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Ata  da  Nona  Sessão  0rdinária  do  Primeiro  Período  da` PrimeiraLSS

PAL  DE  SANTARÉM

Discussãt-j

ãá'Éegisiativa  da
Décima Nona Legislatura, realizada no dia oito de fevereiro do ano de dois mil e vi'nte e um, na
Câmara Municipal 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
iniciou à sessão com o GRANDE EXPEDIENTE.  TEMPO DAS LIDERANÇAS:  0 vereador
JK DO POVO (PSDB) infomou que deu entrada a dois pedidos de informação. Um deles à
SESPA,  solicitando  infomações  sobre  a  destinação  dos  equipamentos  que  foram  usados  no
primeiro Hospital de  Campanha em  Santarém.  No  segundo,  solicita à SEMSA infomação em
relação a demora na entrega da obra do setor de obstetrícia do HMS. Finalizou infomando que
vai encaminhar uma  indicação  ao Executivo Municipal para ver a possibilidade de um estudo
quanto a criação de um programa de auxílio emergencial para as pessoas de baixa renda, duante
o período de crise da pandemia. 0 vereador DIDI FELEOL (PP) fez registro do atendimento à
saúde, no que tange a vacinação dos grupos prioritários, na região do Lago Grande. Relatou que
a comunidade Paysandu já recebeu vacinação, e a comunidade de Curuai estará recebendo ainda
nesta segunda-feira. Na ocasião, anunciou que a região do lgarapé Açu estará recebendo equipes
da SEMSA que,  além da vacina,  realizarão atendimentos médicos  e de enfemagem.  Concluiu
parabenizando o Poder Executivo, SEMSA e Assessoria de Rios que tem se preocupado com a
saúde da população dessas regiões.  0 vereador BIGA KALAHARE (PT) fez uma solicitação
aos pares,  com  exceção  dos pares Juscelino Kubistchek e vereadora Adriana Almeida,  que já
realizam a doação e coleta de cestas básicas, para que pudessem colaborar com as famílias que
estão  passando  necessidade  neste período.  Ressaltou  que  a  fome  também preocupa,  e  se  cada
parlamentar fazer a sua ação, vão conseguir fazer muito pela população carente do município. 0
vereador CARLOS MARTINS (PT) falou dos esforços das Comissões de Saúde e Constituição
e  Justiça quanto  ag  assunto  das normas  que precisam ser realizadas  em relação  ao  /ocÃdowm
Entende  que  precisam  do  isolamento  social,  mas  também  precisam  discutir  com  o  Poder
Executivo sobre o que pode ser feito para diminuir as perdas da população neste período e nos
dias seguintes ao /ockdow% poís a população vai precisar de um apoio govemamental. Relatou
que o Govemo do Estado está anunciando a volta do Programa "Renda Pará", e esta Casa está
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Equatorial.    Também   entrou   com   requenmento   pedindo   ao   Executivo   que   verifique   a
possiblidade   da   criação   de   um  programa   de   transferência   de   renda   municipal.   Além   da
assistência voluntária, com cestas básicas, possam através de uma articulação com o Govemo do
Estado  dar  um  auxílio  a  essas  famílias  carentes  do  município.  A  vereadora  ENFA.  ALBA
LEAL (MDB) falou da supervisão que a Comissão de Saúde da Casa realizou nas dependências
do HMS  onde  serão  instalados  20 leitos  destinados  a pacientes  de  Covid-19.  Destacou que na
sexta-feiraospacientesforamtransferidosdaUPA-24hparaolocal,comintuitodedesafogara
Unidade de Pronto Atendimento.  Parabenizou o Prefeito pela atitude,  e infomou que também
estiveram  no  local  onde  será  instalado  o  Hospital  de  Campanha  que  já  recebeu  e  estará
recebendo  mais  equipamentos  para  sua montagem.  Disse  que  aguardam  que  o  hospital possa
fimcionarbrevemente,hajavistoquemuitospacientesestãosendotransferidosparahospitaisde
outra região.  Sobre essa questão, disse que os familiares estão tendo resistências com relação a
transferência.  Finalizou  manifestando  condolências  à  família  do  compositor  Santareno  César
Brasil.   0   vereador   ALEXANDRE   MADURO   (MDB)   usou   seu  tempo  para  manifestar
solidariedadeàfamíliadodoutorSélvioFemando,umareferênciaparaasaúdenomunicípio.0
vereador  RONAN  LIBERA+  JÚNIOR  (MDB)  endossou  seus  pêsames  ao  colega  vereador
Silvio  Neto,  familiares  e  amigos,  pelo  falecimento  do  Doutor  Sélvio  Femando,  assim  como,
estendeu  seus  sentimentos  aos  familiares  e  amigos  do  Compositor  César  Brasil.  0  vereador
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ERASMO MAIA a>EM)
Decreto,  de  sua  indicação  solicitando  protocolos  para a  comunidade  escolar privada quanto  a
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transmissão das aulas on-line. Mas também chamou atenção, que não viu no Decreto a condição
de fimcionamento para os serviços de manutenção de equipamentos que,  segundo ele, também
são   fimdamentais.   Repercutiu   que   o   Executivo   recebeu   geradores   que   vão   atender   os
microssistemas  de  abastecimento  de  água  da população  da  RESEX  Tapajós  - Arapiuns.  Por
último, prestou solidariedade ao vereador Silvio Neto pelo falecimento do seu tío, Doutor Sélvio
Femando,   e   também   aos   familiares   do   compositor   César   Brasil.   0   vereador  JOSAFÁ
GONÇALVES (PL)  fez registro do início do ano letivo que devido ao /ocÃdow#  foi adiado e
não tem previsão de data para início. Na ocasião, destacou a preocupação dos profissionais de
educaçãodaRedePúblicaMunicipal,quantoaquestãodoscontratosdospedagogosedopessoal
de  apoio,  que  têm  entrado  em  contato  com  o  parlamentar  para  relatar  que  estão  passando
necessidade.  Informou  que  estará  solicitando  da  SEMSA,  as  providências  necessárias  para
inclusãodessesprofissionaisnoPlanoMunicipaldeVacinaçãocontraaCovid-19.Ressaltouque
a educação também é um serviço essencial, e infomou que já existe uma petição dos próprios
pais para que as aulas retomem. A vereadora ADRIANA ALMEIDA (PV) falou a respeito da
fala  do  vereador  Biga  Kalahare,  quanto  ação  social  de  doação  de  cestas  básicas  às  famílias
carentes  do  município.  Explicou  que  é uma ação  importante,  mas  um  ato  de  voluntariado  do
vereador, pois, a fimção do vereador não é do assistencialismo, apesar de estar nessa campanha
social,reforçouquesetratadeumtrabalhovoluntário.TambémregistrousuavisitaàUPA-24h,
que,  mesmo  observando  a  necessidade  de  mais  profissionais,  a  unidade  se  encontrava  bem
assistida  com  a  equipe  que  encontrou  no  local.  Por  fim,  lamentou  a  situação  de  lotação  da
unidade,   e   solicitou   que   a   população   continue   se   prevenindo.   0   vereador   MURILO
TOLENTINO   (MDB)   parabenizou   a   vereadora   Adriana   Almeida   pelo   pronunciamento,
referindo-seasuaexplicaçãodopapeldovereadorquenãoédeassistencialismo.Dissequenão
achajustoqueseobrigueoutrosparesafazeromesmo,ressaltandoquequemdesejarfazerpode
fazer,  mas  não  são  obrigados.  Em  seguida,  pediu  apoio  dos  vereadores  para  que  possam
encaminhar uma  carta  aberta  ao  Govemo  do  Estado,  solicitando  o  adiamento  dos  concursos
públicos  das  Polícias  Militar  e  Civil  no  município.  Também,  parabenizou  o  secretário  de
Mobilidade  e  Trânsito  Paulo  de  Jesus,  que  tem  realizado  fiscalização  quanto  a  circulação  de
mototaxistas clandestinos. De acordo com ele, trata-se de respeito aos trabalhadores legalizados
quepagamseusímpostos.Sugeriuacriaçãodeumprojetodeleiqueaumenteonúmerodafi.ota
da categoria. Por fim, fez agradecimentos aos profissionais de saúde que tem trabalhado acima
de sua carga horária.  Informou que vão  receber como  folga,  o  que não  acha justo.  Disse  que
pretende  discutir  com  a  Pró-Saúde  e  o  lnstituto  Mais  Saúde  sobre  a  questão.  0  vereador
ANGEL0   TAPAJÓS   (REPUBLICANO)   registrou   sobre   a   indicação   de   sua   autoria
encaminhado ao Executivo, que trará da distribuição de cestas básícas a pessoas autônomas ou
comrendainferioraumsaláriomínimo.Dissequeentendequenãoéatribuiçãodovereadordar
assistencialismo,mas,devidoasituaçãoquesetemvivido,precisamsemobilizarcomasdemais
instituições  em  vista  da  sítuação  crítica.  Pela  ordem,  Elielton  Lira  (AVANTE)  disse  que  tem
recebido  uma  grande  quantidade  de  solicitação  de  ajuda  por  conta  do  /ocÃdow#.  Por  isso,
parabenizou  a  atitude  do  parlamentar,  assim  como  os  demais  vereadores  que  realizam  uma
campan+a  de  solidariedade.   Pela  ordem,  o  vereador  JK  do  Povo  (PSDB)  em  relação  ao
pronunciamento do vereador Murilo Tolentino, repudiou a atitude do secretário Paulo de Jesus,
que,segundoele,emplenapandemia,temapreendidoosveículosemultadoosmototaxistasque
são pais  de família.  Enfatizou que  o Poder Público  tem que resolver o problema, pois muitos
querem  trabalhar  legalmente.  Disse  que  não  devem  multar  quem já  está  com  dificuldade  de

fez agradecimentos ao Executivo quanto ao atendimento, no último
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trabalhar,  e  sim,  buscar  soluções para  legaliza-los.  TEMPO  DAS  BANCADAS:  0  vereador
GERLANDE CASTRO (PSB) lamentou o falecimento do Compositor César Brasil e do Doutor
Sélvio Femando. Em seguida, destacou que devem se colocar como cidadão, de ajudar naquilo
que pode, mas não fazer política em cima disso.  Também, pediu apoio e alertar a Comissão de
Saúde,   quanto   ao.s  materiais   do  primeiro  Hospital  de  Campanha  instalado  no  município.
Destacou que precisam saber dessa infomação, pois há necessidade do material que poderia dar
suporte  ao HMS  que  atende  toda a região.  Parabenizou o  govemo municipal pela chegada de
materiais para o novo Hospital de Campanha;  assim como à Comissão de Saúde pelo trabalho
que  vem  desenvolvendo.  Concluiu  pedindo  à  Casa  que  possam  trabalhar  para  conseguir  a
legalização  dos  mototaxista  que  se  encontram  em  situação  ilegal  no  município.  0  vereador
JUNIOR TAPAJÓS  (PL) pediu a compreensão dos pares quanto a inversão de pauta de um
pedido de informação de sua autoria à SEMSA, em que solicita o cronograma da vacinação nas
regiões de rios. Segundo ele, a disposição desse cronograma ajudaria na divulgação e fazer com
que as famílias aguardem a vacinação nas suas regiões.  Também vai encaminhar requerimento
ao Deputado Federal Cristiano do Vale solicitando ajuda para a construção de ma unidade de
saúde no médio Arapiuns, em especial à comunidade de São Francisco. Informou ainda, que na
próxima de semana o ambulatório itinerante vai estar percorrendo as comunidades Vila Socorro
e  Jacaré.   Ainda,   manifestou   solídariedade   às   famílias   pelo   falecimento   do   Doutor  Sélvio
Femando e compósito César Brasil.  Concluiu comentando o pronunciamento do vereador Biga
Kalahare,  quanto  ação  social referente  a  doação  de  cestas básicas.  Disse  ser importante,  mas,
segmdo  ele,  não  precisa  ter  mandato  de  vereador para  doar  as  cestas,  pois  há  empresários,
associações e demais instituições que podem fazer. Ressaltou que, "se o papel do vereador for
doar  cestas  básicas,  estão  fazendo  muito  pouco  pelo  município".  Reforçou  que  o  papel  do
vereador  é  buscar  melhorias  na  qualidade  de  vida  da  população.  Disse  que  não  gostou  da
cobrança  pública,  que  respeita  quem  faz,  mas  achou  desnecessária  a  cobrança.  A  vereadora
ADRIANA  ALMEIDA  (PV)  também  mencionou  a  fala  do  vereador  Biga  Kalahare,  que,
segudoela,foiinfeliznacobrança.Destacouquefezacampanhasocial,masnãopublicouaqui,
pois não é pauta para se falar na Casa.  Em seguida, mencionou o discuso da vereadora Alba
Leal quanto a ímportância de um suporte às famílias que tem resistência com a transferência de
seus  entes  queridos  para  um  hospital  de  outra  região.  Pela  ordem,  o  vereador  JK  do  Povo
(PSDB)  esclareceu  ao  vereador  Junior  Tapajós  que  talvez  o  vereador  Kalahare  não  soube
explanar a ideia. Registrou que há oito anos realiza esse tipo de assistência, e neste momento de
pandemia  não  se  fiirtará  de  continuar  com  a  assistência.  Pela  ordem,  vereador  Erasmo  Maia
(DEM)falouqueestãotratandodeumdíálogocomplexo.Disseque,obviamentetodossãolivres
e respondem pelos seus atos. Em relação ao mencionado sobre o secretário Paulo de Jesus, disse
que o secretário estava no exercício de sua fimção, fazendo seu trabalho, pois o setor público de
transportejávemsoffendováriosprejuízos,vistoquenãosetratadeumcrimedeprevaricação.
Disse  que  cada  parlamentar  pode  defender  o  que  quiser,  mas  não  poder  ficar  colocando  a
populaçãocontraestaCasa.RessaltouqueestãoaquiparacobrardoPoderPúblicoageraçãode
empregoerendaoudaatividadedeassistênciasocialàpopulação.Pelaordem,overeadorBiga
Kalahare  (PT)  pediu perdão  se  seu pedido  ofendeu  aos  pares;  ressaltou  que  apenas  deu uma
ideia, e em nenhum momento forçou que fizessem. Afimou que não está fazendo politicagem,
clue  iá  foi  eleíto_  sahe  nllp  tpl.1.,  nlla  la-;flln-\/__   JL  _____  _   1
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que já foi eleito,  sabe que tem que legislar.  Mas é pessoa humana e em nenhum momento vai
fecharosolhosparaanecessidadedequemprecisa.Pelaordem,overeadorJKdoPovo(PSDB)
esclareceu  ao vereador Erasmo  Maia  que  fez uma indicação pedindo um estudo por parte  do
PoderExecutivo,paradarcondiçõespormeiodeumauxílioàspessoasqueestãopassandopor
dificuldadenesteperíododepandemia.EmrelaçãoaoSecretáriodaSMT,ressaltouqueninguém
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falou de fazer ilegalidade, pois estão em mi momento de
colocar  no  lugar  do  próximo.  Pela  ordem,  o  vereador  Carlos  Martins  (PT)  destacou  que  asL           -------- '7   -    --'  '  ---- T `/.   `J`/LJLUW.`/É-   V   0.

medidas sociais devem ser mais discutidas pela Casa.  0 Poder Executivo precisa estudar sobre
um çuxílio  às  famílias  carentes  e buscar parceria com o  Govemo  do Estado.  Ressaltou que é
precisam pensar como podem diminuir os danos que vão se dar nos próximos meses, e debater
com o governo um apoio de solidariedade a essas famílias. Também falou da falta de leitos que o
município  está  passando.  Comunicou  que  lhe  foi  passado  que  o  Hospital  de  Campanha  tem
previsão de abrir no próximo dia  12, e a questão dos leitos de UTl só tem no HRBA, que está
100% lotado. Disse que estão fazendo transferência para o Hospital Tapajós, mas está havendo
muita reclamação  do  atendimento na unidade.  Solicitou que possam realizar um levantamento
para verificar como  está sendo  o atendimento naquele hospital  Como  líder,  o vereador Júnior
Tapajós (PL) disse que a Casa tem discutido a questão social, mas dentro do papel social que é
de  legislar  o  assunto  ao  Poder  Executivo  que  executará  a  assistência  social.  Repetiu  que  a
questão  social  de  cidadania  e  doação  cabe  a  cada um.  Registrou  que  não  aceita o  perdão  da
vereadora  Biga  Kalahare,  porque  pedir  perdão  é  muito  forte,  mas  um  pedido  de  desculpas,
porque  o  momento   não   foi   o   adequado  para  tratar  desse   assunto,   que  pode   ser  tratado
particularmente.  Pediu desculpas aos demais vereadores,  se algum momento deixou a entender
que estariam fazendo politicagem sobre as suas ações sociais. Por fim, disse que cada um é livre
para escolher como vai atuar em seu mandato. Pela ordem, o vereador Murilo Tolentino (PSC)
direcionousuafalaaovereadorJK,dissequenãoestáindocontraumpaidefamília,sóachaque
não  tem  a  necessidade  de  repudiar  quando  o  Executivo  está  exercendo  o  seu  trabalho.  Não
podem colocar a população contra os fimcionários públicos,  e dizer que todos devem doar seus
salários em vista ao /ocÃdow#. Querem que a economia se recupere, mas no momento o sistema
de saúde está sobrecarregado. Por fim, reforçou que não viu necessidade da fala do vereador JK
quanto as ações do secretário Paulo de Jesus. Concluído o Grande Expediente passamos para a
PrimeiraPartedaOrdemdoDiacomaleituadaatadodia03defevereirode2021,queapós
colocadas  em  discussão  foi  aprovada por unanimidade.  Em  continuidade  houve  a  leitura  dos
expedientes   recebidos:   MEMO.   013/2021   -   GAB.   Ver.   Alysson   Pontes   (PSD);   MEMO
017/2021-GAB. Ver. Erlon Rocha (MDB). Foi encaminhado à comissão pertinente: Projeto de
Lei,deautoriadovereadorJúniorTapajós(PL),quedispõesobre,DeclaraPatrimônioCultual,
HistóricoelmaterialdoMunicípiodeSantarém,oMorrodoCalvário,localizadonacomunidade
de  Víla  SocoiTo,  região  do  Lago  Grande.  Em  seguida,  passou-se  para  a  Segunda  Parte  da
OrdemdoDia,comdiscussãoevotaçãodasmatériasempauta.TRABALHOSAPROVADOS
E  ACATADOS:  Moção  de  Aplausos  018/2021,  de  autoria  do  vereador Júnior  Tapajós  (PL);
Moções de Pesar 020, 021, 022/2021, de autoria do vereador Ronan Liberal Jr.  (MDB); Moção
de  Louvor 019/2021,  de  autoria  do  vereador Carlos  Martins  (PT);  requerimento  130/2021,  de
autoriadovereadorBigaKalahare(PT);Indicação006/2021,deautoriadovereadorCarlosSilva
(PSC); requerimentos  132,133 e  143/2021, e lndicação 007/2021, de autoria do vereador Junior
Tapajós (PL); Indícação 008/2021, e requerimento  134/2021, de autoria do vereador Prof. Josafá
Gonçalves   (PL);   Indicação   09/2021,   de   autoria   do   vereador  Alexandre   Maduro   (MDB);
Requerimento  135/2021, de autoria do vereador Gerlande Castro (PSB); Indicação 012/2021, de
autoria do vereador Angelo Tapajós (REPUBLICANOS).  Esgotado a pauta, o presidente abriu
para  as  explicações  pessoais.  0  vereador  Carlos  Silva  (PSC)  falou  que  foi  questionado  por
servidores  da  saúde  do  HMS,  que  estavam  encerrando  seu  expediente,  mas  não  havia  mais
ônibus depois  das 22h.  Na oportunidade,  acionou a secretaria competente para ver o que está
acontecendo.  Também agradeceu ao Executivo que  atendeu  seu requerimento que solicitava o
retomo  do  médico  e  enfemeira  que  haviam  sido  exonerados  da  UBS  da  Comunidade  Nova

pandemia, e deve haver sensatez e se
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manifestou suas condolências às famílias do Médico Sélvio Femando e do
compositor César Brasil. E infomou que estará reunindo com empresários, microempresário que
estão passando por problemas em vista do /ocÃdow#. Não havendo mais explicações pessoais, o
pr?si.dente RONAN LIBERAL JR.  (MDB), encerrou os trabalhos  convidando  a todos para a
proxima    sessão.    Vereadores   presentes:    ADHANA   ALMEIDA    (PV),    ALEXANDRE
MADURO   04DB)  ANGELO  TAPATOS  (EEPUBLICANOS),  ENFERMElm  ALBA
LEAL avn]B), ELIELTON Llm (AVANTE), BIGA KALAHARI (PT), CARLOS SILVA
(PSC), DIDI FELEOL (PP), ERASMO MAIA OEM), JÚNI0R TAPAJÓS q'L), JK D0
POVÃO a]SDB), ENFERMEIRO MUNLO TOLENTINO  tpsc),  CARLOS MART"S
(PT),   PROF.   JOSAFÁ   DO   SINPROSAN   (PL),   RONAN   LIBERAL   JR.   (MDB),
GERLANDE   CASTRO   (PSB).   AUsENTES:   AGUINALDO   PROMssóm   (PSL),
IANDER   ILSON    PEREIRA    a]EM),    SÍLVIO    NETO    a]EM).    AUSENTE    COM
JUSTIFICATIVA: ERLON ROCIIA (MDB), ALYSSON PONTES (PSD).
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2® Secretário


