
Legislativa da Décima Nona Legislatura, realizada no dia doze 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 ALYSSON PONTES (PSD), presidente em exercício do Poder Legislativo,
deu boas-vindas  a todos,  e  iniciou  à  sessão  com  o  GRANDE  EXPEDIENTE.  TEMP0  DAS
LIDERANÇAS: 0 vereador ENF. MURIL0 TOLENTINO (PSC) registrou que visitou a UBS
de Alter do Chão, que funciona com uma equipe da Estratégia Saúde da Família - ESF. Constatou
que na parte de insumos e medicamentos a unidade está bem abastecida, no entanto, na parte de
atendimento,  está sobrecarregada devido à grande demanda de pacientes que a procuram vindo
também de mais nove comunidades do entomo do distrito.  Informou que vai  solicitar ao Poder
Executivo que instale mais uma equipe da ESF para atendimento daquela população. Relatou ainda
da reunião com a Secretaria de Estado de Saúde Pública do Pará-SESPA, que explicou o fluxo de
atendimento, pois houve especulações de furo desse andamento, que segundo ele, não é verdade.
Disse que estão tranquilos e que a secretaria está mantendo a lisura em relação a covid-19. Em
relação  as  vacinas,  estão  a  passos  lentos,  mas  estão  tentando  se  organizar  para  avançar  a
imunização.  Concluiu informando que os sessenta leitos do Hospital  de  Campanha já estão  em
pleno  funcionamento.  A  vereadora ENFA.  ALBA  LEAL  (MDB)  informou que  ocorreu  uma
reunião  com os  representantes  do  Conselho  Federal  de  Farinácia,  que  solicitaram que  a classe
farmacêutica  possa   entrar   no   calendário   de   vacinação.   Também   relatou   que   entrou   com
requerimento  em  relação  as  informações  sobre  os  testes  para  covid-19  que  acontecem  nos
laboratórios  particulares  e  famácias.  0  que  mostra  que  estão  diretamente  em  contanto  com
pacientes contaminados. Relatou ainda que estiveram reunindo com as lideranças da comunidade
de Aracati, no Arapiuns, em que foi gerado um requerimento solicitando a construção da escola
daquela comunidade. Agradeceu ao prefeito e a secretária de educação, que conversaram com as
lideranças  da  comunidade  para  que  possam  ter  um  avanço  em  relação  a  demanda.  Finalizou
solicitando  a população  que procure  as  unidades  de  saúde e  não  a UPA-24  para assistência às
crianças. Destacou que vão solicitar reforço para essas unidades. TEMPO DAS BANCADAS: 0
vereador Prof. JOSAFÁ GONÇALVES (PL) registrou que esteve em reunião com o Conselho
de Segurança-CONSEG, do bairro do Maicá, a convite do presidente daquele local para conhecer
as reivindicações que compõe a grande área. Destacou que estarão solicitando ao Poder Executivo
a continuidade da via Dom Frederico Costa até o bairro Jaderlândia, e do anel viário na área do
Maicá. Também, registrou que a Associação do Bairro da Vigia solicitou a retomada da obra do
microssistema de  água,  que  recebeu  emenda parlamentar,  mas  que  atualmente  está paralisada,
assim  como,   a  reivindicação   quanto   a  construção   de   uma  escola  para  o  bairro.   Concluiu
infomando  que  estarão  encaminhando  requerimento  à  SESPA,  solicitando  a  priorização  dos
profissionais da educação de Santarém na vacinação contra a covid-19. Destacou que não querem
menosprezar as outras classes trabalhadoras, mas  insistem nessa demanda, porque o número de
profissionais  da educação  acometidos pela  doença é preocupante.  Além  disso,  registrou que  o
sistema   remoto   de   aulas   prejudica   o   trabalho   de   muitos   professores,   e   acarreta   graves
consequências para o  aprendizado,  que só poderá ser solucionada com a vacinação de todos os
profissionais do setor. A vereadora ADRIANA ALMEIDA (PV) manifestou preocupação com o
relaxamento das medidas sanitárias em Santarém. Destacou que a orla da cidade continua lotada
de pessoas que continuam desrespeitando o uso obrigatório de máscara. Segundo ela, não adianta
a Vigilância Sanitária passar uma vez no local, mas sim, fixarem alguns pontos de fiscalização no
local.  Disse  que  precisam  ser mais  rígidos,  inclusive  usando  força policial  para  que  isso  seja
respeitado. Concluiu infomando que vai apresentar uma indicação solicitando que sejam incluídos
agentes funerários e odontólogos da rede privada no calendário de vacinação contra a covid-19. 0
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vereador ELIELTON LIRA (AVANTE) fez registro que no final de semana estiveram na escola
São José Operário, no bairro São José Operário, tratando sobre demandas daquela unidade escolar.
Destacou  que  estarão  solicitando  a pintura do  educandário  à  SEMED,  o  que,  segundo  ele,  foi
acatado positivamente pela secretária municipal Maria José Maia. Parabenizou ainda a gestora da
secretaria municipal de Saúde e prefeito Nélio Aguiar pelas obras na área da saúde. Relatou que
esteve no Bairro do Jutaí, acompanhando a construção do posto de saúde do bairro, que na ocasião,
encontra-se  em  uma  escola  alugada.  Aguarda  que  logo  a  obra  seja  concluída.  0  vereador
ANGELO TAPAJÓS (REPUBLICANOS) disse que também esteve visitando, com o gabinete
itinerante, o Bairro da Vigia. Disse que ficou feliz em ouvir a questão do microssistema de água
da localidade,  e registrou do recurso do  deputado  federal Vavá Martins, que está empenhado  a
colaborar  com  a  construção  da  escola  naquele  bairro.  Disse  que  população  precisa  muito  do
educandário e em conversa com as lideranças, solicitaram também a construção de uma UBS para
atendimento dos comunitários. Finalizou solicitando à CCJ, infomação sobre o projeto de lei, de
sua autoria, que estabelece as igrejas e os templos de qualquer culto como atividade essencial em
períodos de calamidade pública no Município de Santarém. Registrou que em outros municípios
como Ananindeua e ltaituba, o projeto foi aprovado. 0 vereador ENF. MURILO TOLENTINO
(PSC) falou sobre a infraestrutura do município, registrando que o nível da água em alguns pontos
da  cidade já  vem  prejudicado  moradores.  Pediu  a  Defesa  Civil  que  ficasse  atenta  sobre  essa
questão, porque a situação pode piorar.  Também destacou que existem muitas obras na cidade,
mas em vista das  chuvas,  o trabalho  fica prejudicado. Na oportunidade,  pediu ao  secretário  da
SMT,  que aproveitasse os dias de  sol para refazer as faixas de pedestres.  Ainda, em relação as
chuvas,  pediu  que  as  pessoas  que  têm  terrenos  baldios  realizem  limpeza  no  local  para  evitar
doenças e animais peçonhentos. Concluído o Grande Expediente passamos para a Primeira Parte
da Ordem do Dia com a leitura da ata do dia 05 de abril de 2021, que após colocada em discussão
foi  aprovada  por  unanimidade.  Em  continuidade  houve  a  leitura  dos  expedientes  recebidos:
MEMO.  16/2021  -GAB. Ver. Didi Feleol (PP); JUST. AUSÊNCIA -GAB. Ver. Erasmo Maia
(DEM); PORTARIA n° 250/2021 -DAF-DRH; PORTARIA 011/2021 -Prorrogação das sessões
modalidade  virtual.  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  Aplausos  89/2021,  de  autoria do  vereador Enf.  Murilo  Tolentino  (PSC);  Moção  de
Aplausos 090/2021, de autoria do vereador Alysson Pontes (PSD); requerimentos 554 e 582/2021,
de autoria da vereadora Adriana Almeida (PV); requerimento  562/2021, de autoria do vereador
Aguinaldo  Promissória  (PSL);  requerimento  570/2021,  de  autoria  do  vereador  Alysson  Pontes
(PSD); requerimento 571/2021, de autoria do vereador Erlon Rocha (MDB); requerimentos 572,
573  e  574/2021,  de  autoria  do  vereador  Enf.  Murilo  Tolentino  (PSC);  requerimentos  575  a
578/2021, de autoria do vereador Elielton Lira (AVANTE); requerimentos 579, 580 e 581/2021,
de autoria do vereador Alexandre Maduro (MDB); requerimentos 583 e 584/2021, de autoria do
vereador Prof.  Josafá  Gonçalves  (PL);  Indicação  67/2021,  de  autoria do  vereador Enf.  Murilo
Tolentino  (PSC).     Concluído  a  pauta  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)   ANGEL0   TAPAJOS
(REPUBLICANOS),  ENFERMEIRA  ALBA  LEAL  (MDB),  JÚNI0R  TAPAJÓS  (PL),
ERLON  ROCHA  (MDB),  ENFERMEIR0  MURIL0  TOLENTINO  (PSC),  CARLOS
MARTINS   (PT),   PROF.   JOSAFÁ   D0   SINPROSAN   (PL),   SÍLVIO   NETO   (DEM),
GERLANDE  CASTRO  (PSB),  ADRIANA  ALMEIDA  (PV),  JK  DO  POVÃO  (PSDB),
AGUINALD0   PROMISSÓRIA   (PSL),   BIGA   KALAHARI   (PT),   ELIELTON   LIRA
(AVANTE),   ALYSSON   PONTES   (PSD).   AUSENTES   COM   JUSTIFICATIVA:   DIDI
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FELEOL (PP), CARLOS SILVA (PSC), ERASMO MAIA (DEM), RONAN LIBEFLAL JR.
(MDB). 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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