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Atada Quadragésima Segunda Sessão Ordinária do Primeiro Período
dg sãoLegislativa da Décima Nona Legislatura, realizada nodia vinte de junho do alfsdredáio mil e

vinte 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 vereador JK DO POVÃO (PSDB) iniciou seu discurso, cumprimentando a
todos. Na sequência, falou quenas últimas semanas vemsendo questionado por inúmeras pessoas,
se realmente será pré-candidato a deputado estadual. Segundo informações recebidas pelo
parlamentar, é que teriam pessoas ligadas ao governo municipal que de forma mal intencionada,
estariam espalhando boatos para população de queele não seria candidato a deputado estadual. O
vereador, disse não entendero porquê da preocupação do governo municipal emrelação há uma
possível pré-candidatura sua, haja visto que nãopossui nenhuma estrutura financeira e que seu
mandato é independente, sem ligações com os governos municipal e estadual, scu mandato é
voltado apenasa ecoar a voz dopovo, Em seguida, dirigindo seu discurso a população, afirmou
que é sim pré-candidato a deputado estadual nas eleições desse ano pelo partido PSDB,e quem
dirá, se ele merece ir para Assembleia Legislativa do Estado do Pará - ALEPA, será a população
santarena, nas umas. Concluindo seu discurso, afirmando que Santarém precisa ter mais
representantes na ALEPAe tambémno Congresso Nacional, para irem em busca de recursospara
serem investidos em áreas importantes do município, como área da saúde e infraestrutura. O
vereador JÚNIOR TAPAJÓS (PL)usoua tribuna para falar sobre o convênio realizadoentre o
município de Santarém e o governo estadual para realização de várias obras no município, que
contemplarão a Vila de Boim, algumas regiões do Planalto e Vila Curuai c também pavimentações
de algumas ruas no município. O parlamentar ressaltou que os valores disponibilizados para a
execução desses trabalhos são provenientes do esforço dodeputado estadual José Maria Tapajós,
que articulou junto ao governadora liberação desses recursos, que somados as suas emendas
parlamentares, chegam ao valor de mais de 30 milhões de reais, que deverão atender muitas
demandas solicitadas pela população. Incluindo obras comoa construção do rip rap, na Vila Curuai
e a pavimentação da via principal desse distrito; construção da quadra do cruzeiro, na região do
Planalto, dentre outras obras. O vereador RONAN LIBERAL JR. (MDB) fez usoda tribuna para
convidar a todosà participarem da Sessão Especial de entrega da Medalha Osman Bentes, que
acontecerá amanhã, no Plenário desta Casa, em horário regimental, onde serão homenageadas seis
personalidades que se destacamservindo a coletividade, são elas: Helder Barbalho, governador do
estado; Henderson Pinto; Emir Machado de Aguiar (ex-presidente do Poder Legislativo); Dr.
Tardélio Torquato, médico coordenadordo Hospital de Campanha de Santarém no período da
pandemia Covid-19; Edenilza Cohen, servidora há 34 anosdesta Casa de Leis; Márcia Guerreiro
Carneiro, coordenadora do Projeto Mãos Amigas na Ação Social - MANAS, que realiza ações
sociais frente ao Hospital Municipal de Santarém. Na sequência, informou que as 17:00 horas de
hoje está previsto a entregapara a população da Unidade Básicade Saúde - UBS, que contemplará
os bairros Aldeia, Fátima e Laguinho, fruto de solicitação do parlamentar, bem como de outros
vereadores. Em seguida, destacou as comemorações que irão acontecer durante a semana: na terça
feira, 21 será festejado os 193 anos deste Poder Legislativo e na quarta-feira, 22, a comemoração
acontecerá por conta dos 361 anos do aniversário de Santarém. O vereador ANDREO RASERA
(MDB) destacouainauguração de uma quadra coberta, na Escola Municipal Maria Conceição
Figueira, no bairro Jaderlândia, uma dentre as 12 quadras previstas para serem inauguradas é
entregues à população. O parlamentar demonstrou suaalegria coma homenagem dada a mulher
que dá nome a escola, relembrando com carinho à época emque ela era coordenadora docurso de
pedagogia, o qual o vereador era aluno. Em seguida, elogiou o trabalho que vem sendo
desenvolvido pela secretária Maria Jo à frente da pasta da educação. Na sequência,
informouquejá iniciaram as obras de construção da creche desse bairro e que também deverão
ser feitas, a pedido da direção da Escola Municipal Maria Conceição Figueira a ampliaçãode mais

PODER LEGISLATIVO - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTARÉM
Av. De. Anysio Chaves, 853, Aeroporto Velho, SantarênvPA — CEP 68050-290



PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTARÉM
DEPARTAMENTO LEGISLATIVO

06 salas de aula nesse educandário. Na ocasião também, o prefeito teria reafirmado comosmoradores do bairro Jaderlândia, o compromisso de fazer a pavimentação asfálticas das ruas A,
com a rua C até a rua F. Pela ordem, o vereador JK DO POVÃO (PSDB) repercutiua lista de
homenageados que irão receber a Medalha Osmã Bentes, parabenizando à todos, porémdando
destaque para dois, dentre os seis que receberão a homenagem. Ressaltando a importância do
trabalho realizado no enfrentamento a pandemia Covid -19 pelo médico Tardelio Torquato e a
senhora Marcia Guerreiro Cameiro,que a frente do grupo MANAS vemhá anos realizando um
trabalho social no Hospital Municipal de Santarém- HMS, através dos MANAS já foram doadas
26 centrais de ar para esse hospital, além disso, o grupo presta um serviço de assistência social
fornecendo todas os dias em frente ao HMSe de forma gratuita, lanches para os acompanhantes
dos pacientes que não são recebem alimentação dentro da unidade hospitalar. O vereador enf.
MURILO TOLENTINO (PSC) elogiou o fato de muitas obras estarem sendo entregues por
ocasião do aniversário de Santarém. Porém ressaltou que a áreada saúde continua sofrendo com
o descaso do Poder público Municipal, denunciando que o feriado de quinta-feira teria sido
estendido até a sexta-feira, fazendo comque todas as Unidades Básicas de Saúde — UBSdacidade,
ficassem fechadas, sematender a população, refletindo dessa forma em superlotação no Hospital
Municipal de Santarém — HMSe na UPA 24 horas. Para o vereador, as UBS não devem suspender
seus atendimentos nos feriados, mas sim o município pagar horas extras aosprofissionais, haja
visto que atendimentos emsaúde são serviços essenciais. Outra situação denunciada pelo vereador,
refere-se ao tomógrafo, que foi conseguido através de emenda parlamentar para Hospital
Municipal, mas que, até o momento a Secretaria Municipal de Saúde não contratou o profissional
para interpretar e Iaudar os exames feitos por esse equipamento, podendoinduzir à erros médicos
na interpretação desses examespor profissionais não habilitados. O parlamentar afirmou que o
município precisa priorizar osetor da saúde, investindo na contratação de mais profissionais e na
compra de equipamentos para os hospitais. Em outro assunto, Tolentino solicitouao poder público
que faça uma operação “tapa buraco”na parte municipalizada da BR 163, pedindo a Secretaria de
Mobilidade é Trânsito — SMT, que coloque sinalizações e iluminações nessa via a fimde evitar
que acidentes aconteçam naquele local. TEMPO DAS BANCADAS: O vereador CARLOS
SILVA (PSC) repercutiu a informação que recebeu dos moradoresda Vila Socorro, que estam
sem ambulância para atendê-los. Segundo moradores, a ambulância veio para Santarémpara
fazerem a manutenção há um mêse até o momento não teria retornado aquela comunidade,
prejudicando a população, que quando precisa de atendimento médico urgente não tem como
serem socorridos. O parlamentar afirmou, que procurou a Secretária de Saúde para saber qual é à
previsão de retorno da ambulânciapara aquela comunidade e disse estar aguardando a resposta.
Em seguida, também informou ter sido procurado por moradores do bairro São Cristóvão que
teriamlhe pedido apoio para resolver a situação de trafegabilidade das vias do bairro. Devido ao
pedido, o vereador informou queestará protocolando requerimentos emcaráter de urgência à
Secretária Municipal de Infraestrutura — SEMINFRA, para que sejam feitos serviços de
terraplanagem e abertura de canaletas nas ruas Santa Terezinha, rua dosLírios, rua São José, rua
Margarida e rua das Camélias nesse bairro e anexado ao pedido estará um abaixo assinado dos
moradores. Também solicita através de requerimento à Secretaria Municipal de Urbanismo —

MURB que sejam feitos serviços de manutenção e iluminaçãonas ruas citadas. O vereador
ERASMO MAIA (União Brasil) faloua respeito das ações que a Prefeitura Municipal de
Santarém vem realizando emprol da comunidade escolar, Registrando quena última quarta-feira,
o prefeito Nélio Aguiar entregouatos autorizativos a 42 escolas e 4 CEMEIS, além da entrega
simbólica de equipamentos destinados a rede municipal de educação, como ventiladores de parede,
liquidificadores, estante em aço, lousas de vidro, geladeiras, computadores, dentre outros
materiais. Todos adquiridos através dos recursos do FUNDEB, no valor de mais de 38 milhões de
reais. Também comemoroua participação do município no Programa de Inovação e Educação
Conectada- PIEC do GovernoFederal, das 433 escolas existentes no município, 344 participam
desse programa. Em seudiscurso, aproveitou para agradecer o apoio dos parlamentares que
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aprovaram e autorizaram ogoverno municipal a fazer a suplementação orçamentária, dessa forma,
contribuindo para que muitas obras fossem entregues para população, principalmente na área da
educação, onde serão mais de 100 milhões investidos emobras. Falou ainda sobre a importância
da fiscalização feita pelosparlamentares desta Casa, que vem contribuindo para que se por ventura,
algum trabalho esteja em descordo como projeto, possa ser revisto e adequado.

A
vereadora ent.

ALBA LEAL (MDB) informou que esteve participando de uma Ação Social de Saúde e
Cidadania, desenvolvida na comunidadeVila Socorro, com 1.232 atendimentos feitos emdiversas
áreas, Essa Ação Social foi realizada em conjunto comalgumas secretárias municipais como
SEMSAe a SEMTRAS,e contou coma participação de muitos servidores, beneficiando os
moradores da Vila Socorro e de mais 15 comunidades próximas. Na ocasião, os comunitários
teriam solicitado apoio da parlamentar, no que se refere ao retorno da ambulância para essa
comunidadee também para que a vereadora solicitasse melhorias para os ramais da região e para
a rodovia Translago que encontram-se intrafegáveis. A parlamentar se comprometeuá levar essas
demandas à secretária de saúde, Vânia Portela para que providencie o mais rápido possível o
retorno da ambulância e ao secretário Bruno Costa, para que dê uma previsão de quando iniciará
os trabalhos de recuperação desses ramais na região do Lago Grande. Também visitou a UMEL
que está sendo construída na Vila Curuaí, em atividade de fiscalização, pode perceberque o muro
que está sendo construído nessa unidade, está caindo, Ressaltou que mesmo não sendo engenheira,
podeperceber que o muro não possui uma base de concreto para lhe dar sustentação, por issofica
sempre naiminência de cair, Diante da situação, a vereadora afirmou queirá solicitar a secretária
de educação para que peça ao engenheiro que avalie aquela obra. Emseguida, convidou os
servidores desta Casapara participarem da Campanhade doação de sangue ao Hemocentro de
Santarém, também agradeceu a todos aqueles que já fizeramsua doação. Encerrado o Grande
Expediente, passamos para a Primeira Parte da OrdemdoDia, com a leitura da ata do dia 30 de
maio de 2022, que após lida, colocada em discussão foi aprovada por unanimidade. Em
continuidade houve a leitura dos expedientes recebidos é encaminhamentos dos trabalhos dos
vereadores é comissões. Memo. nº 018/2022 — gab. ver. Biga Kalahare (PT); Memo. nº032/2022
— gab, ver. Jk do Povão (PSDB); Memo. nº 082/2022 - gab. ver. Ângelo Tapajós (Republicanos
Projeto de Lei—Dispõe sobre a emissão de contracheque e braile para os servidores públicos
municipais com deficiência visual e dá outras providências. — autoria do vereador Carlos Martins
(PT). Em seguida, passou-se para a Segunda Parte da Ordem doDia, comdiscussão e votação
das matérias em pauta. TRABALHOS APROVADOSE ACATADOS: Moção de Aplausos nº
230, 231/2022 de autoria do prof. Josafá (PL): Moção de Aplausos nº 231/2022 de autoria do
vereador Carlos Martins (PT); Votação relativa a manutenção das Comissões até o final do 1º
semestre do período legislativo, que encerra nodia 29 de junho de 2022 e a partir do 2º semestre
fazer uma nova composição será formada, de acordo coma novas bancadas. Aprovadopor13
votos favoráveis e 02 votos contrários. Projeto de Lei nº 1892/2022 - Dispõe sobre abertura de
Crédito Suplementar no valor de R$18.780.558,61 (dezoito milhões, setecentos e oitenta mil,
quinhentos € cinquentaeoito reais e sessenta e umcentavos), na Secretaria Municipal de
Agricultura e Pesca - SEMAPe dá outras providências. Autoria: Prefeitura Municipal de Santarém
Aprovado em1º e 2º discussão. Projeto de Lei nº - Dispõe sobre Abertura de Crédito Especial
Adicional no valor de R$ 2.836.827,02 (dois milhões, oitocentosetrinta e seis mil, oitocentosevinte e sete reais e dois centavos), na Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca - SEMAPedá
outras providências. Autoria: Prefeitura Municipal de Santarém. Aprovado em1º e 2º discussão.
Requerimento nº 1519, 1520, 1521, 1522, 1523, 1531, 1547, 1548, 1549, 1550, 1551, 1552,
1553/2022 de autoria do vereador Erlon Rocha (MDB); Requerimento nº 1544, 1545, 1546/2022
de autoria do vereadora Adriana Almeida (União Brasil); Requerimento nº 1559, 1560/2022 de
autoria do vereador Elielton Lira (Avante); Requerimento nº 1565/2022 de autoria do vereador
Alysson Pontes (PSD); Requerimento nº 1566, 1567/2022 de autoria do vereador enf. Murilo
Tolentino (PSC); Indicação nº 197, 198, 199/2022, Requerimentonº 1568, 1569, 1570, 1571,
1572, 1573, 1574, 1575/2022 de autoria do vercador Aguinaldo Promissória (União Brasil);
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1578, 1579/2022 de autoria do vereador Silvio Neto (União Brasil),
22 de autoria do vereador Júnior Tapajós (PL). Concluído a pauta, o

Requerimento nº 1577,
Requerimento nº 1580/
presidente RONAN LIBERAL JR. (MDB) encerrouos trabalhos, convidando a todos para
próxima Vereadores presentes: Aguinaldo Promissória (União Brasil); Alysson Pontes
(PSD); Andreo Rasera (MDB); Carlos Silva (PSC); Didi Feleol (PP); Dr. Carlos Martins
(PT); Enf. Alba Leal (MDB); Enf. Murilo Tolentino (PSC); Erasmo Maia (União Brasil);
Gerlande Castro (PSB); JKdo Povão (PSDB); Júnior Tapajós (PL); Prof. Josafá Gonçalves
(PL); RonanLiberal Jr. (MDB); Sílvio Neto (União Brasil); Adriana Almeida (União Brasil);
Elielton Lira (Avante); Erlon Rocha (MDB). Vereadores ausentes com justificativa: Biga
Kalahare (PT); Pr. Ângelo Tapajós (Republicanos). Vereador ausente sem justificativa: Jander
Nison (União Brasil). Vereador licenciado. Alexandre Maduro (MDB). E, para constar, mandou
lavrar a ata, que depois de lida, discutida e aprovada será assinada por quemde direito.
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