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Ata  da  Quinta  Sessão Ordinária  do  Segundo Período  da Primeira  Sessão Legislativa  da
Décima Nona Legislatura, realizada no dia dez de agosto do ano de dois mil e vinte e um, 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 de Tribuna Livre que discutirá o tema: "Agosto Lilás" - mês dedicado a campanha
de conscientização ao enfi.entamento da violência doméstica e familiar contra as mulheres, ffuto
do  REQUERIMENTO   1344/2021,  de  autoria  da  vereadora  ENFA.  ALBA  LEAL  (MDB),
aprovado no dia dois de agosto de 2021. A seguir, o presidente RONAN LIBERAL JR (MDB)
cumprimentou a todos a todos os vereadores presentes e órgãos representantes da sociedade, e
convidou a vereadora ALBA LEAL (MDB), para compor a mesa e tomar posse da direção dos
trabalhos. Feito isso, a parlamentar saudou a todos e convidou para compor a mesa de discussões
a  Senhora  Roselene  Andrade,  representante  da  Secretaria  de  Trabalho  e  Assistência  Social  -
SEMTRAS; a Delegada da Mulher Senhora Andreza Sousa; a Senhora Ana Cláudia dos Santos
Lima, representante do Conselho Municipal da Condição Feminina; a Senhora Rosiane da Silva
Mattos,  representando  a  Casa  dos  Conselhos  Municipais  de  Santarém;  a  Senhora  Poliana  de
Rezende  Braga,  coordenadora  do  Centro  de  Atendimento  Especializado  para  Mulheres  em
Situação  de  violência  Doméstica-  Maria  do  Pará.  Composta  a  mesa,  a  vereadora  Alba  Leal
convidou o vereador CARLOS SILVA a'C) para fazer a leitua do requerimento que originou
esta sessão. Após a leitua, a veadora explicou a dinâmica da sessão de Tribuna Livre, e deu im'cio
ao debate ressaltando a importância de se discutir os mais diversos tipos de violência contra as
mulheres. Na oportunidade, relatou os dados no Estado do Pará e no Município de Santarém, em
seguida,   passou   a  palavra   as   convidadas.   A   DELEGADA   DA   MULHER   SENHORA
ANDREZA SOUSA agradeceu o convite e declarou que a violência contra a mulher é muito
peculiar,  sendo  diferente de outros crimes,  merecendo uma tratativa mais complexa.  Destacou
todas a situações que envolvem uma mulher que é vítima de violência, ressaltando que a sociedade
ainda é muito patriarcal, mas que precisam continuar lutando por igualdade. Destacou o papel dos
órgãos em priorizar a campanha "Sinal Vemelho", que vem dando muito certo e que os órgãos
competentes tem  interagido  uns  com  os  outros  para  combater todos  os  tipos  de  violência.  A
Senhora ROSELENE  ANDRADE,  representante da  Secretaria de  Assistência  Social,  iniciou
saudando a todos e explicou a ausência da secretária Celsa Brito. Logo após, fdou da atuação da
secretaria em tomo da garantia básica de proteção dos direitos e a proteção especial através dos
Centros de Referência de Assistência Social - CRAS e do Centro de Referência Especializado de
Assistência Social - CREAS. Relatou que o Centro Maria do Pará, oferece amparo a mulher para
que se sinta acolhida e apoiada no rompimento do ciclo de violência através dos programas de
empoderamento  feminino  e  empreendedorismo.  Por  fim,  enfatizou  a  interligação  das  redes
responsáveis em garantir a liberdade da mulher que sofi.e qualquer tipo de violência. A senhora
ANA  CLÁUDIA  DOS  SANTOS  LIMA,  representante  do  Conselho  Municipal  da Condição
Feminina, também saudou a todos, relatando a felicidade em estar inserida na discussão sobre um
assunto muito importante. Falou ainda que o Conselho da Condição Feminina vem trabalhando
em prol  de  atendimentos  especializados,  reforçando  a rede  existente  em combater a violência
contraamulher.ReforçouqueaDelegaciadaMulherprecisaretomarcomatendimentosnosfinais
de semana para dar mais seguidade as mulheres santarenas. A Senhora ROSIANE DA SILVA
MATTOS, representando a Casa dos Conselhos Municipais de Santarém, declarou que o órgão
atua juntamente  com  as  demais  redes  de  proteção  a  mulher  e  é  constituída  pelos  diversos
conselhos, sendo um órgão que também estará fazendo parte da Conferência Municipal Feminina
a ser realizada no município, que devido a pandemia foi adiada, mas que será oficializada para que
todos  possam  participar.  A  senhora  POLIANA  DE  REZENDE  BRAGA,  coordenadora  do
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Centro de Atendimento Especializado para Mulheres em Situação de violência Doméstica- Maria
do Pará, saudou os presentes e destacou que o órgão vem atuando há dez anos com uma rede de
proteção conjunta em favor das mulheres. Ao falar do Agosto Lilás, citou o sucesso da abertura da
campanha divulgando as fomas de sensibilizar outras instituições a identificar as violências contra
as mulheres. Ressaltou a homenagem no Ministério Público perante o Prêmio Mulher empoderada
e da participação da Conferência Municipal Feminina. Destacou os diversos tipos de violência e o
papel do órgão em ajudar a mulher a sair da situação em que se encontram. Logo após, a vereadora
ALBA LEAL (DEM) agradeceu todas as convidadas e passou a palavra aos colegas vereadores.
0  vereador  ANGELO  TAPAJÓS  (REPUBLICANOS)  parabenizou  a  todos  pelas  ações  e
atitudes em favor da proteção das mulheres, e relatou sobre a Patrulha Santarena, ressaltando que
ela também será uma colaboradora no combater a violência contra a mulher. 0 vereador JK DO
POVÃ0  (PSDB)  também  parabenizou  a  organização  dos  órgãos  em  favor  da  luta  contra a
violência contra as mulheres, e questionou o fimcionamento da Delegacia da Mulher nos finais de
semana, tendo como resposta da Delegada Andreza Sousa, que a falta de pessoal nos plantões nos
finais de semana acontece devido a pandemia. Reforçou que já está sendo trabalhado juntamente
com o Govemo Estadual a retomada das atividades nos finais de semana. 0 vereador ERASMO
MAIA (DEM) parabenizou a ação em conjunto em favor das vítimas de violência, e registrou que
tramita na Casa um Projeto de Resolução que cria a Procuadoria da Mulher, para também cooperar
com os poderes e fortalecer as políticas públicas em favor das mulheres. Solicitou que colocassem
em pauta na Casa o retomo das atividades da Delegacia da mulher nos fins de semana, e com
fimcionamento por 24 horas, pois diversos tipos de violência têm acontecido duante o horário em
que  a  delegacia  não  está  em  Íúncionamento.  0  vereador  CARLOS  SILVA  a'SC)  também
parabenizou a discussão e a todos os órgãos competentes presentes. Relatou as diversas situações
de violência que já presenciou e as que conseguiu evitar. Na oportunidade, lembrou que a Casa
estará sempre apoiando todas as ações de combate à violência; e que protocolou um projeto de lei
que obriga os mais diversos setores da sociedade a denunciar atos de violência cometidos contra
mulheres,   crianças   e   adolescentes.   0   vereador   JOSAFÁ   GONÇALVES   (PL)   também
parabenizou todos os órgãos presentes e se colocou à disposição para continuar a lutando em favor
das mulheres. Destacou a operação de prisão aos agressores realizada no Estado do Rio de Janeiro,
ressaltando que apoia o retomo do fimcionamento da Delegacia da Mulher nos fins de semana. 0
vereador ELIETON LIRA (AVANTE) saudou a todos e comentou sobre as conquistas femininas.
Relatou as tarefas que muitas desenvolvem para garantir o sustento da família, superando todos os
obstáculos; e citou as ações dos órgãos e conselhos que levam esclarecimentos as mulheres sobre
seusdireitosegarantiasnasociedade.0vereadorJKD0POVÃO(PSDB)parabenizouosórgãos
presentes  e  em  especial  a  delegada Andreza  Sousa  por  resolver  as  mais  diversas  demandas.
Afimou que apoia o retomo do fimcionamento  da Delegacia da Mulher por 24 horas e como
vereador  está  à  disposição  dos  órgãos.  A  vereadora  BIGA  KALAHARI  (PT)  parabenizou
também a todas, e citou as diversas situações de machismo sofridas no dia a dia pelas mulheres, e
que  devido  as  divulgações  dos  direitos  garantidos,  muitos  casos  de  violência  são  atualmente
conhecidos.  0 vereador CARLOS MARTINS (PT) também parabenizou a todas pela atitude em
colocar em debate um assunto muito  importante.  Ressaltou que  o  machismo  ainda está muito
presenteentreoshomens,equeénecessáriofazerumtrabalhovoltadoparaestesqueaindapensam
de foma discriminadora. Mencionou que a Procuadoria da Mulher deve ser instalada na Casa
para atuar como un auxilio fiscalizador do bem estar da mulher, entre outras fimções. 0 vereador
SILVIO NETO a)EM). iniciou saudando a todos, e destacou as conquistas e lutas diárias das
mulheres em combate à violência e aos seus direitos. Finalizou destacando apoiar o retomo do
fimcionamento da Delegacia da Mulher por 24 horas.  0  vereador JUNIOR TAPAJÓS  (PL)
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também parabenizou a vereadora Alba Leal pela atitude em debater as questões das mulheres, pois,
segundo  ele,  embora haja ações  de  conscientizações,  o  índice de violência ainda é muito  alto
devido ao machismo e a falta de compreensão. Por fim, destacou sobre a representação de cada
órgão no combate à violência. Em seguida, a vereadora ALBA LEAL, pediu às convidadas que
transmitissem suas considerações finais, as quais agradeceram e parabenizaram a promoção da
sessão no debate de algo muito importante para toda a sociedade, reforçando as ações que estão
sendo encaminhadas em apoio às mulheres. A vereadora ENFA. ALBA LEAL avIDB) falou das
prisões que são tristes, mas necessárias para defender a mulher da violência doméstica. Reforçou
as ações do Agosto Lilás agradecendo a presença de todas as convidadas que comparecerem em
apoio  a necessidade  de  debate  sobre  um  assunto  tão  importante  à  população.  Em  seguida,  a
parlamentar passou a direção da Mesa ao presidente RONAN LIBERAL JR (MDB) para dar
continuidade à sessão ordinária. 0 presidente agradeceu a aprovação da Tribuna Livre que discutiu
um tema tão importante para a sociedade em favor da luta no combate à violência contra a mulher,
e propôs o trabalho conjunto no fortalecimento nas redes de apoio à mulher, destacando como
encaminhamento  ao  Govemo  do  Estado  que  seja retomado  os  atendimentos  na  Delegacia  da
Mulher duante os finais de semana. Feito isso, agradeceu a presença de todos e deu por encenado
a sessão de Tribuna Livre, convidando os vereadores para retomada das atividades da Casa, com
a continuidade da Segunda Parte da Ordem do Dia, com discussão e votação das matérias em
pauta.  TRABALHOS  APROVADOS:  Moção  de  aplausos  186/2021,  de  autoria do  vereador
Júnior Tapajós (PL); Moção de Pesar 187/2021, de autoria do vereador Gerlande Castro (PSB);
Moções   de   aplausos   188,   189   e   190/2021,   de   autoria   do   vereador   Carlos   Silva   (PSC).
Requerimento 1461/2021, de autoria da vereadora Enfa. Alba Leal (MDB); requerimentos 1462 a
1464/2021, de autoria do vereador Carlos Silva (PSC); requerimentos 1465 a 14672021, de autoria
do  vereador  Erlon  Rocha  (MDB);  requerimentos  1468  a  1471/2021,  de  autoria  do  vereador
Gerlande Castro (PSB); requerimentos 1472 a 1474/2021, de autoria do vereador Júnior Tapajós
(PL); requerimento 1475/2021, de autoria do vereador Carlos Martins (PT); requerimentos 1476 a
1480/2021,deautoriadovereadorAlexandreMaduo(MDB);requerimentol481/2021,deautoria
do vereador Biga Kalahare (PT); requerimentos  1484 e  1485/2021, de autoria do vereador Didi
Feleol  (PP);  requerimentos  1486  a  1488,  e  1506/2021,  de  autoria  do  vereador  Elielton  Lira

(AVANTE).  Indicação  203/2021,  de  autoria  do  vereador  JK  do  Povão  (PSDB);  Indicação
204/2021, de autoria do vereador Aguinaldo Promissória (PSL); Indicação 205/2021, de autoria
do vereador Carlos Martins (PT); Indicação 206/2021, de autoria do vereador Didi Feleol (PP).
Concluído  a  pauta,  o  presidente  RONAN  LIBERAL  JR.  (MDB),  encerrou  os  trabalhos
convidando  a todos para a próxima sessão.  Vereadores presentes:  ALEXANDRE MADURO
MDB),ENFERMEmALBALEALavIDB),CARLOSMARTINSalT),PROF.IOSAFÁ
DO   SINPROSAN   (PL),   SÍLVIO   NETO   (DEM),   RONAN   LIBERAL   JR.   (MDB),
GERLANDE   CASTRO   (PSB),   JK  DO   POVÃO   (PSDB),   BIGA  KALAHARE   (PT),
ELIELTON LIRA (AVANTE), DIDI FELEOL (PP), JÚNIOR TAPAJÓS (PL), CARLOS
SILVA (PSC), ERLON ROCHA (MDB), ERASMO MAIA (DEM), ANGELO TAPAJOS
aupuBLICANOS>,   AGUINALDO   PROMISSÓRIA   tpsLj.   AUSENTES:   ADRIANA
ALMEIDA (PV), JANDER ILSON PEREIRA (DEM). AUSENTES COM JUSTIFICATIVA:_    _  __   J  ___

RIL0 TOLENTINO (PSC). E para constar, mandou
aprovada será assinada por quem de direito.

ALyssoN PONTES a>SD], ENF.
lavrar a ata que depois de lida, discut
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