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Legislativa da Décima Nona Legislatura, realizada nodia nove de novembro do and dedois mil
€ vinte e dois, no Plenario Benedito Magalhies da Camara Municipal de Santarém. A hora
regimental, o vereador RONAN LIBERAL JR. (MDB),presidente do Poder Legislativo, deu
boas-vindas a todos, ¢ iniciou a sessio com o GRANDE EXPEDIENTE. TEMPO DAS
LIDERANCAS: O vereador BIGA KALAHARE (PT) convidoua populagopara prestigiar o
Festival do Charutinho, que acontece todo ano emPonta de Pedras. Enfatizou que o evento valoriza
a culindria e a cultura da regio. Em seguida, apresentou uma Indicagdo ao governo municipal.
reivindicandoa gratuidade no transporte piiblico para estudantes que vao fazer a prova do Enem.
Ressaltou que a prova é a mais importante avaliagdo do ensino médio e funciona como estratégia
deingresso emuniversidades publicas e particulares. O vereador ENF. MURILO TOLENTINO
(PSC) fez. registro sobre o atraso salarial dos servidores municipais da saiide no municipio. Disse
ter recebido reclamagao dos profissionais do setor, ¢ ter verificado a situago com a nova secretaria
municipal de satide, a enfermeira Irlaine Figueira, que Ihe relatou que houve umatraso por estarem
emproceso de transigo, mas que ja estava autorizado o pagamento e que, provavelmente, o mais
breve os profissionais estardo recebendo seus saldrios. Em continuidade, relatou sobrea situagtio
dos banheiros publicos, em especial, o banheirolocalizado na Praga das Flores que, segundo cle,

sendousado comobalco do barzinho proximo & praga, o que impede 0 uso pelas pessoas que
transitam pelo local. Cobrou providéncia do poder pablico quanto a esta situa. Finalizou
solicitando providencias quanto a situagio dos usuarios de drogas nos cemitérios da cidade, A
vereadora ENF. ALBA LEAL (MDB) parabenizou o vereador Josaf’i Gongalves, autor da sessio
solene comenda Mérito Gestéio Educacional, pela homenagemaos gestores das escolas municipais
que tenhamalcangado as metas estabelecidas pelo IDEB- Indice de Desenvolvimento da Educagio
Basica, Também, registrou parabéns ao Hospital Regional do Baixo-Amazonas Dr. Waldemar
Penna, gerenciado pela Organizaciio Social Pré-Satide, pela premiagao de MelhorHospital Publico
daRegio Norte do Brasil. Disse que fica preocupada com a saida da O.S, Pré-Satide da unidade,
solicitando da nova gestora O.S. Mais Saitde que recontrate os profissionais queso qualificados
€ tém conhecimento técnico de todos os setores. Manifestou seu pensamento, dizendo que,até que
Ihe provem 0 contratio, acha que a nova gestora nao teria a capacidade de gerenciar o IIRBA.Por
fim, concluiu informando sobre a reunitio com a secretaria de Satide e tecnicos da SEMSApara
tratar da saida da O.8 Mais Satide da gestio do HMS ¢ UPA-24h. Relatou que no momento foi
apresentado o plano de ago da retomadada gestio. Disse que querem que 0 municipio faga a
gestdio municipal, mas que tenha muita cautela nas diregdes do HMS, porque nao adianta colocar
apenas insumos ¢ medicamentosse nao tem uma diregioe profissionais que possam gerenciar a
unidade com competéncia, O vereador PROF. JOSAFA GONCALVES (PL) agradeceu aos
colegas vereadores por terem prestigiado a Sessfio Solene da Comenda do Mérito de Gestio
Educacional “Professora Deliana Santos”, que homenageouos gestores educacionais que esto a
frente da gestéio das escolas da zona urbana, planalto e regio de rios que se destacaram com as
nolas no IDEB, principalmentepelo fato de terem se dedicado, junto comsua equipe gestora, no
periodode pandemia. Explicou que a andlise dos resultados no IDEBtraz subsidios importantes
para as escolas, funcionando como um indicador de qualidade para os educandarios. Finalizou
pedindo desculpas as pessoas que compareceram&sesstio, mas tiveram que acompanhardolado
de fora, por conta da lotagao de piblico no plenario da Casa. TEMPO DAS BANCADAS: O.
vereador JK DO POVAO (PSDB) relatouda reuniaio coma secretaria Municipal de Satide Irlane
Figueira sobre a transi¢ao da O.$ Mais Saiide para o municipio. Registrou que a atual situagao do
Pronto Socorro Municipal foi abordada, e quea prefeitura precisa olhar com mais carinho para a
atengdo basica, Sugeriua instalagao de mais Unidades Basicas de Satide com funcionamento 24h,
© que desafogaria a UPA e 0 Pronto Socorro Municipal. Lamentou a situagdio do HMS, ressaltando
que ele nao comporta mais a demanda,e setores como de ortopedia e traumatologia precisam de
reforma ¢ ampliagao, Deixou mensagem para o préximo presidente da Casa, solicitando que tenha
© comprometimento de fazer com que a Casa de Leis seja mais independentes, revendo o
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regimento interno. Sobre os investimentos no municipio, ressaltou que 70%do asfalto é advindo
de financiamento; criticou a situagtio das ruas que ainda nfo receberam e nem vaio receber a
Operagdo Verao; também chamou atencaoda situagdo da reforma do CAT em Alter do Chao.
Disse que espera que essas demandas sejam resolvidas para que venha minimizar o sofrimentoda
populacao. Coneluido o Grande Expediente, deu-se inicio a Primeira Parte da Ordemdo Dia
com a votagio da ata do dia 01 de novembro de 2022, que foi aprovada por unanimidade. Em
continuidade, houvea leitura dos expedientes recebidos: MEMO. 054/2022~GAB.Ver. Jander
Ison Pereira (Unido Brasil): MEMO. 081/202- GAB.Ver. Elielton Lira (AVANTE); MEMO.
036/2022 — GAB.Ver. Didi Feleol (PP); MEMO. 099/2022 —- GAR. Ver. Gerlande Castro (PSB);
MEMO. 17/2022 - GAB.Ver. Aguinaldo Promissoria (Unitio Brasil); Of. 345/2022 — SEMURB.
Concluido a leitura dos expedientes, foram encaminhados as comiss6es pertinentes: Projeto deLei
2956/2022, de autoria do vereador Carlos Silva (PSC), que institui o Dia do Trabalhador da Satide
Municipal a ser comemorado todo dia 12 de maio no municipio de Santarém- Estado do Pari,
dé outras provide jeto de Lei 2957/2022, de autoria do vereador Carlos Silva (PSC), que
Institui Dia Muni nscientizagaio da Violéncia Contra a Pessoa Idosa a ser comemorado,
dia 15 de junho cada ano, no municipio de Santarém - Pard, ¢ dé outras providéncias. Projeto de
Lei 2958/ 2022, de autoria do vercador Carlos Silva (PSC), que Institui o dia do eletricista a ser
comemorado todo dia 17 de outubro no municipio de Santarém - Estado do Para, ¢ da outras
providéncias. Foram acatados os Pedidos de Informag6es 99 ¢ 100/2022, de autoria da vereadora
Adriana Almeida (UnidoBrasil). Em seguida, transcorreu para SegundaParte da Ordem do Dia
com discussao ¢ votagao das matérias em pauta, TRABALHOS APROVADOS: Mocéo de
Aplausos n° 385/202, de autoria da vereadora Alba Leal (MDB); Moco de Aplausos 387/202,
de autoria do vereador Carlos Martins (PT). Emseguida, entrou cm pauta 0 DECRETO
LEGISLATIVON° 004/2022, de autoria do Poder Legislativo, que autoriza oPrefeito Municipal
a viajar para o exterior no periodo de 19 a 26 de novembro de 2022. Apésa leitura, o projeto foi
aprovado por unanimidade. Dando continuidade 4 pauta, foram aprovados: requerimentos 2116,
2117 ¢ 2118/2022, de autoria do vereador Enf. Murilo Tolentino (PSC); requerimentos 2121 a
2124/2022, de autoria do vereador Adriana Almeida (Unido Brasil); requerimentos 2131 a
2134/2022, de autoria do vereador Alysson Pontes (PSD): requerimento 2135/2022, de autoria do
vereador Carlos Martins (PT); Indicagdo 285/202, de autoria do vereador Biga Kalahare (PT).
Foi retirado de pauta a Mogdo de Aplausos 386/2022, de autoria do vereador Carlos Martins (PT).
Concluido a pauta, o presidente RONAN LIBERAL JR. (MDB) encerrou os trabalhos
convidandoa todos para proxima sessio. VEREADORES PRI NTES: CARLOS MARTINS.
(PT); SILVIO NETO (UNIAO BRASIL); ERASMO MAIA. (UNIAO BRASIL); JUNIOR
TAPAJOS (PL); ENF. MURILO TOLENTINO (PSC); JK DO POVAO (PSDB); PASTOR
ANGELO TAPAJOS, (REPUBLICANOS); ADRIANA ALMEIDA (UNIAO BRASIL);
RONAN LIBERAAL JR. (MDB); ENF. ALBA LEAL (MDB); CARLOS SILVA (PSC); BIGA
KALAHARE (PT); ANDREO RASERA (MDB); PROF. JOSAFA GONCALVES (PL);
ERLON ROCHA (MDB); ALYSSON PONTES (PSD). VEREADORES AUSENTES COM
JUSTIFICATIVA: GERLANDE CASTRO (PSB); DIDI FELEOL (PP); AGUINALDO
PROMISSORIA (UNIAO BRASIL); ELIELTON LIRA (AVANTE); JANDER ILSON
PEREIRA (UNIAO, BRASIL). VEREADOR LICENCIADO: ALEXANDRE MADURO
(MDB). F, para constar, mandou lavrara ata, que depois de lida, discutida c aprovadasera assinada
por quemdedireito.
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