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Ata da Décima Sessão Ordinária do Primeiro Período da Primeira Sessão Legislativa da
Décima Nona Legislatura, realizada no dia nove de fevereiro do ano de dois mil e vinte 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 CARLOS MARTINS a'T) registrou que esteve com o Deputado Airton Faleiro em
uma visita à escola Maria Uchôa, onde fimcionará o Hospital de Campanha em Santarém. Em
conversa com a Secretária Marcela Tolentino e representante do Centro de Govemo, foram
infomados que a previsão de abertura da unidade estaria para o dia 12 de fevereiro, com a
possiblidade de começar coml8 a 201eitos. Além disso, comentou da existência de algumas
dificuldades, entre elas, a contratação de profissionais de saúde. Também manifestou

preocupação com os leitos de UTl do HRBA, que estão 100% ocupados, e ainda com seis
pacientes na fila de espera; uma situação que obrigada a transferência de pacientes para outros
hospitais regionais, entre eles, o Regional do Tapajós em ltaituba. A seguir, mencionou sobre a
importância do Decreto 1311/2021, do Govemo Estadual, que suspende o corte de serviços
essenciais na região dos Baixo Amazonas, no período de bandeiramento preto. Concluiu
infomando que o Deputado Faleiro está programando uma visita ao Hospital do Tapajós para
acompanhar as condições da unidade. 0 vereador DIDI FELEOL (PP) destacou a visita à
região do Lago Gramde. Informou que esteve na comunidade de Piraquara conversando com a
técnica de enfemagem, a qual relatou que, graças a Deus, a comunidade está sendo pouco
afetada pela Covid. Na ocasião, encontrou alguns problemas na unidade de saúde, solicitando
que seja instalado uma central de ar na sala onde se pretende amazenar as vacinas. Também
ouviu reclamações relacionadas a ambulância que foi cedida à Vila Curuai, porque a da vila
estaria em conserto. Disse que entrou em contato com o responsável dos transportes da SEMSA,
que infomou que em breve a ambulância de Curuai estará retomando. 0 vereador ERASMO
MAIA (DEM) fez um breve comentário sobre o momento crítico causado pela pandemia. Na
ocasião, compartilhou que está passando por um momento dificil com um membro de sua família
na fila de espera para um leito de UTI. Comentou que esta crise sanitária tem causado muitos

problemas, e medidas mais rígidas precisam ser tomadas para evitar mais mortes. Esclareceu que
algumas pessoas estão usando a situação de muitos pobres, para defender interesses pessoais,
fimcionando mesmo no /ocÃc7ow72 e desrespeitando as medidas estabelecidas pelo govemo. Disse

que todos estão acompanhando a situação da UPA e o HRBA, por isso, pediu que pudessem
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à família do vereador Erasmo Maia. Em seguida, relatou que estiveram visitando algumas
famílias nos bairros de Santarém e foram cobrados em relação ao papel social, ao
assistencialismo como mandato de vereador. Disse que colocou a situação de que este não é o
papel dos parlamentares, mas ficou em "xeque-mate" com a situação, em vista da postura de
alguns vereadores que realizam a ação. Tem certeza que todos tem feito assistencialismo, mas
nem todos realizam divulgação. Na ocasião, comentou sobre o belo trabalho social do vereador
Carlos Silva, que optou em divulgar em suas redes socias. Enfatizou que é inevitável esse tipo de
assistência, pois, como pessoa cristã, do bem, cumprem um papel humanitário. Porém, relatou
que fica preocupado, pois se aparenta que os demais vereadores não cumprem este trabalho.
Também, manifestou sua preocupação com os profissionais de apoio da Rede Municipal de
Ensino que foram desligados no dia 3 1 de dezembro de 2020, e ainda não retomaram para folha.
Relatou que emplacaram uma campanha de bens de alimento, contudo, não foram bem
sucedidos, mas devem continuar. Na oportunidade, relatou um pouco de sua trajetória e da sua
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contribuição social dentro de vários setores. Destacou que há pessoas passando momentos
dificeis, mas tem visto que precisam de políticas públicas para que elas possam ser assistidas e
ter espaço no mercado de trabalho. Concluiu parabenizando essa Legislatura pelo empenhado,
assim como, à Comissão de Saúde pela atuação. 0 vereador ELIELTON LIRA (AVANTE) fez
registro da viagem a Belém em visita a várias secretarias de Estado. Relatou que esteve na Casa
Civil com o vereador Aguinaldo Promissória, acompanhados pelo deputado Hilton Aguiar,
levando um pedido de Santarém quanto a possiblidade de vetar os cortes dos serviços essenciais
enquanto duar o bandeiramento preto na região. Relatou sua felicidade com o novo Decreto do
Govemo Estadual que atende o pedido, agradecendo a atitude do Govemador Hélder Barbalho, e
a ajuda do Deputado Hilton Aguiar. 0 vereador CARLOS SILVA (PSC) fiisou o
pronunciamento do vereador Josafá Gonçalves. Segundo ele, acredita que todos os pares desta
Casa estão fazendo seu trabalho, alguns tem equipe para divulgação e outros não gostam de
fazer. Deu ênfase ao seu trabalho, que viveu a sua vida na imprensa, é jomalista e hoje estar
vereador. Disse que fez questão de colocar as fotos nas redes sociais, que foi um momento junto
com a lgreja Assembleia de Deus em que puderam ajudar algumas famílias santarenas. Pediu aos

pares que também divulguem, que é mais uma motivação para que este tipo de ação aconteça,
pois, segundo ele, devem fazer o que o coração desejar, e fez com o coração, por isso, saudou
com aplausos aqueles que também realizam este tipo de ajuda à população. Em seguida,
registrou que pediu uma reunião com a diretora do lnstituto Mais Saúde que foi marcada para a
próxima quinta-feira. Na oportunidade, convidou a enfermeira Alba Leal e enfemeiro Murilo
Tolentino para também participarem da reunião. Pela ordem, o vereador Murilo Tolentino (PSC)
parabenizou o vereador pela ação solidária, pois sabe que não faz para se aparecer. Pela ordem, o
vereador Elielton Lira (AVANTE) também parabenizou o vereador pela ação, ressaltando que
tem a honra de conhece-1o há anos, e sempre foi assim, um homem abençoador. 0 vereador
ALEXANDRE MADURO (MDB) usou seu tempo para parabenizar a passagem do aniversário
do ex-vereador desta Casa Antonio Rocha, que completou 67 anos. Sobre a fala do vereador
Josafá Gonçalves sobre o tema assistencialismo, muito discutido na última sessão, como não
sendo papel do parlamentar. Ressaltou que na verdade é papel do cidadão, visto que faz isso há
15 anos, e nunca está lá publicando, mas acredita que quem pública incentiva outras pessoas,

pois, trata-se de uma atitude de senso humano e, neste momento, podem ajudar a amenizar os
problemas da população. A vereadora ENFA. ALBA LEAL (MDB) relatou que conhece o
trabalho realizado pelo vereador Carlos Silva, parabenizando-o e também aos demais pares que
ajudam desta forma, acredita que todos estão fazendo as suas ações em favor da população.
Destacou que as suas ações acontecem de foma social e assistencial na área da saúde, e neste
momento é necessário estarem unidos. Parabenizou a todos que estão nessa ação, mesmo que em
silêncio. Em seguida, manifestou profimdo pesar pelo falecimento do técnico enfemagem
Antônio Evangelista que era profissional de saúde na UBS do Arapixuna. Também relatou que
esteve participando como o vereador Murilo Tolentino, de uma reunião a pedido do Sindicato
dos Enfemeiros e Médicos, que tratou de várias demandas em favor do profissional de saúde,
que estão na linha de ffente ao combate à Covid-19. Destacou que uma das demandas são os
plantões convertidos em folga, e que precisam estar conversando com a direção da OS. Finalizou
infomando que protocolou documento solicitando a aquisição de um mamógrafo digital e a
extensão da UBS do Bairro Salvação. TEMPO DAS BANCADAS: 0 vereador JK D0 POVO
(PSDB) fez críticas ao posicionamento do vereador Josafá Gonçalves, ressaltando que cada
parlamentar tem livre arbítrio para decidir qual destinação deve dar ao seu salário. Enfatizou que
postar nas redes sociais é escolha de cada um, e da ajuda que recebe, sempre realiza a prestação
de contas. Destacou que várias vezes veio à Câmara solicitar ajuda para este tipo de ação, e
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sempre obteve a colaboração dos pares. Concluiu pedindo que se evite trazer este assunto
novamente à Casa, parabenizando aqueles que realizam a ação solidária. Em seguida,
solidarizou-se com o vereador Erasmo Maia que está com um membro da família acometido da
Covid-19. Também, em relação ao discuso da pandemia, ressaltou que há dois discursos nas
redes sociais, um a favor e outro contra o /ocZcJow7c. Enfatizou que devem respeitar a opinião
alheia, que ninguém quer ganhar mídia e sim, ajudar; sempre se posicionou contra o lockdown,
mas defende também a prevenção. Reforçou que devem cobrar do govemador Hélder Barbalho o
retomo das obras do Hospital Matemo lnfantil, visto que o setor de obstetrícia do HMS está
fechado, e ainda não saiu do papel a ampliação de leitos no HRBA. Destacou que o projeto que
está em pauta é muito importante, uma maneira de inibir as pessoas que não querem usar a
máscara. Na ocasião, adiantou que vai votar a favor do projeto, pois de haver cuidado com o
próximo. Também manifestou preocupação quanto a possibilidade de demissões em massa.
Finalizou reforçando que devem respeitar as opiniões de todos, e de achar que ele é oposição ao
prefeito Nélio Aguiar. Destacou que, se ele tiver fazendo a coisa certa, terá seu apoio. Colocouse à disposição para ajudar e agradeceu aos vereadores mais experientes que o ajudam na sua
caminhada como legislador. Em aparte, o vereador Gerlande Castro (PL) enfatizou que cada um
tem sua maneira de trabalhar. Na ocasião, exaltou a demonstração de humildade do vereador JK

quando relatou da ajuda recebida pelos pares mais experientes da Casa, e o parabenizou por
notar quando estar errado. Ressaltou da conquista quando a suspensão do corte dos serviços
essências, e cobrou do Govemo do Estado uma cobertura para quem não tem renda. Segundo ele,
a Câmara de Santarém precisa fazer um documento solicitando uma reunião com o Govemador e
Prefeito Municipal para discutir uma forma de ajudar à população que passa por esse momento
dificil. Pela ordem, o vereador Erasmo Maia (DEM) reforçou que há uma pandemia para superar,
por isso, pediu que possam se unir, e deixar o pensamento de política menor. Enfatizou a união
em beneficio do povo santareno, e não de colocar a população contra as atitudes legais baseadas
na ciência. Reforçou que não devem diminuir as ações pública que estão sendo feitas, devem

potencializar e fazer com que cada um faça o melhor. Como líder, o vereador JK do povo
(PSDB) manifestou criticas ao discuso do líder do govemo quanto a fala de "política menor" de
quem não é a favor do /ocÃCJow7£. Enfatizou que não é assim, que devem somar os discursos para
encontrar um denominador comum em favor da população. Pela ordem, o vereador Júnior
Tapajós (PL) disse que não vai se pronunciar sobre o assunto mencionado pelo vereador Prof.
Josaíá Gonç.alves, porque não estava presente duante seu discuso. Disse que não sabe se vai
conseguir participar das discussões mais tarde, mas deixou registrado seu voto favorável ao
projeto de Lei do Executivo, sobre o uso de máscara. Ressaltou que as leis não são para punir,
mas para responsabilizar. Disse que estão em urn momento delicado, os casos estão se
aumentando, os leitos estão 1otados, os profissionais de saúde estão cansados, os fimcionários e o
empresariado estão cansados por estarem tanto tempo fechados, por isso, precisam buscar meios

para que se sintam responsáveis. Enfatizou que não é para punir, mas para orientar as pessoas a
entenderem esse momento que se vive. Sobre as falas dos vereadores Juscelino Kubitscheck e
Erasmo Maia. Destacou que é valido reunir e pensar em outras altemativas; na oportunidade,
relatou sobre algumas leituras a respeito da vacina e variantes, e enfatizou que é um momento
delicado que não vão poder estar o tempo todo fechados, e que precisam discutir altemativas ao
/ocÃÍJow! de maneira que seja responsável e não esgote o sistema público de saúde. Disse que
neste momento tem uma decisão de fechar e deixar que os casos fiquem descontrolados, que essa
é a realidade, mas precisam discutir a questão. 0 vereador ENF. MURILO TOLENTINO
a'SC) pediu a união dos pares, na luta ao denominador comum que é a pandemia, para que
possam o mais rápido sair do /ocÃCJow7€. Destacou que precisam de apoio dos govemos Estadual
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e Federal, relatando que tiveram reunião com o deputado Airton Faleiro, que independente de
bandeira de partido, se mostrou disponível a ajudar. Solicitou mais vacinas, relatando que ainda
tem profissionais da saúde que ainda não receberam a imunização. Em relação a vacinação do
segundo grupo prioritário que são os idosos acima de 80 anos, observaram a pouca procura. Na
ocasião, relatou que esteve ajudando alguns idosos ao disponibilizar seu veículo para leva-los à
unidade da Vitória Régia. Ainda, destacou que devem conversar com Executivo e pedir
transparência para que possam constatar a viabilidade do Municipal cumprir o que se tem
cobrado. Segundo ele, "tem que cobrar e saber se há como acontecer". Também, infomou que
vai encaminhar uma carta aberta ao Govemo Estadual solicitando o adiamento dos concursos
públicos para região. Em aparte, o vereador JK do povo (PSDB) parabenizou o vereador pela
carta aberta, pois, sabem que os candidatos da região podem ser prejudicados. Disse que vai
ajudar na divulgação através das suas redes sociais, e que vai assinar o documento. Em aparte, o
vereador Júnior Tapajós (PL) falou que o deputado José Maria Tapajós já havia recebido esta
pauta, e estaria apresentando nesta terça-feira, na ALEPA. Informou que está em Belém, e estaria
o acompanhando em uma reunião com o Deputado Cristiano Vale. Relatou que a reunião
finalizou a pouco, pois fizeram o teste de Covid, e o do deputado deu um pouco alterado, e por
segurança, optou-se que ele não viesse. Destacou que possivelmente a ALEPA vai passar a ter
sessão remota, então, vai poder apresentar a pauta mesmo não estando em Belém. Disse que ele
pode contar com apoio do deputado José Maria Tapajós que vai apresentar à Assembleia e
encaminhar ao Govemador do Estado. Finalizou infomando que também pode contar com sua
assinatura na carta aberta. Os vereadores Biga Kalahare e Gerlande Castro inforinara que
também desejam assinar o documento. Concluído o Grande Expediente passamos para a
Primeira Parte da Ordem do Dia com a leitura da ata do dia Os de fevereiro de 2021. Duante
a discussão, o vereador Júnior Tapajós pediu vista da ata, o que foi concedido pelo Presidente.
Não houve expedientes recebidos. Foi encaminhado à comissão pertinente: Projeto de Lei, de
autoria do vereador Josa£á Gonçalves (PL), que dispõe sobre a nomenclatura do espaço público
Campo da Seminfra, para "Campo de Futebol José Mário Cavalcante" 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 E ACATADOS: Moção de Pesar 023/2021,
de autoria do vereador Carlos Martins (PT); Moção de Pesar 024/2021, de autoria do vereador
Prof. Josafá Gonçalves (PL); Moção de Pesar 025/2021, de autoria da vereadora Enfa. Alba Leal
(MDB). A seguir, entrou em discussão o PROJETO DE LElmROC. N° 1672/2020, de autoria
do Poder Executivo, que dispõe sobre as penalidades aplicadas no Exercício do Poder de Polícia
Municipal no contexto da pandemia da Covid-19. 0 projeto original foi lido com seu parecer.
Antes de abrir a discussão do parecer, o presidente Ronan Liberal Júnior informou que as 2a e 7a
Comissões da Casa, solicitaram, para dar ciência aos pares, que fosse lido o substitutivo que o
parecer das Comissões remete, sugerida para a fim de adequação técnica legislativa. Feito isso,
deu-se seguimento com a leitura do substitutivo confome solicitado. Após a leitura, o presidente
agradeceu o trabalho em conjunto das comissões, e abriu a discussão do parecer conjunto. Nesta
oportunidade, alguns pares se manifestaram, tiraram dúvidas e fizeram contribuições. Como
havia chegado ao témino do horário regimental, o presidente solicitou o prosseguimento da
sessão até se esgotar a matéria, o que foi acatado pelo soberano plenário. Em continuidade,
colocou em discussão o parecer conjunto da 2a e 7a Comissões permanentes, que foi aprovado.
Ato contínuo, houve a aprovação do projeto substitutivo em la discussão, em seguida, deu-se
início a 2a discussão, sendo aprovado até o Art. 11, e parando nas discussões durante o Art. 12,

quando foi autorizado pedido de vista feito pelo vereador JK do Povo OSDB). Em virtude do
horário, mesmo havendo matérias em pauta, o presidente RONAN LIBERAL JR. (MDB),
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encerrou os trabalhos convidando a todos para a próxima sessão. Vereadores presentes:

ADRIANA ALMEIDA (PV>, ALEXANDRE MADURO awDB> ANGELO TAPATOS
(REPUBLICANOS), ENFERMEIRA ALBA LEAL (MDB), ELIELTON LIRA
(AVANTE), BIGA KALAHARl a.T), CARLOS SILVA apsc), DIDI FELEOL a.P),
ERASMO MAIA a>EM], ]ÚNIOR TAPA]ÓS (PL>, IK DO POVÃO ¢SDB),
ENFERMEIRO MURILO TOLENTINO (PSC), CARLOS MARTINS (PT), PROF.
JOSAFÁ DO SINPROSAN (PL), RONAN LIBERAL JR. (MI)B), GERLANDE CASTRO

(pSB), ERLON RoCIIA omB), AGUINALDo pROMISSÓRIA (psL). AusENTEs:
JANDER ILSON PEREIRA (DEM), SÍLVIO
TUSTIFICATIVA: ALyssoN PONTES a]SD).
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