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Décima Nona Legislatura, realizada no dia dezenove de janeiro do ano de dois mil e vinte e um,
no Plenário Benedito Magalhães da Câmara Municipal de Santarém. À hora regimental o vereador
JANDER ILSON PEREIRA(DEM), vice-presidente do Poder Legislativo, deu boas-vindas a
todos, e iniciou à sessão com o GRANDE EXPEDIENTE. Antes de passar para o Tempo das
Lideranças, o vereador justificou a ausência do presidente da Casa Ronan Liberal Júnior, que
estaria acompanhando a comitiva do govemador Hélder Barbalho, junto com Prefeito Nélio
Aguiar, na solenidade que daria início a Campanha de vacinação contra Covid-19 no Oeste do
Pará. Feito isso, passou-se para o TEMPO DAS LIDERANÇAS: 0 vereador DIDI FELEOL
(PP) registrou seu agradecimento a Deus, a sua família, ao Partido Progressista e aos eleitores que
confiaram e deram mais uma oportunidade de continuar trabalhando em favor dos santarenos. Na
ocasião, infomou que estará encaminhando algumas matérias ao Govemo Municipal, Estadual
em favor da Região do Lago Grande. 0 vereador JK D0 POVÃ0 (PSDB) deu ênfase ao beneficio
do cartão vale-alimentação concedido pelo governo Estadual aos estudantes da Rede Estadual de
Ensino como foma de garantir alimentação durante o período de suspensão das aulas. Destacou

que pretende protocolar um pedido de informação ao Govemador do Estado Hélder Barbalho para
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satisfação em voltar à Casa e continuar contribuindo com o município, e informou que o PL
mantém seu bloco com PSB e PV. Na ocasião, ressaltou a importância deste dia para o município
de Santarém e o Estado do Pará, em que recebem as primeiras doses da vacina contra a Covid-19.
Infomou que devem fazer uma moção de aplausos ao lnstituto Butantan pelo notável trabalho no
desenvolvimento da vacina contra a doença. Concluiu pediu pemissão ao presidente para
acompanhar a comitiva do Govemador do Estado que está em Santarém. A vereadora ADRIANA
ALMEIDA (PV) usou a tribuna para agradecer e reconhecer a todos aqueles que depositaram voto
de confiança em seu nome. Na ocasião, deixou sua sincera solidariedade as famílias e amigos
daqueles que tiveram suas vidas perdidas pela covid-19. Finalizou enfatizando que espera que seus
projetos tragam esperança para uma Santarém melhor, agradecendo aos seus eleitores, e pedindo
aos pares que lutem juntos em prol da população. 0 vereador PROF. JOSAFÁ GONÇALVES
(PL) agradeceu a oportunidade de ocupar uma cadeira nesta Casa, ressaltando que fará valer o
voto a ele confiado. Agradeceu aos seus eleitores, e destacou que todas as intenções serão em favor
do coletivo. Fez relato de sua trajetória nos meios sindicais, ressaltando sua gratidão pelo apoio
das instituições. Finalizou dando ênfase a importância do professor para educação no país,
reforçando que estará legislando em prol da população santarena. 0 vereador GERLANDE
CASTRO (PSB) também agradeceu por mais uma vez ser escolhido pela população a representa1a nesta Casa. Relatou que ficou fora na legislatua anterior, mas que agora retoma para continuar
o trabalho, agradecendo ao seu partido político PSB, aos moradores do bairro do Mapiri, e em
especial ao seu amigo Gaúcho, que foi um parlamentar muito atuante na legislatua anterior.
Parabenizou ao prefeito pela reeleição, e ao novo deputado estadual José Maria Tapajós. Enfatizou

que vai cobrar asfalto para Vila Curuai, Região do Lago Grande, e que não tem dúvida que o
deputado José Maria Tapajós irá trazer emenda para essa região. 0 vereador CARLOS
MARTINS (PT) relatou que em 2016 não houve a reeleição das candidatas Ana Elvira e lvete
Bastos por falta de coeficiente, então ficaram sem representantes na Casa, mas nessas eleições
retomaram a luta, e aguardam discutir nesta Casa os problemas mais urgentes do município.
Destacou que estará junto com a parlamentar Biga Kalahara buscando o diálogo para que todos os
seguimentos sejam representados. 0 vereador ERASM0 MAIA (DEM) registrou que depois de
um interstício de quatro anos está de volta à Câmara Municipal de Santarém. Na oportunidade,
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infomou que o prefeito Nélio Aguiar o convidou para representar a liderança do govemo nesta
Casa, e anunciou que vai encaminhar requerimento à Secretaria Estadual de Saúde Pública do Pará
-SESPA, para que firme parceria com a Universidade Federal do Oeste do Pará - UFOPA, quanto
as ações referente a vacina contra à Covid-19 no município. 0 presidente passou a direção dos
trabalhos ao vereador Alysson Pontes para que pudesse fazer uso da tribuna. 0 vereador JANDER
ILSON PEREIRA (DEM) agradeceu pela confiança daqueles que o reelegeram novamente, e
reforçou o que seria o papel do vereador, ressaltando que muitas pessoas ainda não compreendem,
e confimdem com o papel do Executivo. Afimou que continuará lutando pelos interesses da
população, e que tem certeza que a Câmara deve continuar com a gestão transparente deixada pela
gestão anterior. 0 vereador ALYSSON PONTES (PSB) deu boas-vindas aos novos colegas,
agradecendo também aos votos de confiança a ele depositado. Enfatizou que vai continuar
honrando o compromisso com a coletividade de trabalhar em favor de todos, e com a ajuda dos
pares, do prefeito Nélio Aguiar, e govemador Hélder Barbalho. Finalizou destacando ser grato por
estar mais quatro anos representando a população. A vereadora ENFERMEIRA ALBA (MDB)
fez agradecimentos a Deus, e também a região do Lago Grande e a classe da saúde pela confiança.
Mencionou que Santarém entrou no bandeiramento vemelho e precisam unir forças para que
possam voltar a vida normal. Na oportunidade, parabenizou toda a equipe de saúde que trabalha
no Hospital Municipal de Santarém - HMS, UPA-24H e unidade de atenção básica. Solicitou que

possam colocar pontos estratégicos nas unidades de saúde para não sobrecarregar o HMS, e
finalizou infomando que estará protocolando um oficio se dispondo como enfemeira a trabalhar
com equipe de saúde frente a esta pandemia. 0 vereador ALEXANDRE MADURO (MDB)
agradeceu a Deus pela oportunidade de ocupar uma cadeira nesta Casa, -depois de duas tentativas
anteriomente em que, apesar da expressiva votação, não conseguiu a vaga no legislativo. Na
ocasião, manifestou a sua opinião contrário ao aumento do salário dos vereadores, registrando que,
em reunião com os pares da Casa, decidiram por revogar o reajuste salarial. Concluiu

parabenizando o prefeito Nélio Aguiar pela reeleição, e ao govemador Hélder Barbalho pelo
compromisso com a região Oeste do Pará ao dar início a campanha de vacinação contra a Covid19 no município. 0 vereador ELIELTON LIRA (AVANTE) destacou a grande honra de fazer

parte desta Casa e poder opinar pelo fiituro do município. Destacou que nasceu do movimento
social, foi presidente dos Bairros do Jutaí e Vitória Régia, e faz parte de um grupo consolidado em
Santarém, que tem um deputado atuante que colocou 22 obras em Santarém, Hilton Aguiar, e agora
recebe reforço com o mandato do deputado Estadual José Maria Tapajós. 0 vereador CARLOS
SILVA (PSC) manifestou sua satisfação em ocupar uma cadeira nesta Casa legislativa, relatando
da sua militância na imprensa como jomalista, lembrando que depois dos colegas Oti Santos e
Osvaldo de Andrade, é o terceiro apresentador de televisão a ocupar uma vaga no legislativo.
Enfatizou que estará representando a sua classe, e comprometido a ser a voz do povo, fazendo o
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deste parlamento, ressaltando da grande responsabilidade que lhe foi conferida; desta maneira,
pretende realizar um mandato diferenciado voltado para as pessoas que niais precisam. Na ocasião,
agradeceu aos eleitores, a instituição lgreja Universal do Reino de Deus, ao Conselho de Pastores,
também aos católicos, aos espíritas, aos que não têm religião, enfatizando que vai legislar em prol
de todos. 0 vereador MURIL0 TOLENTINO (PSC) aproveitou a oportunidade para solicitar ao

govemador do Estado Hélder Barbalho, a reabertura do Hospital de Campanha em Santarém, assim
como a valorização dos profissionais de saúde quanto a questão salarial e condições de trabalho.
Na ocasião, agradeceu ao govemador pela chegada das vacinas, no entanto, ressaltou ser um
número insuficiente para a população, por isso, também, solicitou que a população mantenha os
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cuidados necessários. Finalizou agradeceu os votos confiados nele, pedindo a colaboração dos
pares para que juntos possam pensar no bem da população. TEMP0 DAS BANCADAS: 0
vereador CARLOS MARTINS (PT) fez registro da nota divulgada pelo Partido dos
Trabalhadores, junto com outras legendas partidárias, que alerta o Govemo Municipal sobre a
situação da Covid-19 no município. Relatou que o documento apresenta propostas que visam dar
segurança de atendimento à população, como o pedido de aumento de leito, sugestões para
reabertua do Hospital de Campanha e paralisação das obras do Hospital Municipal para que não
volte a ficar sobrecarregado de pacientes com outros problemas de saúde; implantação de mais
uma Unidade de Saúde descentralizada e a retomada do atendimento do barco Abaré. Reforçou

que a nota defende a contratação imediata de médicos infectologistas para atuação na UPA; a
reabertua do Hospital de Campanha, após o pagamento dos profissionais que ainda estão sem
receber; e a ampliação do Comitê de Crise por representações da sociedade civil. Finalizou
destacando a preocupação e o compromisso em ajudar o Govemo Municipal nas medidas contra a
doença. A vereadora ENFERMEIRA ALBA (MDB) deu ênfase as medidas que devem ser
tomadas quanto ao enfrentamento da Covid-19 em Santarém. Destacou a necessidade do
atendimento itinerante que precisa ser ampliado e chegar as comunidades que não possuem
Unidade Básica de Saúde, assim como a importância do abastecimento de medicamentos e Epls
para que os profissionais de saúde. Reforçou sobre a necessidade de organizar o atendimento
básico para que dessa forma, diminua a sobrecarga sobre o HMS, sugerindo a Unidade Básica de
saúde do Bairro de Fátima, para receber essa demanda, com contratação de mais médicos e
enfermagem para realizar essa assistência. Concluído o Grande Expediente passamos para a
Primeira Parte da Ordem do Dia. Em continuidade houve a leitua dos expedientes recebidos:
MEMO. 009/2021 -Gab. Ver. Erlon Rocha (MDB). Foi encaminhado para comissão pertinente:
MENSAGEM DE VETO DO PROJETO DE LEI N° 250/2020, que dispõe sobre a fixação dos
subsídios do Prefeito, Vice-prefeito e Secretários do Município de Santarém e dá outras
providências. PROJETO DE LEI, de autoria da Vereadora Adriana Almeida (PV), que dispõe
sobre política de proteção às mulheres em situação de vulnerabilidade; pela Rede Pública de saúde
com a utilização do Contraceptivo Reversível de Longa Duação de Etonogestrel, e dá outras
providências. Em seguida, passou-se para a Segunda Parte da Ordem do Dia, com discussão e
votação das matérias em pauta. TRABALHOS APROVADOS: Requerimento 01/2021, de
autoria do vereador Alysson Pontes (PSD). Em vista da visita do govemador do Estado Hélder
Barbalho em Santarém, para abertura da Campanha de Vacinação em Santarém, o vice-presidente
JANDER ILSON PEREIRA (DEM), encerrou os trabalhos convidando a todos para a próxima
sessão. Vereadores presentes: ADRIANA ALMEIDA (PV), ALEXANDRE MADURO (MDB),

ALYSSON PONTES 0SD), ANGELO TAPAJOS (REPUBLICANOS), ENFERMEIRA
ALBA LEAL (MDB), BIGA KALAHARI (PT), CARLOS SILVA ¢SC), DIDI FELEOL
(PP), ERASMO MAIA (DEM), ELIELTON LIRA (AVANTE), JÚNIOR TAPAJÓS (PL),
JK DO POVO (PSDB), JANDER ILSON PEREIRA (DEM), ENFERMEIRO MURIL0
TOLENTINO (PSC), CARLOS MARTINS (PT), GERLANDE CASTRO ¢SB), PROF.
JOSAFÁ DO SINPROSAN (PL), SÍLVIO NETO (DEM), AGUINALDO PROMISSÓRIA
(PSL). AUSENTE COM JUSTIFICATI A: ERLON ROCHA (MDB), RONAN LIBERAL
ar a at ue depois de lida, discutida e aprovada será
JR. (MDB). E para constar mandou
assinada por quem de direito.

CÂMARAMUNICIPAIDESANTARÉM

]ap.d`3.riisoriFi;ôí;à

CÂMARAM

i.beralJr.

cÂMAmMUNlüpAIDESAN"ÉM

19 Více - Presidente

3

