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Ata da Décima Oitava Sessão Ordinária do Primeiro Período da Primeira Sessão IJ
da Décima Nona Legislatura, realizada no dia dez de março do ano de dois mil e vinte e uin, no
Plenário Benedito Magalhães da Câmara Municipal de Santarém. À hora regimental o vereador
ALYSSON PONTES a'SD), presidente em exercício 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) relatou que esteve visitando a Central de Regulação e Ouvidoria
do Sistema Único de Saúde - SUS, na Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA. Destacou o
descaso e o trabalho insalubre vividos pelos servidores públicos dentro de cada setor, e sinalizou
a grande demanda que existe no atendimento quanto a demora na marcação de exames, consultas
e cirurgias. Relatou que em conversa com a Ouvidora do SUS, a mesma repassou as mesmas
reclamaçõesdesdequandooserviçofoiimplantadonomunicípio,oquemostraodescasodasaúde
e falta de gestão. 0 vereador DIDI FELEOL (PP) parabenizou as vereadoras Alba Leal e Adriana
Almeida pela organização da Sessão Especial do Dia das Mulheres, que ocorreu na última terçafeira. Em seguida, falou sobre o aniversário da Escola Frei Gilberto, que completa 21 anos de
existência contribuindo com a educação da população da região do Lago Grande. Infomou que o
educandário está recebendo obra de reforina e ampliação de acordo com a realidade dos alunos e
fimcionários. 0 vereador BIGA KALAIIARI (PT) prestou condolências aos familiares das 700
(setecentas) pessoas vítimas da covid-19 no município. Destacou a necessidade de cumprir as
medidas de segurança estabelecidas pelos órgãos sanitários, e mais urgente, a distribuição da
vacina, que, segundo ele, seria a melhor medida de proteção contra o vírus. Registou também que
esteve em reunião com a Associação Brasileira de Psicologia, em que se verificou um cenário
muito triste em relação a saúde mental da população. Por isso, solicitou do setor competente a
contratação de novos psiquiatras para ajudar a grande demanda que surge em meio a pandemia.
Finalizou requerendo melhorias para Avenida Tomé de Sousa, Bairro Santarenzinho, que devido
às fortes chuva, encontra-se intrafegável. 0 vereador JOSAFA GONCALVES (PL) destacou a
Íàlta de sucesso do retomo das aulas presencias das escolas privadas de Santarém. Segundo ele, as
famílias ainda pemanecem temerosas e não autorizaram a volta de seus filhos para a sala de aula.
Destacouqueamesmapreocupaçãodeveserlevadaemcontanasdiscussõessobreavoltanarede
municipal. Declarou que estar a favor da volta às aulas na rede pública, mas somente após a
vacinação de docentes e profissionais de apoio. Relatou que em reunião com o Poder Executivo
e o Sindicato dos Profissionais de Educação de Santarém - SINPROSAN, o sindicato se
comprometeuacomprar,comseuprópriorecurso,duasmildosesdavacinaparaoseupessoalde
apoio.TambémparabenizouaatitudedoPrefeitoNélioAguiarqueassinouoprotocoloparaaderir
ao Consórcio Público, gerenciado pela Frente Nacional de Prefeitos -FNP, que visa agilizar a

compra de mais doses da vacina. 0 vereador GERLANDE CASTRO a'SB) infomou que estará
requerendoasfaltamentodaRuaMapiriePresidenteKemedy,viasdoBairroMapiri.Emseguida,
parabenizou a Escola Frei Gilberto da região do Lago Grande que está aniversariando. Na
oportunidade, convidou os demais vereadores, em especial, Didi Feleol e Alba Leal, para unirem
forças e trabalharem juntos em defesa de melhorias para a região do Lago Grande no que diz
respeito a infiaestrutura de ruas, escolas e saúde. 0 vereador CARLOS SILVA (PSC) info{Tpou

que estará requerendo à SEMMA, a fiscalização da Rua Jader Barbalho em relação a caieiras
existentesnolocal.Relatouquerecebeudenúnciasdemoradores,emvistadoperigoqueasituação
causa as crianças que moram nas proximidades. Também relatou que recebeu reclamações de
moradores do bairro da Nova República quanto ao alagamento de várias ruas no bairro. Destacou
que encaminhou solicitação à SEMINFRA para que possa realizar limpeza naquela grande área.
0 vereador ELIELTON LIRA (AVANTE) ressaltou que estará apresentando requerimento
pedindoatençãodoExecutivoquantoaadesãodoprograma"TitulaBrasil",quetemporobjetivo
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a regularização fundiária do município. Destacou a dificuldade que o ' pequeno agricultor tem de
conseguir linhas de crédito, devido aos critérios para negociação como a documentação das terras.
Ressaltou que o programa vem desbuocratizar o processo de fiscalização feita pelo lncra, além de
dar grande relevância ao crescimento da agricultura na região. A vereadora ENFA. ALBA LEAL
(MDB) registrou que visitou os locais que estavam sendo pontos de vacinação através do dJ'z.ve
/Ãr%, em Santarém. Relatou que está sendo dificil para os profissiohais de saúde realizarem a
vacinação nesse periodo de chuvas, por isso, sugeriu à SEMSA que organize essa atividade em
lugares amplos como ginásios, para que não haja demora nos atendimentos aos idosos, e melhores
condições de trabalho aos profissionais de saúde. Infomou também que estará requerendo à
Capitania dos Portos, a fiscalização de embarcações que estão transportando pessoas sem
máscaras. Também estará solicitando dos órgãos competentes, um reservatório de água para a
aldeia Arimum, região Rio Arapiuns, e um semáforo para a rua Olavo Bilac com Avenida Tomé

de Sousa. 0 vereador ERASM0 MAIA 0EM) relatou da preocupação com a nova ocupação que
acontece no Juá, dentro de uma área que a comunidade estava reservando para equipamentos
públicos. Chamou atenção do poder público para que possam dialogar com a comunidade e com
quem está ocupando a área. Registrou também que, na última segunda-feira, o prefeito Nélio
Aguiar e Secretário da lnfiaestrutura Daniel Simões estiveram visitando a obra que liga a Avenida
Moaçara a Rodovia Everaldo Martins. Ressaltou que entendem ser uma obra importante que visa
beneficiar os santarenos, oportunizando um novo acesso para se chegar aos balneários da cidade,
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(PV) fez registro da situação da Rodovia Translago, que liga Santarém ao município de Juruti, e
interliga várias comunidades da região. Relatou que devido as chuvas a estrutura da rodovia está
comprometida, e por isso, vem fazer apelo ao govemo do Estado, através do deputado estadual
José Maria Tapajós, para que possa disponibilizar recurso para recuperação da rodovia. Relatou
queestarãoencaminhandodocumentoaodeputadoparatratardoassuntocomogovemadorHélder
Barbalho. Enquanto não acontece a pavimentação, destacou da necessidade da recuperação da
importância via. Em seguida, relatou que tem recebido reclamações de empresas que sofi.em
assalto a mão amada na rodovia Tanslago, trazendo prejuízos de até R$20 mil ao empresariado.
Na ocasião, solicitou apoio à Polícia Militar, ao Centro Regional de Govemo e à Polícia Civil para
coibir a prática e evitar que se tome uma rotina na rodovia, prejudicando a vida do cidadão, e
daqueles que têm movimentado a economia do Lago Grande. Concluiu parabenizando o deputado
federal Cristino Vale que é presidente do Partido Liberal no Pará, que assumiu nesta quarta-feira,
apresidênciadaComissãodelntegraçãoNacional,DesenvolvimentoRegionaledaAmazônia,na
Câmara dos deputados. Em aparte, o vereador Gerlande Castro (PSB) reforçou a necessidade de
trabalharemaconstruçãodeumaUnidadelntegradaProPaz-UIPP,paraoLagoGrande.Segundo
ele,aregiãoprecisadessapolíticapública.0vereadorCARLOSSILVAa'SC)manifestoupesar
pelo falecimento de seu amigo Louenço, vítima da covid-19 no município. Na oportunidade, o
vereador relatou mi pouco da sua história com o amigo, que era cobrador de ônibus, e que lhe
ajudou muito no início de sua carreira. Em aparte, o vereador Erasmo Maia (DEM) também
manifestou seu pesar a família do senhor Louenço, que foi uma liderança que esteve por vários
anos à fi.ente da Associação do Bairro Jardim Santarém, filiado ao partido Democrata. Por fim, o
vereador Carlos Silva (PSC) informou que recebeu alguns membros do Conselho Regional de
Famácia que pediram ajuda quanto a categoria ser incluída na lista de prioridade da vacinação.
Registrou que encaminhará indicação ao órgão competente para analisar a situação dos
farmacêuticos. 0 vereador CARLOS MARTINS (PT) voltou a destacar a situação da pandemia,
lamentando os 700 óbitos pela doença no município. Recordou da conversa com o diretor do
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HRBA, que infomou que mesmo que quisessem aumentar leitos, eles esbarrariam nas equipes.
Além disso, destacou as sequelas que a doença vem acarretando, manifestando insuficiência renal
aos pacientes, que as vezes necessitam de hemodiálise. Mencionou ainda a situação preocupante
da região metropolitana de Belém, assim como o cenário nacional que mostra uma expansão do
vírus no país. Criticou a ação do Govemo Federal em ffente ao enfientamento da covid-19.
Segundo ele, faltou um plano nacional de enfi.entamento à pandemia, o que acarretou ações
isoladas, em que prefeitos tiveram que ir atrás da vacina. Além disso, ainda não foi concluído a
votação do auxilio emergencial, ressaltando a necessidade do programa Renda Pará e da
nece;sidade de leis para apoio às micro e pequenas empresas, e profissionais da cultura. Destacou
queocaminhoseriasomaresforçoscomosGovemosFederal,EstadualeMunicipalparasechegar
a um entendimento e conseguirem avançar em melhorias para saúde da população. Concluído o
Gramde Expediente passamos para a Primeira Parte da Ordem do Dia com a leitura da ata do
dia 02 de março de 2021, que após colocada em discussão foi aprovada por unanimidade. Em
continuidade houve a leitura dos expedientes recebidos: OF.096/2021 -PMS; MEMO. 022/2021
-GAB. Ver. Erlon Rocha (MDB); PORTARIA 217/2021 -DAF -DRII. Foram encaminhados à
comissão pertinente, cinco projetos de Terra (alienação), de autoria do Poder Executivo. Em
seguida,passou-separaaSegundaPartedaOrdemdoDia,comdiscussãoevotaçãodasmatérias
em pauta. TRABALHOS APROVADOS E ACATADOS: Moção de Felicitações 052/2021, e
Moções de Aplausos 53 e 57/2021, de autoria do vereador Carlos Martins (PT); Moção de Pesar
054/2021, de autoria do vereador Alexandre Maduo (MDB); Moções de Pesar 55 e 56/2021, de
autoria do vereador Josafá Gonçalves (PL); Moção de Felicitações 058/2021, de autoria do
vereador Didi Feleol (PP); Moção de aplausos 059/2021, de autoria do vereador Júnior Tapajós
(PL). Requerimento 270/2021, de autoria do vereador Aguinaldo Promissória (PSL);
Requerimento 271 e 272/2021, de autoria do vereador Carlos Martins (PT); Requerimentos 280,
296, 297, 298 e 309/2021, de autoria do vereador Elielton Lira (AVANTE); Requerimentos 281 a
285/2021, de autoria do vereador Gerlande Castro (PSB); Requerimento 286/2021, de autoria da
vereadora Adriana Almeida (PV); Requerimentos 288 a 291/2021, e lndicação 035/2021, de
autoriadovereadorAlyssonPontes(PSD);Requerimento299/2021,deautoriadovereadorCarlos
Silva (PSC); Requerimento 301/2021, de autoria do vereador Erasmo Maia (DEM);
Requerimentos 302, 303, 304, 306, 307 e 308/2021, de autoria do vereador Didi Feleol (PP);
Pedido de lnfomação 023/2021, de autoria do vereador Biga Kalàhare (PT). 0 requerimento
268/2021,deautoriadavereadoraEnfa.AlbaLeal(MDB),foiretiradodepauta.Concluídoapauta
e não havendo explicações pessoais, o presidente em exercício ALYSSON PONTES (PSD),
encerrou os trabalhos convidando a todos para a próxima sessão. Vereadores presentes:
ALEXANDRE MADURO (MDB) ANGELO TAPATOS a`EPUBLICANOS), ENFERMEIRA
ALBA LEAL (MDB), ELIELTON LmA (AVANTE), CARLOS SILVA aTSC), ERASMO MAIA
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PROMSSÓRIA a.SL), BIGA KALAHARl a>T), GERLANDE CASTRO asB), ADRIANA
ALMEIDA apv), DIDI FELEOL alp), ALyssoN PONTES a.SD), IK DO POVÃO alsDB).
AUsENTE CoM ]uSTIFICATlvA: ERLON RoCIIA omB), RONAN LIBERAL JR. (nmB).
LICENCIADO: JANDER ILSON PEREIRA a)EM). E para constar, mandou lavrar a ata que depois
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