
Décima Nona Legislatura, realizada no dia vinte 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
RONAN LIBERAL JR. (MDB), presidente do Poder Legislativo, deu boas-vindas a todos, e
iniciou à sessão com o GRANDE EXPEDIENTE. TEMP0 DAS LIDERANÇAS: 0 vereador
JK DO POVÃO (PSDB) informou que encaminhará requerimento à Secretaria Municipal de
Saúde-SEMSA, solicitando que o lnstituto Mais Saúde contrate especialistas no atendimento de
pediatria para o setor de urgência e emergência do Hospital Municipal de Santarém. Registrou que
tem recebido reclamações de famílias que não têm conseguido receber o atendimento. Concluiu
solicitando providências. 0 vereador BIGA KALAHARI (PT) deu ênfase a importância de ser o
primeiro vereador LGBTQI+ do município, enfatizando que pretende exercer um mandato bem
participativo. Na oportunidade, agradeceu aos seus eleitores, a ex-prefeita Maria do Carmo e ao
vereador  Carlos  Martins;  manifestando  ainda  seus  sentimentos  a  todos  que  perderam  entes
queridos por conta da Covid-19. Em seguida, relatou que recebeu o time de fi]tebol sub-17 Águia,
representantes da Associação de Canoagem de Santarém, presidentes das associações do bairro
Vigia e da comunidade  São  José, professores  da Rede Municipal  e  alunos do  Ensino  Médio.
Também realizou visitas aos bairros Nova Vitória, Maracanã e Juá. Informou que vai requerem
iluminação pública para o bairro Nova Vitória e uma sessão para tratar da ocupação do Juá; assim
como, encaminhar ao Executivo a questão da realização do Enem, e de medidas contra a Covid-
19 por meio da nota de sua bancada. 0 vereador SILVIO NETO (DEM) parabenizou o vereador
Ronan  Liberal  Júnior pela  eleição  ao  cargo  de  presidente  desta  Casa.  A  seguir,  anunciou  a
conquista de emendas parlamentares do Deputado Federal Júnior Ferrari para projetos como a
ampliação do Mercadão 2000, e recursos que permitirão o asfaltamento da estrada de acesso à
praia do Pajuçara. 0 vereador ERASM0 MAIA (DEM) destacou a união de esforços entre os
govemos  Federal,  Estadual  e  Municipal para que a imunização  contra a Covid-19  fosse uma
realidade. Ressaltou a importância da participação da Casa e do Govemador do Estado Hélder
Barbalho nesse processo, e comunicou que protocolou um requerimento à UFOPA solicitando
parceria com o Poder Executivo, para que sejam adquiridas e distribuídas as vacinas contra o
COVID-19, além de sua comunidade acadêmica, à população deste Município. 0 vereador PROF.
JOSAFÁ GONÇALVES (PL) fez destaque ao novo Decreto Municipal quanto ao enfrentamento
da COVID-19 no município. Relatou que aconteceu uma reunião com Walter Matos, coordenador
municipal da Vigilância Sanitária, e a senhora Ana Sousa presidente do Sindicato dos Empregados
no Comércio, Hotelaria e Similares do Oeste do Pará- SINECHOPA, que colocou as principais
insatisfações da classe trabalhadora. Destacou que alguns empresários locais levam a possibilidade
de demissões em massa dos trabalhadores de hotéis, restaurantes e lanchonetes. Em vista dessa
preocupação, pontuou que protocolou uma reunião para próxima sexta-feira, com as autoridades
competentes para que possam debater a problemática. 0 vereador GERLANDE CASTRO (PSB)
agradeceu  mais  uma  vez  pela  confiança  do  povo,  em  especial  a  região  do  Arapiuns,  nas
comunidades de Cachoeira do Aruã, Monte Sião e Mentai pela expressiva votação em seu nome.
Em seguida, pediu apoio dos pares para que possam aprovar um requerimento referente a ligação
das  estradas  e  ramais  que  interligam  comunidades  da  região  do  Rio  Arapiuns.  Finalizou
agradecendo e dando ênfase a importância do Deputado Estadual José Maria Tapajós para a região.
0 vereador CARLOS SILVA (PSC) agradeceu aos moradores das comunidades Limão Grande,
Palmas do ltuqui e Poço Branco, onde esteve durante a campanha. Disse da importância de estar
realizando visita z.72 /oco para agradecer e ouvir as necessidades da população, e desfazer a imagem
negativa de que, após eleitos, os parlamentares esquecem das regiões. Finalizou infomando que
protocolou um requerimento reivindicando melhorias nas vias do bairro Santo André. 0 vereador
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ENF. MURIL0 TOLENTINO (PSC) pediu a união dos três poderes Legislativo, Executivo e
Judiciário, em prol da população para vencer o coronavírus. Disse que é necessário tomar posição
urgente, mas que devem estar atentos as contradições que o decreto apresenta. Segundo ele, devem
analisar algumas atividades, pois o desemprego é uma grande preocupação, assim como o atraso
do calendário escolar. Concluiu enfatizando que não está como enfemeiro, mas exclusivo como
vereador, mas se houve necessidade vai se colocar à disposição. 0 presidente passou a direção dos
trabalhos  ao  vereador  Josafá  Gonçalves  para  que  pudesse  fazer  uso  da  tribuna.  0  vereador
RONAN LIBERAL JR. (MDB) informou que esteve ausente na primeira sessão ordinária em
vista de estar acompanhando o govemador do Estado Hélder Barbalho, Prefeito de Santarém Nélio
Aguiar e secretários, no ato simbólico que aconteceu no Lar São Vicente de Paulo que deu início
a vacinação em Santarém. Na oportunidade, deu importância as medidas seguidas pela Casa em
combate ao coronavírus, e ressaltou o papel dos vereadores de estarem vigilantes para que em
conjunto possam  estar contribuindo  com  a saúde pública do  município.  A  seguir,  retomou  à
direção dos trabalhos. TEMPO DAS BANCADAS: 0 vereador DIDI FELEOL (PP) registrou
que protocolou uma indicação  ao  Poder Executivo  solicitando  que  seja enviado  uma minuta
contendo  o  Programa  de  lncentivo  Fiscal  de  Apoio  aos  seguimentos  do  esporte  santareno.
Finalizou parabenizando ao prefeito Nélio Aguiar pela decisão de criar a Secretaria de Esporte e
Lazer, que tem poder de arrecadar recurso para manter os projetos nos bairros e comunidades. A
vereadora ADRIANA ALMEIDA  (PV)  informou que  na terça-feira protocolou uma medida
referente a disponibilidade pelo SUS do implante hormonal para mulheres, principalmente as mais
wlneráveis, como usuárias de droga, moradoras de rua etc. Outro pedido foi a volta da balsinha
que recolhe o  lixo  nas embarcações,  pois  a paralisação tem prejudicado  ribeirinhos e  o  meio
ambiente. Também, informou que encaminhou requerimento à SEMSA, em vista das unidades de
saúde no Residencial Salvação, Amparo e Curuai que possuem consultório odontológico, mas que
ainda precisam de alguns equipamentos para serem inauguradas. Finalizou solicitando avaliação
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registro  da importante  campanha de vacinação  que  inicia em todo  o  Brasil.  Relatou que tem
recebido  cobranças  sobre  a fiscalização  da vacinação  no  município.  Disse  que  a Casa estará
acompanhando  os  grupos, pedindo  ao  cidadão  que possa esperar seu momento  e respeitar as
prioridades. Em seguida, agradeceu aos eleitores que lhe confiaram exercer seu terceiro mandato
no Poder Legislativo, e finalizou registrando que no dia cinco de janeiro, a região voltou a ter um
novo deputado estadual após 6 anos sem representatividade na Assembleia Legislativa do Estado
do Pará - ALEPA.  Enfatizou a experiência do novo deputado Estadual José Maria Tapajós, que
estará trabalhando em favor do Oeste do Pará. Concluído o Grande Expediente passamos para a
Primeira Parte da Ordem do Dia com a leitura da ata do dia 19 de janeiro de 2021, que após
colocada  em  discussão  foi  aprovada por  unanimidade.  Em  continuidade  houve  a  leitura  dos
expedientes recebidos: Of. 019/2021 -GAB. Prefeitura Municipal de Santarém; Of. 001/2021 -
Blog  Edinei  Ferreira;  MEMO.  006/2021  -  Gab.  Ver.  Jander  llson  Pereira  (DEM);  MEMO.
05/2021 -GAB. Ver. Alysson Pontes (PSD). Foi encaminhado à comissão pertinente: Projeto de
Lei, de autoria do Poder Executivo, que altera o § 4° do Artigo 49 da Lei Orgânica do Município
de  Santarém que  dispõe  sobre  o  afastamento  do  Prefeito  da sede  do  Município.  Em  seguida,
passou-se para a Segunda Parte da Ordem do Dia, com discussão e votação das matérias em
pauta. TRABALHOS APROVADOS E ACATADOS: Moção de Aplausos 02/2021, de autoria
da vereadora Enfa. Alba Leal (MDB); Moção de Louvor 03/2021, de autoria do vereador Carlos
Martins (PT). A seguir, foram aprovados os trabalhos em pauta: requerimento 002/2021, de autoria
do vereador Carlos Silva (PSC); requerimentos 03,04 e 05/2021, de autoria do vereador Júnior
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Tapajós (PL); requerimentos 06 e 07/2021, de autoria do vereador Alexandre Maduro (MDB);
requerimentos Os e 09/2021, de autoria do vereador Enf. Murilo Tolentino (PSC); requerimento
010/2021, de autoria do vereador Erasmo Maia (DEM); requerimentos  11  e  12/2021, de autoria
do vereador Carlos Martins (PT); requerimento 015/2021, de autoria da vereadora Enfa. Alba Leal
(MDB); requerimento 016/2021, de autoria da vereadora Adriana Almeida (PV); requerimentos
17 a 33/2021, e lndicações 01 e 02/2021, de autoria do vereador Didi Feleol (PP); requerimentos
34 e 35/2021, de autoria da vereadora Biga Kalahari (PT); requerimentos 36, 37 e 38/2021, de
autoria do vereadór Gerlande Castro (PSB); requerimento 39/2021, de autoria do vereador JK do
Povão (PSDB).  Concluído a pauta e não havendo explicações pessoais, o presidente RONAN
LIBERAL  JR.  (MDB),  encerrou  os  trabalhos  convidando  a  todos  para  a  próxima  sessão.
Vereadores  presentes:   ADEHANA  ALMEIDA  (PV),  ALEXANDRE  MADURO  (MDB),
ANGEL0 TAPAJOS  (REPUBLICANOS), ENFERMEIRA ALBA LEAL  (MDB), BIGA
KALAHARI (PT), CARLOS SILVA (PSC), DIDI FELEOL (PP), ERASMO MAIA (DEM),
ELIELTON   LIRA   (AVANTE),   JÚNIOR  TAPAJÓS   (PL),   JK   DO   POVO   (PSDB),
ENFERMEIRO MURILO TOLENTINO (PSC), CAFLOS MARTINS (PT), GERLANDE
CASTRO   (PSB),   PROF.   JOSAFÁ  DO   SINPROSAN   (PL),   SÍLVIO   NETO   (DEM),
AGUINALDO PROMISSÓRIA (PSL); ERLON ROCHA (MDB), RONAN LIBEEAL JR.
(MDB). AUSENTES COM JUSTIFICATIVA: ALYSSON PONTES (PSD), JANDER ILSON
PEREIRA (DEM). E para constar mandou lavrar a ata que depois de lida, discutida e aprovada
será assinada por quem de direito.
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