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Ata   da   Décima   Quarta   Sessão   Ordinária   do   Primeiro   Período   da   Primeira   Sessão
Legislativa da Décima Nona Legislatura, realizada no dia vinte e três 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  JK  DO  POVO  (PSDB)  registrou  que  esteve  com  o  deputado
federal Nilson Pinto disc.onendo sobre os problemas do Hospital Municipal de Santarém, e pediu
ao deputado que liberasse emenda para compra de camas, cadeiras para acompanhante e lençóis
hospitalares.  Na  oportunidade,  o  deputado  garantiu  que  estará  disponibilizando  R$500  mil  em
emenda para compra desses equipamentos. 0 vereador CARLOS MARTINS (PT) relatou que a
Comissão  de  Saúde  esteve  visitando  ao  Hospital  Regional  do  Baixo  Amazonas  - HRBA  para
verificar  as  questões  dos  leitos  clínicos.  Sobre  eles  destacou  que  houve  um  aumento,  mas  a
preocupação maior são com os leitos de UTI, em que o HRBA está concentrando 64 deles, com
mais de 95% de ocupação.  0 diretor da unidade  infomou que foram contratados mais de 200
profissionais, que segundo ele, estão sobrecarregados. Registrou que, embora a estrutura pudesse
ter mais  leitos,  não  tem  mais  condições  de  montar equipe  neste  momento,  pois  a unidade  está
trabalhando em seu limite. Pediu que pudesse colocar em pauta seu requerimento, que solicita a
possibilidade  de  aumentar para  10,  os  leitos  de  estabilização  no  Hospital  de  Campanha.  Pois,
neles  ficariam  os  pacientes  que  estão  em  situação  mais  grave, já  que  existe  uma  dificuldade
maior  de  ampliação  dos  leitos  de  UTI.  0  vereador  DIDI  FELEOL  (PP)  fez  un  apelo  ao
Govemo Municipal referente a manutenção da ambulancha que atende à Vila de Cuuai, no Lago
Grande. Comentou que o equipamento que atende à comunidade de Curuai está em manutenção,
e para que os moradores não fiquem desassistidos,  o equipamento da comunidade de Piraquara
está realizando esse atendimento. No entanto, destacou que algumas vezes a distância e o tempo
impedem esse trabalho, relatando que já aconteceu de uin paciente ser transferido para Juruti, em
vista  do  mal  tempo  e  condições  climáticas  para  realização  do  deslocamento  Piraquara-Curuai-
Santarém.  Solicitou ao Executivo providências e infomou que realizará uma visita ao porto para
averiguar a recuperação desses equipamentos. 0 vereador CARLOS SILVA (PSC) relatou que
recebeu denúncias  de que  a empresa Equatorial  Energja  estaria  realjzando cortcs de energja de
grande  parte  da  população,  após  o  /ocÃdow#.  Em  vista  disso,  foi  ao  escritório  da  empresa  e
deparou com uma grande aglomeração de pessoas. Enfatizou que apesar da organização no lado
de dentro  da empresa,  o  lado de fora não havia nem um  tipo  de atenção por parte da empresa.
Além da falta de respeito da empresa, por cortar a energia dos cidadãos, eles não ofereceram um
atendimento  de  qualidade.  Registrou  que  vai  apresentar  uma  queixa-crime  ao  MP  do  Estado
sobre essa situação. Deixou seu repúdio à empresa, e pediu aos demais pares que não abandonem
a população. 0 vereador ENF. MURILO TOLENTINO (PSC) parabenizou o vereador Carlos
Silva, lembrando que a Casa aprovou o Projeto de Lei 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,    que    trata    dessa    situação.    Afimou    que    a    empresa    tem    sim
responsabilidade com os clientes que  ficam do  lado de  fora do  estabelecimento,  sendo passível
de  multa,  porém,  o  Executivo  ainda  não  sancionou  a  lei.  Também  registrou  que  esteve  com  a
Comissão  de  Saúde  no  HRBA,  e  ficou  feliz  com  o  trabalho  desenvolvido  na  unidade.  Ainda,
relatou que oxigênio chegou para o Hospital de Campanha, porém, infomou que será necessário
um guindaste que aguente o peso do equipamento. Em seguida, pediu aos pares o retomo das três
sessões  remotas  para  que  possam  ter  mais  tempo  de  encaminhar  seus  trabalhos.   Também,
registrou  da  sua  visita  à  Secretaria  Municipal  do  Trabalho  e  Assistência  Social  -  SEMTRAS,
onde  pode  observar  o  trabalho  que  está  sendo  feito  de  cadastramento  de  famílias  em  situação
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vulnerável   para  distribuição   de  cestas   básicas.   TEMPO   DAS   BANCADAS:   0   vereador
MURILO TOLENTINO (PSC) dando comunidade ao seu pronunciamento, destacou que estará
apresentando  requerimento   solicitando   ao   Comitê   de  Crise   que   reavalie   a  possiblidade  de
abertura das escolas, já que estão abrindo a atividade econômica.  Destacou que muitas crianças
não conseguem acompanhar as aulas de foma remota, sugerindo que por meio dos protocolos de
segurança e rodízios, podem dar início  aos trabalhos  nas  escolas  municipais.  Comentou que  as
vezes acha o Comitê injusto, abrindo espaço para algumas coisas não essenciais. Concluiu dando
ênfase da necessidade de se manter todos os protocolos, e que aguarda que não ocorra um avanço
da doença com o retomo das atividades.  0 vereador CARLOS SILVA (PSC) pediu apoio dos
pares para que possam se unir e dar entrada a uma queixa-crime no Ministério Público contra a
empresa  Equatorial  Energia.  Segundo  ele,  ela  está  falhando  com  a  população  santarena,  e  esta
Casa  não  podem  virar  as  costas  para  essa  situação.  Em  aparte,  o  vereador  Muilo  Tolentino
(PSC) disse que concorda, mas poderia ir até a direção da empresa para tentar um acordo, e  se
nada for definido, podem dar início a queixa, pois a empresa tem prestado um serviço de péssima
qualidade. 0 vereador ELIELTON LIRA (AVANTE) parabenizou a atitude do vereador Carlos
Silva, e infomou que estará apresentando um requerimento solicitando um prazo para as pessoas
legalizarem suas contas.  Segundo ele, a empresa tem sido insensível com as pessoas, preferindo
cortar a energia e causar todo um transtomo e desrespeito aos clientes. Destacou que a Equatorial
precisa oferecer uma altemativa melhor para que as pessoas se legalizarem;  ressaltando ainda a
falta  de  comunicação  da  empresa,  que  todo  mês  repassa  uma  quantidade  de  recurso  para  os
cofres do município para manutenção de iluminação pública, mas não se sabe o valor arrecadado
e  nem  o  repassado  ao  município,  o  que,  segundo  ele,  é  uma  falta  de  transparência  com  a
população.  Em  aparte  o  vereador  Carlos  Martins  (PT)  destacou  que  as  pessoas  ainda  não
voltaram a ter renda o suficiente para quitar duas dívidas,  e neste momento delicado, precisam
tomar uma atitude junto  ao  Govemo  do  Estado,  solicitando  que a empresa dê  carência de dois
meses ou que durante  o bandeiramento  vemelho o corte  seja proibido.  0 vereador ERASMO
MAIA (DEM) anunciou que o prefeito Nélio Aguiar visando  diminuir os efeitos da pandemia,
enviou  oficio  ao  Ministério  da  Cidadania  solicitando  cestas  básicas  para  contemplar  famílias
afetadas pela pandemia e foi atendido com mais de 5 mil cestas que serão distribuídas as famílias
selecionadas  pela  Secretaria  de  Trabalho  e  Assistência  Social.  Também  defendeu  a  criação  de
um  fimdo  de  amparo,  principalmente  alimentar,  ressaltando  que  os  recursos  municipais  são
insuficientes  para  atender  às   diversas   áreas   do   município   e   ainda   diminuir  a   situação  de
vulnerabilidade  de  famílias  mais necessitadas,  por isso  a  necessidade de  pedir ajuda.  Destacou

que as pessoas devem se dirigir ao CRAS para serem cadastradas e avaliadas para o recebimento
dos alimentos. Infomou de uma reunião que acontecerá no Gabinete do Prefeito Municipal com
representante  da  Empresa  Equatorial  para  debater  sobre  a  instalação  de  uma  subestação  para
atender  Alter  do  Chão  e  aquela  região,  devido  as  constantes  oscilações  de  energia  que  tem
prejudicados à população. Finalizou estendendo convite aos demais vereadores para que possam
através do diálogo ajudá-los a oferecer energia de qualidade àquela região.  Concluído o Grande
Expediente passamos para a Primeira Parte da Ordem do Dia com a leitua da ata do dia 16 de
fevereiro   de   2021,   que   após   colocada   em   discussão   foi   aprovada   por   unanimidade.   Em
continuidade houve a leitura dos expedientes recebidos:  MEMO. 019/2021  -GAB. Ver. Alysson
Pontes  (PSD);  MEMO.  012/2021  -GAB.  Vera.  Adriana  Almeida  (PV).  Não  houve  trabalhos
encaminhados  às  comissões  pertinentes.   Em  seguida,  passou-se  para  a  Segunda  Parte  da
Ordem do Dia, com discussão e votação das matérias em pauta. TRABALHOS APROVADOS
E ACATADOS: requerimentos  199/2021, de autoria do vereador Enf. Murilo Tolentino (MDB);
requerimentos  201  a 205/2021,  e  lndicação  26/2021,  de  autoria  do vereador Ronan  Liberal  Jr.
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(MDB);   requerimento   206/2021,   de   autoria   do   vereador  Didi   Feleol   (PP);   requerimentos
207/2021,  de  autoria  do  vereador  Carlos  Silva  (PSC);  requerimentos  208/2021,  e  lndicação
027/2021, de autoria do vereador Erlon Rocha (MDB); requerimentos 210 e 211/2021, de autoria
do vereador Alexandre Maduo (MDB); requerimentos 212 a 2015/2021, de autoria do vereador
Prof.  Josafá  Gonçalves  (PL);  requerimentos  216/2021,  de  autoria  do  vereador  Carlos  Martins
(PT).   Esgotado   a  pauta,   o  presidente  abriu  espaço  para  explicações  pessoais.   0  vereador
Alexandre Maduo (MDB) registrou seus parabéns ao ex-prefeito Ronan Liberal, pela passagem
de seu aniversário. 0 presidente Ronan Liberal Jr. (MDB) informou que a CCJ e a Comissão de
Orçamento e Finanças da ALEPA, aprovaram a pronogação do programa Renda Pará e Fundo
Esperança;  um  pedido  coletivo  que  foi  protocolado  pelo  Poder  Legislativo  ao  Govemo  do
Estado,  e  que  torcem para que já na quarta-feira a Assembleia possa  estar votando  a matéria.
Finalizou  infomando  que  a  revitalização  do  Belo  Centro  está  com  mais  de  80%  da  obra
executada. 0 vereador Carlos Martins (PT) fez registro das emendas destinadas ao município de
autoria do Deputado Airton Faleiro. Duas destinadas à Universidade Federal do Pará - UFOPA, e
outras duas para área da saúde. Chamou atenção para as emendas à saúde, uma será encaminhada
ao piso de atenção básica no valor de R$ 600 mil, e outra no valor de 200 mil ao Barco Hospital
Abaré  que  também  realiza  essa  atenção  básica.  0  vereador  Erasmo  Maia  (DEM)  também
anunciou  emenda  do  deputado  Hélio  Leite,  no  valor  de  R$  300  mil  para  área  dos  esportes
radicais. Por fim, convidou aos vereadores para assistirem a /z.ve com o prefeito Nélio Aguiar que
vai  falar do municipalismo.  0  vereador JK do Povo  (PSDB)  infomou aos vereadores  que  foi
encaminhado aos gabinetes dos parlamentares o Projeto Lei que protocolou na última segunda-
feira no que tange a transparência no setor da saúde.  Destacou que está aberto a sugestões para
melhoramento do projeto. 0 vereador Carlos Silva (PSC) parabenizou o ex-prefeito de Santarém
Ronan   Liberal   pela   passagem   de   seu   aniversário;   em   seguida,   parabenizou   o   Executivo
Municipal pelo trabalho que está sendo executado no Belo Centro, fruto de emenda parlamentar
do  Deputado  José  Priante.  Por fim,  infomou que  Santarém  também  estará  recebendo  emenda
parlamentar  do  líder  do  PSC  Zequinha  Marinho,  que  em  breve  estará  sendo  divulgada.  Não
havendo mais explicações pessoais, o presidente RONAN LIBERAL JR. (MDB), encerrou os
trabalhos  convidando  a  todos  para  a  próxima  scssão.  Vereadores  presentes:  ALEXANDRE
MADURO   (MDB)   ANGELo   TAPAúos   (REpUBLICANOs),   ENFERMElm  ALBA

rpEpt,LEtkDSBk,OELúTt:OtEEL#r,túANV,%F¥tÁPÇAA,¥Sotsp£;,LyâtESC>;OD;ZIOFtEPLSE3*
ENFERMEIRO   MURIL0   TOLENTINO   (PSC),   CARLOS   MARTINS   (PT),   PROF.
JOSAFÁ  DO  SINPROSAN  (PL),  RONAN  LIBERAL  JR.  (MDB),  ERLON  ROCHA
(MDB),    SÍLVIO    NETO    (DEM),    AGUINALD0    PROMISSÓRIA    (PSL),    BIGA
KALAHARI    (PT).    AUSENTES:    GERLANDE    CASTRO   (PSB).    AUSENTES    COM
]USTIFlcATIVA:   ADmANA   ALMEIDA   (PV),   ALyssoN   PO-NTES
mLAHAm  (PT).
mandou lavrar a at
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e depois de lida, discutida e aprovada será assinada por quem-de direito.
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