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Ata  da  Quinta  Sessão  Ordinária  do  Primeíro  Peri'odo  da  Primeira  Sessão  Legislativa  da
Décima Nona Legislatura, realizada no dia vinte e sete de janeiro do ano de dois míl e vjnte e
um, na Câmara Municjpal de Santarém, via plenário virtual modo remoto.  À  hora regimental  o
vereador RONAN LIBERAL JR. (MDB), presidente do Poder Legislativo, deu boas-vindas a
todos,  e  pediu  um  minuto  de  silêncio  em  respeito  as  quinhentas  mortes  por  Covid-19  em
Santarém.  Concluído  a manifestação  de  pesar,  deu  início  ao  GRANDE  EXPEDIENTE  com  o
TEMPO DAS LIDERANÇAS: 0 vereador JK D0 POVO (PSDB) felicitou o vereador Ronan
Liberal Júnior, por mais um ano de vida.  Em seguida, comunicou que esteve na UBS do Bairro
Diamantino,  onde  conversou  com  o  médico  e  servidores.  Destacou  que  precisam  melhorar  o
setor  odontológico,  porque  estão  sem  o  equipamento  que  realiza  a  esterilização  do  material.
Infomou  que  solicitará  o  equípamento  à  SEMSA.  0  vereador  CARLOS  MARTINS  (PT)
também  félicitou  o  presidente  Ronan  Liberal  Júnior.  A  seguir,  deu  ênfase  ao  Decreto  294  da
Prefeitura que dispõe sobre o Comitê de Crise.  Relatou que a composição da comissão deveria
ser mais  ampla,  com  representações  das  organizações  civis e, principalmente,  trabalhadores  da
saúde,  para  deixa-la mais  ampla,  ágio  e  dinâmica,  e  com  maior participação  da  sociedade nas
decisões.  Finalizou  solicitando  a  democratização  do  Comitê  de  Crise  para  que  possam  ter  a
infomação mais atualizada da situação da pandemia em Santarém. Pela ordem, o vereador JK do
Povo (PSDB) acrescentou que todos os vereadores desta Casa deveriam fazer parte do comitê, já
que foram eleitos para representar a sociedade em geral. Também reforçou a inclusão dos demais
setores. Pela ordem, o vereador Junior Tapajós (PL) relatou que já esteve participando do Comitê
de Crise, que é uma comissão govemamental, que recebe as demandas e tem que tomar decisões
pelo momento em que se vive.  Em relação a Organização Civil, destacou que existem "diversas
entidades para todas as classes, e colocar todas, vai estar sempre faltando uma". Enfatizou que a
comissão  tem  escutado  todas  as  entidades,  basta  que  encaminhem   as  demandas;  no  caso,
explicou que a Câmara tem como representante a vereadora Alba Leal, a qual podem se reportar
para  que  encaminhe  as  demandas  da  Câmara  para  serem  discutidas  no  comitê.  Relatou,  que,
quando foi  membro da comissão, pode presenciar que todas as entjdades que encaminhavam as
suas pautas, tinham suas demandas colocadas para serem discutidas, tanto da organização civil,
quanto  outras  entidades.  De  acordo  com  ele,  se  forem  abrir para  as  instituições  da  sociedade
civil,  as  demajs  vão ter o direito de pedir a sua inserção também.  Como  líder,  vereador JK  do
Povo (PSDB) questionou se a vereadora Alba Leal está participando do Comitê como vereadora
ou presidente da Comissão de Saúde, pois, relatou que não foi consultado sobre a questão.  Fez
coro  que  todos  os  pares  participem  da  comissão.  0  vereador  Ronan  Liberal  Junior  (MDB)
respondeu  que  de  praxe,  pela  Casa,  quem participa  da Comissão  de  Crise  são os  membros  da
Comissão  de  Saúde.  Informou  que  estão  com  as  comissões  fomadas  aguardando  parecer da
Coordenadoria Jun'dica com relação a sua fomação e seus presidentes. Reforçou que certamente
será um membro da comissão de saúde, no caso, o presidente, e um membro suplente escolhido
por todos os vereadores.  Disse que está aguardando o parecer para deliberar sobre a questão.  A
vereadora  ENFA.  ALBA  LEAL  (MDB)  infomou  que  esteve  na  Divisa  em  conversa  com  a
coordenadora da vigilância epidemiológica para acompanhar de perto a distribuição de vacina no
município. Relatou do primeiro recebimento de vacinas em Santarém, que foram 6.474 doses no
geral,  e  dessas  foram  liberadas  3.838  para  a  Secretaria  Especial  de  Saúde  lndígena-SESAI,  e
2.636  doses  aos  profissionais  de  saúde  e  idosos  do  Asilo  São  Vicente  de  Paula.  Também,
infomou que  alguns hospitais,  públicos e privados, receberam de 40  a 50 por cento de doses
para  serem  administradas  nos  profissionais.  0  segundo  recebimento  de  vacinas  trouxe  2.650
doses, que  serão liberadas para profissionais das UBS a partir do dia 01  de fevcreiro.  Finalizou
felicitando  o  presidente  Ronan  Liberal  Júnior  pela  passagem  do  seu  aniversário.  0  vereador
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RONAN L":RAL (MDB) enfatizou a visita do govenador Hélder Barbalho ao Municípío, que
não  apenas  veio  realízar  a  entrega  de  cilindros  de  oxigênio  como  também  realízar  visita  as
instalações  do  Hospital  de  Campanha  que  está  sendo  montado  na  Escola  Maria  Uchoa,  e  que
deve estar entrando em atividade, parcialmente, em  10 dias. Também foram até a UFOPA onde
se estabeleceu a parceria do Govemo do Estado com o Laboratório Lacen, uma demanda positiva
no  combate  à  Covid-19.     Destacou  que  o  Poder  Legislativo  em  cumprimento  aos  Decretos
Estadual e Municipal, estará realizando sessões remotas, que, naturalmente não é o que se queria,
mas  devem  respeitar em  virtude  da saúde  da população.  Concluiu  agradecendo  as  felicitações
recebidas.  0  vereador  ERASMO  MAIA  (DEM)  falou  da  sua  preocupação  no  processo  de
avaliação  no  Ensino  Público  em  Santarém.  Destacou  que  o  Conselho  Nacional  de  Educação
passa  as  orientações  aos  municípios  quanto  a  evasão,  repetição  do  ano,  e  a  importância  da
família  em  orientar  as  crianças.  Segundo  ele,  foi  percebido  que  não  houve  um  compromisso
maior das  famílias,  uma vez que,  a  falta  de tecnologia  e  equipamentos  necessários  dificultam
para quem não tem poder aquisitivo. Na oportunidade, fez um apelo aos órgãos competentes para
que  cobrem  mais  das  famílias  através  do  acompanhamento  do  Bolsa  Família,  kit  escolar  ou
outras  fomas  de  ajudar  a  evitar  que  as  crianças  fiquem  ociosas.  Solicitou  à  Comissão  de
Educação que verifique um trabalho melhor neste  sentido, para que no  fiituo as crianças não
venham apresentar dificuldades.  Pela ordem, o vereador Prof. Josafá Gonçalves (PL) ressaltou a
preocupação em  relação ao ano  letivo de 2020, principalmente quanto ao  índice de reprovação
que  poderia  ocorrer  na  escola  pública,  o  que,  segundo  ele,  seria  um  baque  muito  grande  de

repasses  de  recursos  públicos  para  Prefeituras  e  Govemo  do   Estado.   Enfatizou  que   seria
importante  haver  um  subsídio  para  atrair  a  responsabilidade  dos  pais  para  com  os  filhos  nas
escolas.   Relatou  que  com  um  grande  número  de  reprovação,  o  MEC  poderia  pena]izar  as
cidades.  Em vista disso, a SEMED e a Coordenação de Ensino desenvolveram um trabalho com
os profissionais do gmpo do Magistério, pais e crianças.  Segundo ele, um documento oficial  é
deixado pelos professores  nas  escolas  infomando  que  a aluno participou de  tantas  atividades.
Quando houver qualquer questionamento, o histórico dos alunos estará na escola. Os díretores se
responsabilizaram   com   a  Coordenação   de   Ensino,   dando   esse  respaldo  para  este   ano.   A
vereadora   ADRIANA   ALMEIDA   (PV)   felicitou   o   presidente   Ronan   Liberal   Junior.   Na
sequêncía,  fez registro e destacou a importância de colocar em pauta o projeto de lei que prevê
multa para quem não fazer uso de máscara. Explicou que os recursos arrecadados com as multas
seriam destinados a cestas básicas a serem distribuídas as pessoas carentes. Em relação a UBS do
Baírro   do   Díamantino   mencionada   pelo   vereador   Juscelino   Kubistchek,   destacou   que   a
problemátíca  não  está  apenas  nessa  unidade;  informando  que  existe  um  processo  de  licitação
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(PL)  relatou  da  preocupação  em  relação  ao  Ensino  lnfantil,  principalmente  com  a  falta  de
demanda quanto as matrículas  de crianças de berçário.  Enfatizou que a situação  é preocupante
porque pode acarretar demissão de professores. Explicou que, como não está havendo fomação
de  tuma,  isso  pode  acarretar  a  transferência  dos  profissionais  efetivos  para  outras  unidades
infantis e levar a demissão dos profissionais do processo seletivo. Infomou que o processo havia
sido prorrogado por mais um ano até o concurso público. 0 vereador GERLANDE CASTRO
(PSB)  felicitou  o  presidente  Ronan  Liberal  Júnior;  em  seguida,  lamentou  e  pediu  força  às
famílias que perderam entes queridos para o coronavírus.  Reforçou a importância da vacinação
dos profissionais da SESPA, e também outros setores da região Oeste como a URES. Destacou
que  aguarda  que  a  próxima  remessa  de  vacinas  possam  chegar  a  eles.   Também,   cobrou
providência  da  COSANPA,  quanto  a  um  esgoto  a  céu  aberto  com  fedentina,  na  Rua  Pardal,
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esquina com Amarelinho, no Residencial  Salvação, que está a quase uma semana no local.  Pela
ordem, vereador Carlos Silva (PSC)  infomou que recebeu mensagem dos moradores do Bairro
da Conquista, precisamente da Rua Valderir Silva, que estão há três dias sem água em vista de
problemas na bomba da caixa d'água da área.  Solicitou providência da COSANPA. 0 vereador
ELIELTON LIRA (AVANTE) parabenizou o vereador Ronan  Liberal;  em seguida,  informou
que protocolou dois requerimentos solicitando uma agencia do Banpará na Grande área da Nova
República, pois existe apenas uma Casa Lotérica com muita deficiência atendendo aquela região.
Também estará solicitando uma unidade lotérica dentro do Residencial  Salvação, que também é
um bairro que necessita do serviço. 0 vereador MURILO TOLENTINO (PSC) primeiramente
parabenizou  presidente  Ronan  Liberal  Júnior.  Em  seguida,  agradeceu  a  infomação  repassada
pela vereadora Alba Leal referente a vacinação em Santarém. Destacou a ordem do Ministério da
Saúde quanto ao atendimento dos profissionais de saúde, pois sabem que os servidores da URES,
endemias, jomalistas,  merecem  também,  mas  há poucas vacinas.ipediu paciência à população,
afimando que gradativamente a vacinação vai chegar a todos.  Fez um pedido de infomação à
OS  que  gerencia  o  HMS,  UPA-24h  e  SAMU,  sobre  atraso  no  pagamento  de  fomecedores  e
fimcionários.  Segundo ele,  ela não  está conseguindo cumprir com  sua obrigação de realizar os
pagamentos.  Registrou que, por parte da Prefeitura está acontecendo os repasses nomalmente,
contudo, a OS  está em dívida.  Disse que está temeroso porque a antiga gestora deixou dívidas,
portanto,  gostaria que a  instituição  se pronunciasse  sobre as  questões.  0 vereador também  fez
destaque  a  alimentação  do  HMS,  segundo  ele,  os  fimcionários  não  estão  recebendo  uma  boa
alimentação. Pela ordem, o vereador JK do Povo (PSDB) disse que tem ido diariamente ao HMS
e tem  recebido  reclamações  de pacientes  e  fimcionários  quanto  a má  qualidade  da refeição da
unidade.  Disse  que  em  conversa  com  a  direção  da  empresa  que  fomece  alimentação  para  a
unidade,  não  estão  recebendo  o  pagamento  por parte  do  lnstituto  Mais  saúde.  0  parlamentar
disse que comunicou ao Prefeito, e que foi até a diretora do Mais Saúde, que disse que já havia
sido pago. Disse que foi ontem ao HMS e percebeu que a alimentação começou a melhorar, mas
vai   continuar  fiscalizando,  e  estará  conferindo  no  Portal  da  Transparência.  TEMPO  DAS
BANCADAS: 0 vereador DIDI FELEOL (PP) parabenizou o presidente pela passagem de seu
aniversário.  Em sequência, ressaltou sobre a visita ao HMS, onde marcou uma conversa com a
direção  do  lnstituto  Mais  Saúde  onde  estiveram  conversando  sobre  o  processo  que  está  em
andamento referente a contratação de mais fiincionário, e também da necessidade da prestação de
contas da OS. Também fez registro da reunião com o reitor do IESPES, para tratar de parcerias
com as universidades quanto a orientação básica à população ribeirinha nos portos de Santarém.
Ainda,  registrou  do  atendimento  à  saúde  da  população  de  rios,  em  que  esteve  reunido  com  a
Secretária de  Saúde e Assessoria de Rios, para tratar das necessidades  das UBS nas regiões de
rios.  Disse que a Assessoria de Rios repassou à Secretária que está faltando fiincionários como
enfermeiras  para atendimentos  em  alguns  postos  de  saúde.  Disse  que  a demanda  vai  ser vista
juntamente  com  o jun'djco.  Pela ordem,  o  vereador Gerlande  de  Castro  (PSB)  perguntou  se  a
Vila  Cumai  ainda  continua  sem  médico.  0  vereador  Didi  Feleol  (PP)  respondeu  que  lhe  foi
repassado que a vila continua sem médico, pois o profissional ainda está dando apoio na sede do
município,  mas,  na  segunda-feira  ele  já  estará  sendo  deslocado  para  a  região.  0  vereador
AGUINALDO PROMISSÓRIA  (PSL)  usou seu  tempo para parabenizar o presidente  Ronan
Liberal  Júnior  pela  passagem  de  seu  aniversário.  A  vereador  ENFA.  ALBA  LEAL  (MDB)
infomiou   que   esteve   conversando  com  o  diretor  do   HRBA  Hebert  Moreschi,   quanto   as
reclamações  referentes  a  transferência  de  pacientes  para  o  Hospital  Regional.  Em  relação  a
intemação de pacientes de Covid, o diretor infomou que a unidade está com 44 leitos de adulto
para Covid,  todos ocupados;  e  ls  leitos  clínicos também ocupados.  São 62  leitos no total para
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pacientes  de  Covid,  e,  quando  há  uma  alta,  o  tempo  de  liberação  é  para  fazer  a  assepsia  e
preparar o leito para o próximo paciente, após isso, entram logo em contato com a regulação para
realizar a transferência.  Infomou ainda que há disponíveis 4  leitos de UTl pediátrica e 3  leitos
de UTl neonatal.  A parlamentar informou que o Hospital de Campanha estará sendo preparado
para  atender  esses  pacientes  para  desafogar a  UPA-24h  e  HRBA.  Falou  também  da  visita  ao
HMS, em que relacionaram mais de 20 inconfomiidades, o que trouxeram ao Executivo para que
os  problemas  fossem  resolvidos.   Sugeriu  que  a  diretora  do   Hospital   Regional   Enfemeira
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disponibilizada pelo Govemo Municipal, para ampliar a cobertura de atendimento a pessoas com
síntomas  gripais  em  Santarém.  Destacou  que  está  havendo  distribuição  de  medicamentos,  que
não são para tratamento da Covid, mas para alguns sintomas que ela acaba causando. Manifestou
seu  contentamento  em  saber que  havia  bastante  medicação  para  ser distribuição  a  população.
Encerrou  manifestando  seu  pesar  pelo  falecimento  do  senhor  farmacêutico  Marcos  Castelo
Branco, mais uma vítima da Covid em Santarém.  0 vereador ALEXANDE MADURO (MDB)
lamentou  as  500  vítimas  da  Covid-19  e  deixou  sua  solidariedade  às  famílias  santarenas.  Fez
regístro da importante visita do Govemador do  Estado  Hélder Barbalho à Santarém,  e fez uma
deferência a empresa Oeste Gás que tem fomecido o oxigênio para o Oeste do Pará, agradecendo
pelos seus relevantes serviço. Em relação ao requerimento solicitando vacinação aos jomalistas e
profissionais  de  comunicação,  disse  que  a  SEMSA  só  operacionaliza,  não  vai  incluir  e  nem
excluir ninguém.  Destacou que muitos tem atividades que sabem  que é necessário,  mas o Pará
recebeu  um  número  muito  limitado  de  vacinas,  e  neste  momento  elas  vão  para  quem  está  na
linha de frente. Em aparte, o vereador Elielton Lira (AVANTE) reforçou que o requerimento que
apresentou.  não  pede  a  prioridade,  mas  a  inclusão,  pois  entendem  que  a  prioridade,  neste
momento, são aos servidores da saúde e idosos. Concluído o Grande Expediente passamos para a
Primeira Parte da Ordem do Día com a leitura da ata do dia 26 de janeiro de 2021, que após
colocada em discussão  foi aprovada por unanimidade.  Houve retomo do pedido de vista da ata
do dia 25 de janeiro de 2021 ;  na oportunidade, o presidente leu a correção na fala do vereador
Júnior  Tapajós.   Em  seguida,   foi  colocada  em  discussão  e  aprovada  por  uanimidade.  Em
continuidade  houve  a  leitura dos  expedientes recebidos:  MEMO.014/202l  -GAB.  Ver.  Erlon
Rocha (MDB).  Foi  encamínhado à comissão pertinente:  Projeto de Lei, de autoria do vereador
Erlon  Rocha  (MDB),  que  dispõe  sobre  a  denominação  do  campo  de  fiitebol  da  Comunidade
Diamantino,  Município de  Santarém - Estado do Pará.  Em  segujda, passou-se para a Segunda
Parte  da  Ordem  do  Dia,  com  discussão  e  votação  das  matérias  em  pauta.  TRABALHOS
APROVADOS  E  ACATADOS:  Moção  de  Pesar  009/2021,  de  autoria  do  vereador  Junior
Tapajós  (PL);  requerimentos  43,73,74,75  e  76/2021,  de  autoria  do  vereador  Gerlande  Castro
(PSB); requerimento 53/2021, de autoria do vereador Josafá Gonçalves (PSL); requerimentos 54
e 55/2021, de autoria do vereador Angelo Tapajós (REPUBLICANOS); requerimentos 56, 57 e
58/2021,  de  autoria  do  vereador  Elielton  Lira  (AVANTE);  requerimentos  59  e  90/2021,  de
autoria  da  vereadora Adriana  Almeida  (PV);  requerimentos  62,  63,  77,  78/2021,  e  Pedido  de
lnfomação 02/2021, de autoria do vereador Enf. Murilo Tolentino (PSC); requerimentos 64, 65,
91  e  92/2021,  de  autoria  do  vereador  Alexandre  Maduo  (MDB);  requerimento  66/2021,  de
autoria  do  vereador  Carlos  Martins  (PT);  requerimento  89/2021,  de  autoria  do  vereador Biga
Kalahare  (PT);  Pedido  de  lnfomação  03/2021,  de  autoria  do  vereador  Junior  Tapajós  (PL).
Esgotado  a  pauta,  o  presidente  abriu  para  explicações  pessoais.  Na  oportunidade,  o  vereador
Erasmo Maia parabenizou o prefeito Nélio Aguiar pela recondução a presidência da Federação
das Associações dos Municípios do Pará - FAMEP. Os vereadores Júnior Tapajós e Carlos Silva,
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também  parabenizaram  o  prefeito  Nélio  Aguiar  pela  recondução  ao  cargo  de  presidente  da
FAMEP,  e  felicitaram  o  vereador  Ronan  Liberal  Júnior pela  passagem  de  seu  aniversário.  0
vereador Gerlande Castro infomou que foi confirmado a vacinação de profissionais de saúde da
URES e CAPS. 0 vereador Juscelino Kubitscheck pediu a enfemeira Alba Leal que lhe enviasse
a programação da vacinação. A vereador Adriana Almeida fez agradecimentos pelo recebimento
de duas cadeiras odontológicas doadas pelo SESC. 0 vereador Erasmo Maia solicitou que a Casa
possa publicar em seu site, as infomiações referentes aos dados divulgados pela vereadora Alba
Leal da programação de vacinação no município. A vereadora Alba Leal parabenizou o prefeito
Nélio  Aguiar  pela  reeleição  ao  cargo  de  presidente  da  FAMEP,  e  parabenizou  a  vereadora
Adriana Almeida que tem se destacado no quesito Odontologia. Responde ao vereador Juscelino
Kubitscheck  que  não tem  a planilha,  mas  estará passar as  informações  que  lhe  foi  passada ao
grupo dos pares, para que eles possam também repassar a quem tiver interesse, e se atualizar das
infomações epidemiológicas do Município.  Os vereadores Alexandre Maduro e Ronan Liberal
Júnior também parabenizaram o prefeito Nélio Aguiar pela reeleição ao cargo de presidente da
FAMEP.   Não   havendo  maís   explicações   pessoais,   o  presidente   RONAN   LIBERAL  JR.
(MDB), encerrou os trabalhos convidando a todos para a próxima sessão. Vereadores presentes:
ADRIANA   ALMEIDA  .(PV),  ALEXANDRE   MADURO  (MDB)  ANGELO  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  POVÃ0  0SDB),  ENFERMEIR0
MURILO   TOLENTINO   (PSC),   CARLOS   MARTINS   a.T),   PROF.   losAFÁ   DO
SINPROSAN   (PL),   SÍLVI0   NETO   (DEM),   AGUINALD0   PROMISSÓRIA   (PSL),
GERLANDE  CASTRO  (PSB),  RONAN  LIBERAL  JR.  (MDB).  AUSENTE:  ALYSSON
PONTES (PSD). AUSENTES COM JUSTIFICATIVA: JANDER ILSON PEREIRA (DEM),
ERLON ROCHA (MDB). E para constar, mandou lavrar a ata que depois de lida, discutida e
aprovada será assinada por quem de direito.
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