliar as mulheres que sintam ameaçadas e coagidas por outra
pessoa, no município de Santarém-Estado do Pará. Projeto de Lei 1956/2022, de autoria do
vereador Erlon Rocha (MDB), que dispõe sobre a nomenclatura da Unidade Municipal de
Educação Infantil - UMEI do Bairro da Interventoria e dá outras providências. Foi acatado: Pedido
de Informação 58/2022, de autoria do vereador Dr. Carlos Martins (PT). Em seguida, passou-se
para Segunda Parte da Ordem do Dia, com discussão e votação das matérias em pauta.
TRABALHOS APROVADOSE ACATADOS: Moção de Aplausos nº214/2022, de autora do
vereador Carlos Martins (PT); requerimentos 1421, 1429, 1452 a 1456, 1507 e 1508/2022, de
autoria da vereadora Adriana Almeida (União Brasil); requerimentos 1460a 1468/2022, de autoria
do vereador Erlon Rocha (MDB); requerimentos 1469 a 1472/2022, de autoria Elielton Lira
(AVANTE); requerimentos 1492, 1493 e 1500/2022, de autoria do vereadorCarlos Silva (PSC);
requerimentos 1501 e 1502/2022, de autoria do vereador Silvio Neto (União Brasil);

2



PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTARÉM

CÂMARA DEPARTAMENTO LEGISLATIVO
requerimentos 1505/2022, de autoria do vereador Dr. Carlos Martins (PT); requerimento
1511/2022, de autoria do vercador Gerlande Castro (PSB); requerimento 1515/2022, de autoria do
vereador Andreo Rasera (MDB); requerimentos 1516 e 1517/2022, de autoria dovercador Júnior
Tapajós (PL); Indicação 173/2022, de autoria da vereadora Adriana Almeida (União Brasil);
Indicação 188/2022, de autoria do vereador Carlos Martins (PT). Concluído a pauta,o presidente
RONAN LIBERAL JR. (MDB) encerrou os trabalhos, convidando a todos para próxima sessão.
Vereadores presentes: Prof. Josafá Gonçalves (PL); Carlos Silva (PSC); Biga Kalahare (PT);
Silvio Neto (União Brasil); Carlos Martins (PT); Gerlande Castro (PSB); Pastor Ângelo
Tapajós (Republicanos); Ândreo Rasera (MDB); Júnior Tapajós (PL); Adriana Almeida
(União Brasil); Ronan Liberal Jr. (MDB); Jander Ilson (União Brasil); JK do Povão (PSDB);
Erasmo Maia (União Brasil); Eliclton Lira (Avante); Erlon Rocha (MDB); Aguinaldo
Promissória (União Brasil). Vereador licenciado: Alexandre Maduro (MDB). Ausentes com
Justificativa: Enf. Murilo Tolentino (PSC); Didi Feleol (PP); Enf. Alba Leal (MDB); Alysson
Pontes (PSD). E, para constar, mandou lavrar a ata, que depois de lida, discutida e aprovada será
assinadapor quem de direito.


