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da Décima Nona Legislatura, realizada no dia seis de abril 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 LIBEmL JR. avIDB), presidente do Poder Legislativo, deu boas-vindas a todos, e
iniciou à sessão com o GRANDE EXPEDIENTE. TEMPO DAS LIDERANÇAS: 0 vereador
JK DO POVÃ0 (PSDB) destacou sobre a decisão judicial, resultado de uma ação movida pelo
Ministério Público, que obriga o lnstituto Mais Saúde a contratar, em cinco dias, profissionais da
saúde necessários para o pleno fimcionamento dos leitos da Unidade de Pronto Atendimento de
Santarém-UPA24h.Lamentouquetenhasidonecessáriointervençãojudicialparaatenderpedidos
queváriosvereadoresjáhaviamfeitopelaCasa.0vereadorCARLOSMARTINSa'T)registrou
que a Comissão de Saúde da Casa reuniu com alguns membros do Conselho de Saúde. Ressaltou
sua satisfação com o órgão ligado ao poder Executivo, principalmente em vista da atuação no
controle social. Infomou que estarão agendamdo com eles, remiões para tratar da Lei Municipal
da  saúde,  que,  de  acordo  com  ele,  está defasava e  precisa de  adequação.  Também,  a  Lei  da
TerceirizaçãodaSaúde,queprecisamestudarsehánecessidadedefazermudançasparaaprimorar,
ediscutirsobreaquestãodoorçamentodoConselho.0vereadorENF.MURILOTOLENTINO
(PSC)tambémfezregistrodareuniãocomoConselhodeSaúde.Destacouqueoórgãosemostra
atuante,ressaltandoaimportânciaconheceremotrabalhodeles,paraquepossamfazeracobrança
necessáriaaoPoderExecutivo.Tambémfezregistrodaimportânciadafomaçãodemacomissão
provisória a respeito da vacinação, e que se coloca à disposição para participar. Destacou que o
Conselhoinformoudeumdéficitqueestáacontecendoemrelaçãoaprestaçãodecontasdavacina.
Enfatizou que devem registrar no sistema e buscar soluções para que o município possa receber
mais doses do imunizante. A vereadora ENFA. ALBA LEAL avIDB) falou da reunião com o
Conselho  de  Saúde  que,  segundo  a parlamentar,  foi muito produtiva.  Disse  que  solicitaram a
reunião com intuito de estar se apresentando e buscar uma melhor aproximação em relação as
atividadesnaáreadasaúde.DestacouaimportânciadoConselhoquantoórgãodefiscalizaçãoe
daajudaqueproporcionaagestãomunicipal.0vereadorGERLANDECASTROa?SB)destacou
sobre o Dia Mundial da Saúde, comemorado em 07 de abril. Na ocasião, agradeceu ao Govemo
Municipal que vai estar levando vacina a comunidade Cachoeira do Aruã e demais comunidades
daregião;eressaltouaindaotrabalhodaComissãodeSaúdequamtoafiscalizaçãoepropostasde
melhoriasàsaúdedossantarenos.Aproveitouparaparabenizarosprofissionais,desdeoporteiro
até os diretores de hospitais, que estão na linha de fi.ente no combate à covid-19. A vereadora
ADRIANA  ALMEIDA  (PV)  fez  registro  sobre  o  evento  que  ocorreu  em  Alter  do  Chão,
solicitandoquepossambuscarsoluçõeseplanejamentosjuntoàSecretariadeTurismoeoComitê
deCrisenoquetangeestudaroretomodasatividadesnavilabalneária.Destacouaindicaçãoque
estará encaminhando ao Comitê de Crise, solicitamdo remiões mais periódicas, pois, de acordo
comela,éprecisoreunirparacriarmeiosemecanismosdeamenizarasituação,indicandotambém
que a secretaria de turismo comece um trabalho de conscientização, em Alter do Chão, para que
possam planejar o retomo das atividades.  0 vereador JÚNIOR TAPAJÓS a'L) relatou que,
semana passada, cobraram na sessão, a questão das reclamações das comunidades do interior em
vista da vacinação atrasada naquelas localidades. Disse que receberam a infomação da SEMSA
que as vacinas estarão sendo entregues, na quarta-feira no Lago Grande, para comunitários com
firixa etária acima de 60 anos, nomalizando a vacinação em Santarém. Pela ordem, o vereador
Enf.MuriloTolentino(PSC)informouqueajustiçadotrabalhodecretouofechamentodasescolas
particulares  a partir de  quarta-feira,  no pen'odo  de um mês.  TEMP0  DAS  BANCADAS:  0
yereador CARLOS  MARTINS  (PT)  fez destaque  ao  Dia Mundial  da  Saúde,  ressaltando  daimportância do  SUS,  e  da falta de mais investimentos na saúde.  Recordou  sobre a Emenda à
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Constituição 95 que trata do teto de gastos, uma decisão de controle de despesas, mas que levou
ao congelamento do piso da saúde por 20 anos, gerando una perda de bilhões em recurso para
saúde.DestacouqueotemadoDiaMmdialdaSaúdefalaexatamentedeunmundomaisjustoe
saudável,  defendendo  mais  investimentos  para  melhorias  na  qualidade  de  vida  das  pessoas.
Registrouquevãopromoverumbate-papocomoex-ministroAlexandrePadilha,atravésdasredes
sociais,  para  conversar  como  está  a  saúde  no  país  e  na  região,  e  reforçar  a  importância  da
vacinação.Naocasião,cobroumaisceleridadenavacinaçãoemaiorquantidadededoses.Segundo
ele, as vacinas que estão chegando ainda não são suficientes, sendo que em outros mmicípios o
atendimentoestáemfrixaetáriamenor.Dissequeprecisamosentenderoqueestáoconendopara
que a imunização esteja tão 1enta, defendendo que haja entendimento entre as gestões municipal,
estadual e federal, porque assim conseguirão dar uma direção para essa questão e fazer acelerar a
vacinação.Tambémreforçouainclusãodeoutrosprofissionaisnocronogramadevacinação,como
os profissionais da educação, pacientes renais crônicos,  agentes da segurança pública e outros
profissionais importantes que estão na linha de frente contra à covid-19. Finalizou lembrando a
importância da trmsparência da vacinação no município, reforçando que essas informações são
para  toda  a  população  e  precisam  estar  atualizadas  e  serem  divulgadas.  0  vereador  BIGA
KALAHARE (PT) registrou sobre o evento esportivo que reuniu mais de 120 atletas de triatlo,
noúltimofinaldesemana,emAlterdochão.Destacouquealiberaçãodoeventogerouestranheza
nos membros do comitê popular de combate à covid-19, que realizou uma conversa sobre o caso
e  sobre  encaminhamentos  possíveis  a  partir  das  informações  de  que  a  Prefeitua  estaria
culpabilizando a Vigilância Sanitária e indicado a instauração de uma investigação administrativa
pelo próprio órgão. Registrou que o comitê popular entendeu que a Vigilância Sanitária não teria
condições,desozinho,aprovarepemitirarealizaçãodeumeventoquecontoucomaparticipação
de  secretarias  como  a de  Turismo  e  Esporte  e  Lazer.  Lembrou que  a autorização  contraria o
DecretoMunicipal712/2021;porcontadisso,ocomitêpopularencaminhouaoMinistérioPúblico
doEstadoessasituação,pedindoquemonitoreasaçõestomadaspeloPoderPúblicoeparticipedo
procedimento de investigação sobre a liberação do evento. 0 vereador ALEXANDRE MADURO
(MDB) sugeriu ao Comitê de Crise para que analise a possibilidade de reabertua das praias, que
estão fechadas dentro do plano de controle da pandemia da covid-19. Na oportunidade, pediu a
vereadora Alba Leal, presidente da Comissão de Saúde, que leve a pauta para a próxima reunião
do Comitê de Crise para estudar criteriosamente a possibilidade desses espaços serem reabertos.
Também  fez  questionamento  quanto  ao  atraso  da vacinação  contra  a  covid-19  em  Santarém.
Argumentou que não entende como a cidade de Ananindeua já está vacinando pessoas a partir de
55 anos, enquanto Santarém agora que começou a imunizar a partir de 62 anos. Voltou a solicitar
informações sobre a vacinação nas comunidades ribeirinhas e manifestou preocupação sobre o
envio  de  doses  do  imunizante  para  a  região  do  Aritapera.  Concluído  o  Grande  Expediente
passamos para a Primeira Parte da Ordem do Dia com a leitura da ata do dia 30 de março de
2021, que após colocada em discussão foi aprovada por unanimidade. Em continuidade houve a
leitua  dos  expedientes  recebidos:  MEMO.   13/2021  -  GAB.  Ver.  Didi  Feleol  (PP).  Foram
encaminhados as comissões pertinentes:  PROJETO DE RESOLUÇÃO,  de autoria do vereador
Ronan Liberal Jr.  (MDB) que institui a "Medalha Legislativa do Mérito Jm'dico Dr. Ubirajara
Bentes Filho, da cidade de Santarém" e dá outras providências; PROJETO DE LEI, de autoria do
Poder Executivo, que altera o §1° do Artigo 5° da Lei Municipal N°  18.249, de 06 de Março de
2009,  que  dispõe  sobre  a  criação  do  Conselho  Municipal  da  Condição  Feminina,  e  Fundo
Municipal  do  Conselho  da  Condição  Feminina  e  dá  outras  providências.   Também  foram
encaminhados oito Projetos de Terra (alienação),  de autoria do Poder Executivo.  Em seguida,
passou-se para a Segunda Parte da Ordem do Dia, com discussão e votação das matérias em
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pauta. TRABALHOS APROVADOS E ACATADOS: Moção de Aplausos 085/2021, de autoria
do vereador Júnior Tapajós (PL); Moção de Aplausos 086/2021, de autoria do vereador Carlos

rMmíksD`iTÀ:E.ságàdàe.nctiÃUNeom.5P|a,T.fl2|P-:ààoéa3ào4,àT2S.:gdTâ:t.¥à,.op:ge?E:c3ti::
que altera o  § 4° do artigo 49 da Lei  Orgânica do Município de Santarém, que dispõe sobre o
afastamento do Prefeito da sede do Município. 0 presidente informou que a matéria ficou sobre a
mesa na sessão  anterior,  devido  a problemas técnicos de  acessibilidade  ao  /z.#k do projeto no
sistema.  Dando  continuidade à votação,  relatou que havia duas  emendas  modificativas,  e que

gonversou  com  o  responsável  das  comissões,   doutor  Paulo  Borborema,   que  esclareceu  aimpossibilidade da admissão da emenda de autoria do vereador Carlos Martins, em ftnção do
artigo 62, inciso 2, do Regimento lntemo da Casa, que não aceita emenda em sentido contrário a
proposição.Dessafoma,seguiuavotaçãodasegundaemendamodificativafeitapelamaioriados
membros da CCJ, sendo eles: vereadores Muilo Tolentino, Erasmo Maia, Erlon Rocha e Adriana
almeida. Após a leitua da proposta de emenda modificativa da CCJ, ocorreu a votação de foma
nominal,  havendo dezoito vereadores presentes.  Contabilizando dezesseis votos a favor e dois
votoscontrários.Dessafoma,aemendafoiadmitida,dandosequênciaavotaçãodaemendaàLei
Orgânica que foi aprovada em segundo tumo. Em seguida, deu-se prosseguimento a pauta, com a
aprovação  dos  requerimentos  472  e  546/2021,  de  autoria do  vereador Aguinaldo  Promissória
(PSL); requerimentos 535 e 536/2021, de autoria do vereador Silvio Neto (DEM); requerimentos
537  e  538/2021,  de  autoria  do  vereador  Enf.  Murilo  Tolentino  (PSC);  requerimentos  539  e
540/2021,  de autoria do vereador Elielton Lira (AVANTE); requerimentos 541  e 542/2021, de
autoria do vereador Carlos Martins (PT); requerimento 543/2021, de autoria do vereador Júnior
Tapajós  (PL);  requerimentos  544,  545  e  744/2021,  de  autoria  do  vereador Ronan  Liberal  Jr.
(MDB); requerimento 547/2021, de autoria do vereador Erasmo Maia (DEM); requerimentos 548
e 549/2021, de autoria do vereador Alysson Pontes a'SD); requerimento 551/2021, de autoria do
vereadorBigaKalàhare(PT);requerimento552/2021,deautoriadovereadorErlonRocha(MDB);
Indicação  66/2021,  de autoria da vereadora Enfa. Alba Leal (MDB).  Concluído a pauta e não
havendo  explicações  pessoais,  o  presidente  RONAN  LIBERAI.  JR  (MDB),  encerrou  os
trabalhos  convidando  a  todos  para  a  próxima  sessão.  Vereadores  presentes:  ALEXANDRE
MADURO   (MDB)   ANGEL0   TAPAJOS   (REPUBLICANOS),  ENFERMEIRA  ALBA
LEAL  "DB),  ERASMO  MAIA  a]EM),  ]ÚNIOR  TAPA]ÓS  (PL),  ERLON  ROCHA
(MDB),ENFERMEIROMUEHLOTOLENTINO(PSC),CARLOSMARTINS(PT),PROF.
IOSAFÁ DO SINPROSAN tpLt, SÍLVIO NETO a>EM), RONAN LIBERAL IR. tMDBt,

£E3FNAANALDDEocâÊ5RMçsSPÓSEÀAPpFLfâ[GTEAÁÉZE'¥T,?°E:[°E¥ÊSNtpiER
(AVANTE), ALYSSON PONTES (PSD). AUSENTE COM JUSTIFICATIVA: DIDI FELEOL
(PP), CARLOS SILVA (PSC). LICENCIADO: JANDER ILSON PEREIRA a)EM). E para
constar, mandou lavrar a ata que depois de lida, discutida e aprovada será assinada por quem de
direito.
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