
NICIFAL DE SA

PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTARÉM É

DEPARTAMENTOLEGISLATIVO a —oiaAta da Sétima Sessão Ordinária do Segundo Período da Segunda Sta agisfâtiva da
Décima Nona Legislatura, realizada no dia trinta e um de agosto do ano defÁais-rifT e Vinte e
dois, no Plenário Benedito Magalhães da Câmara Municipal de Santarém. À hora rgimental, 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) manifestou indignação com a situação dos enfermeiros,
técnicos e auxiliares de enfermagem em Santarém, que ainda não receberamo valor condizente
com o novopiso salarial determinado por Lei. Na ocasião, cobrou do Poder Executivo a
atualização do piso salarial da enfermagem, o que, segundoele, já aconteceu em outros municípios
do país. Comentou queo salário atual e a estruturade trabalho oferecida pelo poderpúblico não
fazemjus à atuação desses profissionais no cenário da saúde em Santarém, sendo que o prefeito
destaca não ter dinheiro para pagar os profissionais. O vereador BIGA KALAHARE (PT)
manifestou descontentamento com afalta de público no 46º Festival Folclórico de Santarém.
Relatou que o evento cultural foi realizado pela primeira vez naPraça de Eventos da avenida
Anysio Chaves. Mas, segundo ele, a arquibancada não dispunha de espaço para que o público
pudesse assistir as apresentações, ressaltando ser inadmissível não haver espaço, depois dese ter
um Ginásio. Criticou asituação do ginásio poliesportivo que se encontra fechadoe que poderia
estar sendo utilizado para o evento. Também registrou sobre a via Angelim, no bairro
Santarenzinho, destacando que a população está reclamando que os coletivos não estão entrando

navia, Na ocasião, cobrou providência do secretário de Infraestrutura Daniel Simões. O vereador
PROF. JOSAFÁ GONÇALVES (PL) comentou sobre suas visitas em algumas comunidades do
planalto santareno. Disse que esteve no Tipizal, Cacimbinha, onde testemunhou a parceria entre
os comunitários e a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Pesca - SEMAP, com o objetivode
trazer melhorias para o ramal que dá acesso às comunidades da Palestina, Porto das Antas c Santa
Cruz, Registrou que estiveram visitando a construção da escola SãoJoão do Tipizal, e a Escola
Perpétuo Socorro, localizada na comunidade de Santa Cruz, que em breve será entregue.
Comentoua respeito da questão dopiso salarial dos profissionais da enfermagemdo município,
acreditando que o Poder Executivo vai se ajustar ao novo salário definido por Lei, o que foi
conquistadoa partir de muita luta da classe. O vereador JÚNIOR TAPAJÓS (PL) registrou sobre
mais uma conquista para Santarém, que teve o apoiodesta Casa, sobre o recurso para construção
de sete microssistemas de água. Destacou que já está em licitação a construção desses
microssistemas que foi demanda conseguida pelo deputado José Maria Tapajós, através do
Govemo Estadual, na ordemde mais de R$ 4 milhões que, em parceria com a SEMAP, vai
beneficiar as comunidades de Pindorama, Paysandu, Vila Nova do Uruarí, bairro Pajurá noCuruai,
todas as comunidades do Lago Grande, São Pedro no Rio Arapiuns, e a comunidade de
Flamenguinhoque fica na Rodovia Santarém Curuá-Una. O vereador CARLOS SILVA (PSC)
fez agradecimentos a secretária de saúde Vânia Portela por ter atendido ao seu pedidoao enviar
uma equipe volante da SEMSA até a comunidade Bueru, Planalto Santareno,para verificar um
possível surto de malária na localidade. Agradeceu ainda ao secretário Jean Murilo da SEMURB,
pela realização da iluminação pública nas vias do bairro Uruará. Destacou também que esteve
realizando mais uma ação itinerante do seu gabinete no bairro Área Verde, onde atenderam mais
de 300 pessoas com diversos serviços. Registrou ainda que recebeu informaçãoda SEMSA,que à
emenda para atençãobásica da saúde, que solicitou ao deputado estadual Dr. Galileu foi liberada.
Disse que vai acompanhar de perto os trabalhos do Executivo. Finalizou apresentando uma
indicação à SMT solicitando que analise a possibilidade de direcionar otrânsito na rua Raimundo
Fona com mão única da Mendonça Furtado até a UFOPA. Também indicando a empresa de
telefone móvel Oi, para que implante uma antena para celular na Vila de Boim, Rio Arapiuns.
Ainda, estará solicitando da Mesa Diretora uma sessão solene em comemoração ao Dia Mundial
do Comunicador. O vereador ENF. MURILO TOLENTINO (PSC) falou que esteve no bairro
da Área verde, em uma reunião representando a candidata Marcela Tolentino, que está em
campanha eleitoral em Alenquer. Disse que na oportunidade pode constatar alguns anseio da
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população, os quais se queixaram do descumprimento dos horários por parte dos coletivos que
também fazemrachas trazendo riscoà população. Solicitou ao secretário municipal de transporte
que coloque fiscais nas ruas, pedindo um basta quanto a “cabide de emprego”. para que mais fiscais
possam ir as ruas realizar as fiscalizações. Solicitou ainda, ao secretário da pasta, que realize uma
reunião comos empresários das empresasde ônibus para tratar sobreessas questões, assim como,
durante este verão, realize a manutençãode pintura das faixas de pedestres dando prioridade as
escolas, creches e hospitais. Pela ordem, o vereador Alysson Pontes registrouque discordadafala
referente a “cabide de emprego” na SMT, ressaltando que pode garantir que não é verdade,pois o
Ministério Público fiscaliza os trabalhos dassecretarias, são cargos devidamente registrados dentro
do organograma dasecretaria. Disse que pode ter certeza que o secretário tem cumprido com oseu
trabalhoàfrente da secretaria. Pela ordem, o vereador Carlos Silva comentou sobre a realidade
dos rachas nos bairros da cidade. Disse queé algo recorrente, e que é a favor que as empresas
sejam penalizadas rigorosamente. Pela ordem, o vercador Enf. Murilo Tolentino registrou que
talvez tenhase equivocado quantoa fala da “cabine de emprego” na SMT, pois se referia aos
discursos anterior referente aos DAS. Destacou que tem certeza que falta funcionário na SMTpara
ir às ruas, e que o secretário faz o que pode. Pediu desculpas ao vercador Alysson Pontes
ressaltando que não foi sua intenção falar que a SMT é “cabine de emprego”. O presidente Ronan
Liberal Jr. passou a direção dos trabalhos ao vereador Jander lison Pereira para que pudesse fazer
uso da tribuna. O vereador RONAN LIBERAL JÚNIOR (MDB) frisou sobre os resultados que
obtivemos nesse primeiro anodeatividades da escola doLegislativo, registrandodo lançamento
do Manual de Redação Oficial da Câmara de Santarém, que vai servir de parâmetrode consulta
tantopara seguidores da Casa, como também a própria sociedade em geral. Também registrou da
aprovação na Assembleia Legislativa doEstado, da denominação do Hospital Mateo Infantil em
Santarém de Dr. Álvaro de Oliveira Duarte. Disse que o Doutor Álvaro foi seu colega na faculdade
de direito, também vereador por dois mandatos com destacada atuação política. O vereador
ANDREO RASERA (MDB) parabenizou as atividades daEscola doLegislativo comentando que
esta Casa nãosó valoriza o servidor, mas também serve de modelo para outras Câmaras, pois
considera que esta é uma importante conquista para a sociedade. Ainda, comentou sobre um vídeo
que circula nas redes sociais que destaca que o prefeito Nélio Aguiar irá acabar como campodo
DER. O parlamentar registrou não acreditar nesta informação, uma vez que acredita na
responsabilidade do gestor municipal. Finalizou reafirmando que o campo é um logradouro que
não vai deixar de existir. O vereador ERASMO MAIA (UNIÃO BRASIL) anunciou a
contratação dos profissionais de psicologiaeassistência social para a Rede Municipal de Ensino,
frutoda Lei Municipal quefoi aprovada pela Casa que prevê a medida pela Secretaria Municipal
de Educação -SEMED. Enfatizou que avalia a publicaçãodoedital comouma forma de contribuir
comoatendimento psicossocial oferecido as crianças e jovens de Santarém, visto que a medida
cumpre o PL. que aloca recurso do Fundeb para os profissionais. Em seguida, criticou a questão

bide de emprego”. Registrou que defende o concurso público. relatando que, coma pandemia
tiveram que interromper os certames. Afirmou que tem certeza que haverá, brevemente,
chamamento dos concursados e novos concursos no município. Informou que 0 Sindicato dos
Servidores Públicos protocolou no Executivo Municipal uma proposta de um novo Planos de
Cargos, Carreiras e Remuneração - PCCR para que possam discutir a melhor forma de beneficiar
os servidores do município que trabalham na gestão. Finalizou festejando a respeito das inúmeras
licitações que vieram através de emendas parlamentares com o objetivo de melhorar a
infraestrutura rural, ruas, ramais da cidade e aqueles que abrangem o setor de esporte e lazer, entre
outros. Finalizou destacando, mais uma vez, a iluminação pública que avança sobre diversas
regiões de Santarém, comoo planalto na BR163 e Curuá-Una. TEMPO DAS BANCADAS: O
vereador JK DO POVÃO (PSDB) registrouque recebeu um informativo do Ministério Público
em relaçãoa uma instauração de inquérito civil em relaçãoao contratoda SEMSAde 2019, que
foi firmado um contrato com a empresa CM terraplenagem LTDA. O MP deseja saberse o veículo
da empresa contratada prestou serviço para SEMSA, e onde foi gasto quase R$ 180 mil. Destacou
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que alguém fez à denúncia de que esse cargo não foi utilizado, e o MP solicitou informação à
SEMSAque não atendeu. Também, registrou que recebeu o dono da empresa RBS Engenharia,
que lhetrouxe a demúncia contra a empresa IPG que administra o Hospital Municipal. Disse que
foi contratadopara fazer um projeto para ampliação do setor de hemodiálise, no montante de R$
104 mil. Disse que veio parte do dinheiro. mas ele não começou o serviço, então o dinheiro voltou,
portanto,o setor não foi ampliando e ficou semos 30 leitos para a hemodiálise. Destacou que vai
investigar o que aconteceu. Falou ainda sobre as obras em execução no município, frisando quese
deve ter cuidado com a coisa pública, pedindo ao gestor municipal que não tenha pressa, por causa
da sua candidata nesta eleição, pois são obras importantes, e tem se observado asfalto de péssima
qualidade. Criticou a postura do secretáriode infraestrutura Daniel Simões, c informou que vai
encaminhar essas informações ao MP. O vereador ALYSSON PONTES (PSD)elogioua atuação
do Executivo Municipal, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura, na realizaçãode obras
na cidade. Relatou que obairro Interventoria está recebendo equipes que além do asfaltamento
mantém a trafegabilidade das vias com ações de empiçarramento e compactação. Citou também
outros bairros que estão recebendo os serviços como Diamantino, Matinha, Uruará e Jutaí. Ainda,
chamouatenção doeleitor santareno para a necessidade de escolher representantesda regiãopara
a Assembleia Legislativa do Pará e Câmara dos Deputados. Disse que com representatividade é

possível lutar por causas locais, como por exemplo abastecimento de água. A vereadora ENFA.
ALBA LEAL (MDB) registrou que estiveramvisitando as comunidade de Repartimento,
Mariazinha e Maró no rio Arapiuns para conhecer melhor a realidade dessas localidade. Também
fizeram vistorias nas escolas das comunidades Mariazinha e Fé em Deus, em que levará as
demandas até a secretária de educação Maria José Maia. Em seguida, parabenizou aos profissionais
de nutrição,pelo seu dia, parabenizando também o Conselho de Nutrição da 7º região. Informou
que protocolou uma moção à Polícia Civil do Baixo Amazonas, pela atuação na comunidade
Curuai - Lago Grande. Também falou do PL 2564, referente ao novo pisosalarial de enfermagem.
Destacou que quer muito que o piso seja pagoaos profissionais, mas acha necessário realizar uma
reunião de trabalho para ter à informaçãoda Prefeitura e Procuradoria do município quanto a um
estudofinanceiro para o pagamento desse profissionais, pois sabem que Santarém recebe um
recurso muito pouco do Govemno Federal. Concluído o Grande Expediente, passou-se para a
Primeira Parte da Ordem do Dia. O presidente Ronan Liberal Junior informou que, conforme
acordado nasessão anterior, as atas serão enviadas por e-mail para que haja uma dinâmica melhor
na aprovação dos trabalhos durante o período eleitoral. Em seguida, colocou em votação as atas
do dia 02 e 17 de agosto, que foram aprovadas por unanimidade. Emcontinuidade, houve a leitura
dos expedientes recebidos: MEMO. 184/2022 -GAB. Ver. Erlon Rocha (MDB): MEMO.
069/2022 -GAB. Ver. Adriana Almeida (União Brasil); MEMO. 081/2022 -GAB. Ver. Aguinaldo
Promissória (União Brasil), MEMO. 076/2022 “GAB. Ver. Gerlande Castro (PSB); Of. cular
004 a 010/2022—NTCFYSEFIN: OF. 0606/2022  GAP/PMS: OF. 0624/2022 — GAP/PMS; OF.
131420/2022 — ASPAR/GAB-DG/DNITSEDE. Concluído aleitura dos expedientes, foram
encaminhados às comissões pertinentes: PROJETO DE LEI 2497/2022, de autoria da vercadora
nf. Alba Leal (MDB), que declara como patrimônio histórico e cultural material no município de
Santarém o “Museu de Arte Dica Frazão” e seu acervo. Projeto de Lei 2496/2022, de autoria do
vereador Andreo Rasera (MDB). que altera a Lei Municipal nº 20.521, de 13 de dezembro de 2018.
PROJETO DE LEI 2495/2022, de autoria do vereador Carlos Martins (PT), que dispõe sobre a
concessão de incentivo financeiro adicional anual aos agentes comunitáriosde saúde e agentesde
combate às endemias do município de Santarém e dá outras providencias. PROJETO DE LEI
2494/2022, de autoria do vercador Eliclton Lira (AV ANTE). dispõe sobre a concessão de utilidade
pública para o município de Santarém à cooperativa dos produtores da agricultura familiar da
comunidade boa esperança-COOPBOA. PROJETO DE LEI 2493/2022, de autoria do vercador
Carlos Martins (PT). que institui a “semana da nutrição” a serrealizada na última semana do mês
de agosto no município de Santarém. Foi acatadoo Pedido de Informação 083/2022, de autoria
do vereadorBiga Kalahare (PT). Em seguida. passou-se para Segunda Parte da Ordem do Dia
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comdiscussão e votação das matérias em pauta. TRABALHOS APROVADOS: Moções de
Aplausos nº313 e 314/2022, de autora do vereador Enf. Murilo Tolentino (PSC); Moção de
Aplausos 315/2022, de autoria do vereador Ronan Liberal Jr. (MDB); Moção de Aplausos
316/2022, de autoria do vereador Júnior Tapajós (PL): Moção de Aplausos 317/2022, de autoria
do vereador Carlos Martins (PT); Moção de Aplausos 318/2022, de autoria da vereadora Enfa.
Alba Leal (MDB); requerimentos 1764 a 1771/2022, de autoria do vereador Elielton Lira
(AVANTE): requerimentos 1826, 1827 e 1828/2022, de autoria dovereador Ent. Murilo Tolentino
(PSC); requerimento 1829/2022, de autoria da vereadora Enfa. Alba Leal (MDB); requerimentos
1808, 1832, 1833 e 1834/2022, de autoria do vereador Carlos Silva (PSC); requerimentos 1752,
1837 e 1838/2022, de autoria do vereador Biga Kalahare (PT); requerimento1839/2022, de autoria
do vereador Carlos Martins (PT); requerimento 1840 e 1841/2022, de autoria dovereador Andreo
Rasera (MDB); requerimentos 1842 a 1845/2022, de autoria do vereador Alysson Pontes (PSD):
requerimento 1846/2022, de autoria do vereador Júnior Tapajós (PL); Indicação 236/2022, de
autoriadovereador Elielton Lira (AVANTE): Indicações 238 e 239/2022, de autoria davereadora
AlbaLeal (MDB): Indicação 240/2022, de autoria dovereador Gerlande Castro (PSB); Indicação
241/2022, de autoria do vereador Carlos Silva (PSC). A seguir, entrou em discussão o PROJETO
DE LELNº 178/2021, de autoria dovereador Júnior Tapajós (PL), que declara patrimônio cultural,
histórico e imaterial do município de Santarém, o Morro do Calvário, localizadona comunidade
de Vila Socorro, região do Lago Grande. Houve a leitura do projeto e seu parecer, seguindo sua
aprovação em 1º e 2º discussão, por unanimidade. Concluído a pauta, o presidente RONAN
LIBERAL JR. (MDB) encerrou os trabalhos, convidando a todos para próxima sessão
Vereadores presentes: RONAN LIBERAL JR. (MDB); PROF. JOSAFÁ GONÇALVES (PL);
CARLOS SILVA (PSC); BIGA KALAHARE (PT); SILVIO NETO (UNIÃO BRASIL);
CARLOS MARTINS (PT); DIDI FELEOL (PP); ENF. ALBA LEAL (MDB); PASTOR
ÂNGELO TAPAJÓS (REPUBLICANOS); ÂNDREO RASERA (MDB); JÚNIOR
TAPAJÓS(PL); JK DO POVÃO(PSDB); ALYSSON PONTES (PSD); ELIELTON LIRA
(AVANTE); ERASMO MAIA (UNIÃO BRASIL); ENF. MURILO TOLENTINO(PSC);
JANDER ILSON PEREIRA (UNIÃO BRASIL). Vercadores ausentes com justificativ
AGUINALDO PROMISSÓRIA (UNIÃO BRASIL); ADRIANA ALMEIDA (UNIÃO
BRASIL); GERLANDE CASTRO(PSB); ERLON ROCHA (MDB). Vercador licenciado
ALEXANDRE MADURO (MDB). E, para cortar, mandou lavrar a ata, que depois de lida,
discutida e aprovada será assinada por quem de/direito.


