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Ata da Décima Segunda Sessão Ordinária do Primeiro Pen'odo da Primeira Sessão
Legislativa da Décima Nona Legislatura, realizada no dia dezesseis 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 inicíou à sessão com o GRANDE EXPEDIENTE. TEMP0 DAS
LIDERANÇAS: 0 vereador JK DO POVO (PSDB) relatou que esteve visitando a UBS da
Comunidade do Jacamim, onde foi constatar a denúncia de que a unidade estaria sem
atendimento médico. Contou que há quase três meses a unidade está sem o profissional, visto
que a UBS atende onze comunidades do entomo da Curuá-Una. Destacou que a unidade precisa
de refoma, e de um quantitativo maior de medicamentos, pois, os que chegam não são o
suficiente para atender a demanda. Infomou que vai encaminhar o requerimento para que as
devidas providêncías sejam tomadas. Pela ordem, vereador Carlos Silva (PSC) informou que
também esteve visitando a unidade, e que já encaminhou requerimento solicitando da SEMSA a
contratação de um médico. Relatou também que a UBS fimciona apenas com nove fimcionários,
um número inferior ao que é necessário, por isso, também solícitou a contratação de
fiincionários, e melhorias no setor da odontologia. 0 vereador CARLOS MARTINS (PT)
relatou que esteve com a vereador Alba Leal, a convite da secretária Municipal de Saúde
Marcela Tolentino, em visita a Central de Coordenação de Estratégia à Pandemia em Santarém
que foi implantada na Escola Fluminense. Relatou que nesta visita encontraram com o secretário
do Centro de Govemo Henderson Pinto que os infomou que na quinta-feira haverá uma visita
do Prefeito de Santarém e Govemador do Estado ao Hospital de Campanha, que aguarda
abertura para próxima na sexta-feira, inicialmente com 20 leitos. Relatou também que estão
aguardando o tanque de oxigênio para dar suporte aos 60 leitos previstos para unídade. Em
relação a Central de Coordenação de Estratégia à Pandemia, registrou que ela realiza todo o
monitoramento dos casos notificados em Santarém. Destacando que a partir do /ocA]ú/ow# houve
uma estabilização desses casos, e agora se encontra em uma tendência decrescente. Enfatizou

que, se continuar desta maneira, significa que está havendo menos contato com a Covid, uma
boa infomação para se pensar em sair do /ocACJow a partir da próxima semana, mas permanecer
com todos os cuidados. 0 vereador DIDI FELEOL (PP) repercutiu sobre a situação
problemática da falta de energia na região do Baixo Lago, no Lago Grande. Relatou que na
comunidade de Vila Socono, uma pessoa teria morrido por conta do problema, pois o paciente
teria necessitado de suporte de oxigênio, mas devido à ausência de energia, não foi possível fazer
o atendimento. Disse que assim que soube da situação, entrou em contato com a concessionária e
passou o nome das comunidades que são afetas. Disse que a empresa respondeu que estará
realizando um estudo técnico para melhorar o fomecimento de energia na região, para que esta
situação não volte a acontecer. 0 vereador MURIL0 TOLENTINO (PSC) também destacou
que sobre a visita ao Hospital Campanha. Disse que ficou feliz com o que viu, apesar de que,
infelizmente, a localização geográfica ter ocasionado um atraso na abertura do hospital. Relatou

que ainda não chegou o tanque de oxigênio, mas a previsão é para próxima sexta-feira, sendo
que a unidade entrará em fimcionamento com 20 leitos, mas, gradativamente serão abertos mais
leitos. Destacou que isso dá uma esperança de saírem da bandeiramento preto, e assim abrir o
comércio, mas, seguindo todas as regras estabelecida pelos órgãos de saúde. Também manifestou

preocupação com relação a demora da vacinação. Destacou que Santarém está recebendo poucas
doses, além de estar muito lenta na distribuição dos imunizantes. Ressaltou que se preocupa com
os desperdícios, por isso, vai solicitar da secretária de saúde fiscalização quanto a essa situação.
Disse ainda que percebe um temor dos profissionais de saúde, em virtude do Ministério Público.
Segundo ele, devem conversar com órgão para que possam distribuir a vacina a outras pessoas
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fora do grupo, se por acaso haver a possibilidade delas serem desperdiçadas.
Finalizou
registrando a denúncia de moradores de Alter do Chão quanto a oscilação de energia na
localidade que tem ocasionado vários prejuízos. Segundo moradores, equipamentos são
danificados, e ser ressarcido pela concessionária é uma grande dificuldade. Finalizou cobrando

providências da empresa Equatorial Energia. 0 vereador ANGELO TAPAJOS
(REPUBLICANOS) agradeceu ao deputado Vavá Martins, pela emeda parlamentar de RS 10
milhões encaminhado ao município de Santarém para construção de duas escolas dos bairros da
Salvação e Vigia. 0 vereador ELIELTON LIRA (AVANTE) lamentou uma cena na
proximidade do Mercadão 2000, em que a Vigilância Sanitária apreendeu a mercadoria de um
cidadão. Disse que se ele tivesse inegular poderiam levar, mas, nesse momento dificil não
devem ser tão severos. Concluiu deixando sua solidariedade ao cidadão, e pediu que o órgão de
fiscalização realize um aconselhamento e dê a oportunidade de a pessoa se retirar. Pela ordem, a
vereadora Adriana Almeida (PV) disse que checou essa situação também. Neste caso, relatou
que o alimento estava irregular para consumo, e chegou a receber da Vigilância Sanitária o vídeo
do descarte do peixe. Disse que os hospitais estão cheios devido a pandemia, e não tem hospital
para atender pessoas com infecção intestinal, então, precisam motivar a população a não postar
infomações que não são checadas. Como líder, o vereador Elielton Lira (AVANTE) disse que
respeita a opinião da parlamentar, entende que o mercado sempre foi dessa foma, neste
momento dificil, não justifica levarem a mercadoria do cidadão. Pela ordem, o vereador
Gerlande de Castro (PSB) disse que se deve olhar os dois lados, principalmente o lado da

população que está passando necessidade, mas não podem deixar de buscar o fato verdadeiro,
pois devem buscar sempre o bem estar da sociedade. Pela ordem, o vereador JK (PSDB) falou
que recebeu vários vídeos do acontecimento, em seguida, foi até a Vigilância Sanitária e
conversou com o coordenador que relatou o que aconteceu. Procurou ouvir o órgão também, que
confirmou que o peixe não servia para consumo. Disse que eles foram acionados pela Polícia
Militar que recebeu a denúncia. Depois de conferir a situação, postou o vídeo do descarte da
mercadoria em suas redes sociais. Pela ordem, o vereador Júnior Tapajós (PL) parabenizou os
vereadores que foram até a Vigilância Sanitária, porque o vídeo induz qualquer cidadão a se
revoltar, pois o discurso é forte de que o homem precisa trabalhar em decorrência do momento
dificil, porém, reforçou que não é pela ilegalidade. Disse que fazem muito bem os vereadores

que vão buscar outro lado, para que não contribuam com a desinfomação. Visto que a tribuna da
Casa deve ser usada com responsabilidade e ouvir com responsabmdade. Disse que é de se
louvar a preocupação do vereador Elielton Lira, mas é necessário a checagem do outro lado
também. A vereadora ENFA. ALBA LEAL (MI)B) informou da visita ao Hospital de
Campanha, em que estiveram acompanhados da Secretária Marcela Tolentino em uma vistoria à
unidade. Disse que os infomaram que nesta terça-feira, chegaria um grande quantitativo de
equipamentos para o hospital, e que a princípio a unidade vai fiincionar com 16 leitos clínicos e
4 de estabilização. Disse que é um número mínimo de leitos, mas, aguarda-se que gradualmente
ocorra a sua ampliação. Citou também sobre a importância do tanque de oxigênio, segundo ela, o
hospital não pode fiincionar em sua plenitude sem um tanque para dar suporte. A informação
repassada é que ele vai estar sendo instalado no próximo sábado. Também destacou sobre a
transferida dos pacientes de Santarém para ltaituba, na ocasião, questionou sobre o TFD, pois
muitos pacientes que recebem alta, estão com dificuldades de retomar ao município. Solicitaram

esclarecimentos da SEMSA, que infomou que a situação já foi regularizada. Também estiveram
fazendo visita à Escola Fluminense onde está fimcionando a Central de Coordenação de
Estratégia à Pandemia, responsável pela coleta de dados da situação da Covid-19 no município.
Finalizou parabenizando todos os repórteres, pela passagem do seu dia. Pela ordem, o vereador
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JK do Povo (PSDB) fez questionamento a enfemeira Alba Leal quanto a situação da sala que
seria disponibilizada para ser necrotério dentro no HC. Pela ordem, a vereadora Alba Leal
(MDB) disse que deram a sugestão para que fossem montada uma tenda na área extema do
educandário. Também solicitaram à secretária de saúde que coloque na lateral da unidade, um
local para o destino do lixo infectado. 0 vereador SILVIO NETO (DEM) manifestou
solidariedade com todas as famílias que perderam seus entes queridos na pandemia. Na
oportunidade, pediu agilidade quanto a abertura do Hospital de Campanha, em vista das várias
dificuldades que a população está passando, entrando na terceira semana de /ocAdow#. Disse que
a saúde é prioridade, mas, precisa-se encontrar medidas para voltar a economia. 0 vereador
ERASMO MAIA (DEM) informou acerca da questão da ausência de médico na unidade de
saúde da comunidade do Jacamim. Segundo ele, o problema é que o médico daquela unidade
pediu para sair, porém, ele faz parte do Programa Mais médicos do Govemo Federal que realiza
um processo seletivo e encaminha o profissional ao município. 0 Govemo municipal respeitando
essa pactuação, entendeu que se ocupar com contrato novo do médico, sendo pago pelo tesouro
municipal, automaticamente se perde essa condição. Destacou que Executivo já solicitou o
retomo do médico do Programa, neste período, a comunidade estará sendo atendida por um
profissional de outra localidade. Também fez regístro de algumas atividades na infraestrutura no
município, em bairros do Santarenzinho Elcione Barbalho e Maracanã. Disse que a demanda por
asfaltamento de ruas é muito grande, que tiveram outras gestões capazes de fazer a drenagem,
mas não fizeram. Disse que faz questão de encaminhar aos parlamentares uma planilha das obras

que estão em andamento e que já foram concluídas no município, e se houver qualquer dúvida,
deve-se articular uma conversa com o secretário da SEMINFRA para os devidos
esclarecimentos. 0 vereador JÚNI0R TAPAJÓS (PL) infomou que a 5a Comissão da
Câmara, atendendo a uma pauta de vereadores desta Casa, quanto a obra do prolongamento da
Avenida Moaçara, estíveram acompanhando os trabalhos da obra junto ao secretário municipal
de lnfraestrutura Daniel Simões. Enfatizou que encontraram uma obra de grande importância
para o município, que está seguindo com o cronograma, respeitando os estudos e seguindo os
estudos ambientais e de outros impactos. Relatou que, aconteceu de o morro que fica por traz do
Residencial Salvação, por causa das chuvas, escorrer lama até as residências, mas todos os
vereadores se prontificaram a recorrer a Defesa Civil, bem como à SEMINFRA para averiguar a
situação. Apesar disto, ressaltou que a obra segue seu fluxo respeitando todos os estudos
ambientais e de outros impactos. Concluiu relatando que esteve na semana passada em Belém,
com o Deputado Cristiano Vale levando uma pauta do município, requerendo recurso de emenda

parlamentar. 0 deputado ficou de responder em breve ao mmicípio. TEMPO DAS
BANCADAS: A vereadora ENFA. ALBA LEAL (MDB) informou que protocolou
requerimento solicitando a aquisição de uma ambulância para o Distrito de Curuai, porque a
ambulância que está prestando serviço atualmente não oferece condições para a localidade. Disse
que ano passado o Deputado Hélío Leite alocou no orçamento anual da União um recurso para
compra de uma ambulância traçada para o Distrito de Curuai. Ressaltou que o equipamento
traçado seria mais viável devido as condições das estradas da região, proporcionando uma
assistência mais segura aos pacientes. Falou também sobre os atendimentos do Ambulatório
ltinerantes que estão previstos para regiões de planalto e rios. Disse que já esteve participando
desses atendimentos, e observou que foi pouca participação para uma viagem muito longa.
Enfatizou seu desejo de ampliação do serviço para outros atendimentos clínicos além do serviço
às pessoas com síndrome gripais. Sugeriu o serviço dos médicos cubanos, que, segundo ela,
realizam um atendimento humanizado. Também fez registro quanto aos pacientes de trauma que
aguardam transferência no HMS. Disse que é necessário encontrar alguma foma de ajuda-los,
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pois há pessoas que já aguardam a bastante tempo a realização da transferência e cirurgia. 0
vereador DIDI FELEOL (PP) reforçou sobre a situação dos atendimentos itinerante nas
comunidades. Destacou que concorda com a ampliação do atendimento, pois, existe também
muita dificuldade para que os comunitários de outras regiões cheguem ao local da ação. Disse

que a infomação que chega às lideranças das comunídades, é de que o atendimento será restrito
a pessoas com síndrome gripal, por isso, a baixa participação. Solicitou ao Executivo que dê
atenção a essa questão. Em relação a ambulância, parabenizou a proposição da vereadora Alba
Leal, reforçando que precisam do equipamento, em virtude da falta de trafegabilidade de alguns
trechos da Rodovia Translago, em deconência das chuvas na região. Concluiu fazendo um apelo
ao Executivo para que faça a aquisição do equipamento assim que a verba estiver disponível.
Concluído o Grande Expediente passamos para a Primeira Parte da Ordem do Dia com a
leitura da ata extraordinária do dia 12 de fevereiro de 2021, que após colocada em discussão foi
aprovada por unanimidade. Em continuidade houve a leitura dos expedientes recebidos: MEMO.
006/2021 -GAB. Ver. Aguinaldo Promissória (PSL); MEMO. 002/2021 -GAB. Ver. Biga
Kalahare (PT); MEMO. 017/2021 -GAB. Ver. Alysson Pontes (PSD). Foram encaminhados às
comissões pertinentes: Projeto de Lei, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a
prorrogação do prazo previsto no art.19 da lei municipal n° 20.467/2018, alterado pela Lei n°
21.145/2020, referente ao aluguel social como medida de redução do impacto econômico
deconente do enfrentamento da pandemia ocasionada pelo coronavírus em Santarém. Projeto de
Resolução, de autoria do Poder Legislativo, que dispõe sobre a transmissão virtual das sessões

plenárias da Câmara Municipal de Santarém e dá outras providências. Projeto de Resolução, de
autoria do Poder Legislativo, que dispõe sobre, regulamenta a publicidade e transmissão do
procedimento de prestação de contas e apresentação de balancete contábil de foma analítica, de
que trata o art. 24-a, inciso XXIX, da resolução n° 002, de 05 de setembro de 1990, que dispõe
sobre o Regime lntemo da Câmara Municipal de Santarém. Projeto de Resolução, de autoria do
Poder Legislativo, que dispõe sobre a transmissão das sessões públicas de licitação realizadas
pela Câmara Municipal de Santarém 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: Moções de Aplausos 028 e 029/2021, de
autoria do vereador Carlos Martins (PT); Moção de Aplausos 030/2021, de autoria do vereador
Carlos Silva (PSC); requerimentos 136/2021. de autoria da vereadora Aguinaldo da Promissória
(PSL); requerimento 158/2021, de autoria do vereador Alexandre Maduro (MDB);
requerimentos 160 e 178/2021, de autoria do vereador Elielton Lira (AVANTE); requerimentos
161,162 e 163/2021, de autoria do vereador Enf. Murilo Tolentino (PSC); requerimentos 164 e
179/2021, de autoria do vereador Erlon Rocha (MDB); requerimentos 165 a 170/2021, e
lndicação 17/2021, de autoria do vereador Junior Tapajós (PL); requerimentos 171, 172,
174/2021, e lndicações ls e 19/2021, de autoira do vereador Ronan Liberal Jr. (MDB);
requerimento 175/2021, de autoria do vereador Erasmo Maia (DEM); requerimento 180/2021, de
autoria do vereador Jander llson Pereira (DEM); Indicação 016/2021, de autoria da vereadora
Enfa. Alba Leal (MDB); Indicação 020/2021, de autoria do vereador Carlos Silva (PSC).

Esgotada 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:

ADRIANA ALMEIDA (PV), ALEXANDRE MADURO (MDB) ANGELO TAPAJOS
(REPUBLICANOS), ENFERMEIRA ALBA LEAL (MDB), ELIELTON LIRA
(AVANTE), BIGA KALAHARI (PT), CARLOS SILVA (PSC), DIDI FELEOL (PP),
ERASMO MAIA a]EM), lúNIOR TAPA]ÓS (PL>, lK DO POVÃO (PSDB>,
ENFERMEIRO MURILO TOLENTINO (PSC), CARLOS MARTINS (PT), PROF.
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JOSAFÁ DO SINPROSAN (PL), RONAN LIBERAL JR. (MDB), GERLANDE CASTRO
(PSB), ERLON ROCHA (MDB), SÍLVIO NETO (DEM). AUSENTES COM
JUSTIFICATIVA: AGUINALDO PROMISSÓRIA (PSL), BIGA KALAHARI (PT),
ALYSSON PONTES (PSD). LICENCIADO: 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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