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Ata da Trigésima Segunda Sessão Ordinária do Primeiro Pen'odo da Primeira Sessão
Legislativa da Décima Nona Legislatura, realizada no dia treze 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 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 CARLOS MARTINS (PT) fez registro da vacinação no município
de Santarém. Destacou que, apesar da lentidão no processo de imunização, houve uma ampliação
do número de pontos de vacinação, e agora, escolas e igrejas estão colaborando com este serviço,
o que ajuda a agilizar a imunização. Infomou que o "Vacinômetro" da Secretaria de Estado de
Saúde Pública do Pará - SESPA, registrou que 27 mil pessoas foram imunizadas em Santarém,
mas esse número ainda não atinge 10°/o da população. Quanto ao ranking nacional das vacinações
nas capitais, informou que Belém aparece em primeiro lugar. Disse que Belém recebe as doses do
Govemo do Estado assim como Santarém, e o argumento dado pela Prefeitura da capital é que lá
é uma porta de entrada para o sistema e que eles precisavam criar uma barreira imunológica.
Ressaltou que esse é o mesmo motivo para que Santarém também receba mais doses, porque é um
polo regional, recebe pacientes de outros municípios e está próxima do Amazonas. Destacou que
e preciso reforçarjunto a SESPA e Govemo do Estado, que o município precisa de mais doses de
vacinas para que se consiga atingir de fato uma imunização coletiva. 0 vereador PROF. JOSAFÁ
GONÇALVES (PL) pediu aos pares da Casa, orações em especial pela professora Elizabeth
Femandes, que é diretora da escola lmã Leodgard, e pela professora lvonice Fonseca, imã do
senhor Eduardo Fonseca, que passam por um momento dificil em vista da covid-19. Manifestou
apoio aos seus familiares e toda a população brasileira que passa por essa situação dificil. 0
vereador JÚNIOR TAPAJÓS (PL) registrou que estiveram recebendo na Casa a comissão de

proprietários de escolas particulares de Santarém, trazendo a preocupação quanto ao fechamento
de escolas, o desemprego, e o abandono da sala de aula pelos alunos. Relatou que houve
recentemente uma decisão judicial paralisando as aulas em todo o Estado do Pará. Segundo ele,
quando chega essas decisões mais bruscas, atingem a região duas vezes. A primeira vez pela
questão da covid-19 está mais agravante nesta região, e depois, quando chega à região
metropolitana de Belém, no sentido de parar o serviço no Estado. Enfatizou que sabem que ainda
estão com leitos de UTl lotados, mas, deve-se saber dosar, porque as escolas estão fechando.
Destacou que é uma decisão que não cabe a esta Casa, mas que estão extemando para que essa
fala chegue as autoridades que tomam essa decisão. 0 vereador ELIELTON LIRA (AVANTE)
relatou que esteve reunido com a diretora interina da Companhia de Saneamento do Pará COSANPA, Flávia Carpeggiani. Disse que foi apresentar solicitação dos moradores da Grande
Área da Nova República sobre a falta de água que atinge também os bairros Vitória Régia, São
Francisco e Floresta. Solicitou que, enquanto o fomecimento não for regularizado, que a
companhia disponibilize caminhões pipa para distribuição de água às famílias. Disse que o pedido
foi acatado e a previsão do fomecimento voltar ao nomal está prevista para próxima quarta-feira.
A vereadora ENFA. ALBA LEAL (MDB) infomou que estará solicitando ao Poder Executivo
uma ação de saúde na Vila de Paissandu e comunidades adjacentes, na região do Lago Grande.
Sugeriu que os trabalhos aconteçam com a participação de uma equipe multiprofissional. Segundo
ela, as comunidades das regiões de rios têm uma grande demanda, e os serviços de saúde é uma
foma de ampliar a cobertura da assistência à saúde fora da área central do município. Muitos
pacientes são removidos para a cidade com sintomas gripais e quando chegam à UPA, muitas
vezes, estão em estado grave. Infomou ainda que estará entrando com oficio solicitando da
Vigilância Sanitária a sanitização das escolas daquela região; também estará solicitando do
Executivo o recadastramento das famílias daquela região no Programa do Govemo Federal Bolsa
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família. 0 vereador RONAN LIBERAL JR. (MDB) reforçou a inclusão da classe de
famacêuticos no cronograma de vacinação contra a covid-19. Em seguida, fez registro de sua
viagem a Belém, onde esteve em visita a Empresa de Tecnologia da lnfomação e Comunicação
do Pará - PRODEPA, responsável pelo banco de dados do Estado do Pará e que também cuida da
intemet. Disse que estiveram com o diretor geral, servidores da Secretaria de Planejamento e
outros servidores, conhecendo o Processo Administrativo Eletrônico - PAE, utilizado pelo
Govemo do Estado, para dar mais transparência a todos os processos legislativos, com o objetivo
de eliminar o uso de documentos impressos, possibilitando que os trâmites, emissões e protocolos

possam ser feitos de foma totalmente digital pela intemet, pensando também na sustentabilidade.
Destacou a importância do processo e informou que a Câmara de Santarém deverá encaminhar un
documento manifestando interesse pelo programa. TEMPO DAS BANCADAS: 0 vereador
ERASM0 MAIA (DEM) registrou que a Comissão de Constituição, Justiça e Redação da Casa
esteve reunida para tratar de três projetos de leis que estão tramitando na comissão. Registrou que
um dispõe sobre a abemira de crédito especial na dotação orçamentária da Secretaria Municipal
de lnffaestrutua; outro sobre o dispõe sobre o remanejamento de dotação orçamentária do fimdo
municipal de saneamento ambiental para a Secretaria Municipal de lnfraestrutura; e outro dispõe
sobre o remanejamento de dotação orçamentária da Secretaria Municipal de Finanças para a
Secretaria Municipal de Administração. Destacou que são reajustes do govemo Municipal, pois
ano passado quando a Lei Orçamentaria foi aprovada, as secretarias que foram instaladas neste
ano não estavam aplicadas. Portanto, em vista dessa mudança na estrutura administrativa, algumas
dotações e recursos, tiveram que ser remanejados. Disse que são análises puramente técnicas, e
que duante a reunião tiveram a presença do secretário Daniel Simões e demais técnicos de suporte
para que possam fazer com seguramça os relatórios e aprovar as matérias importantes para o
Govemo Municipal. 0 vereador BIGA KALAHARE (PT) relatou sobre a plenária o#-/z.w que
realizou, na última sexta-feira, para dialogar sobre propostas e necessidades dos jovens do
município. Descreveu que foram convidadas mais de vinte instituições, entidades, movimentos
sociais e coletivos, que trataram sobre o edital do Conselho Municipal da Juventude, que se
encontra atualmente com candidaturas abertas e apresenta muitas buocracias que, na prática,
dificultam a inscrição de novos grupos. Ainda, falou a respeito de demandas que recebe por meio
de suas redes sociais. Destacou que recebeu denúncia de que uma escola na comunidade Braço
Grande, na região do rio Arapiuns, estaria sem professor, e que a prefeitura teria comunicado que
a comunidade deveria esperar o professor voltar de sua licença em junho. Na ocasião, questionou
como ficaria o ano letivo dos estudantes, e cobrou solução por parte da SEMED. 0 vereador
CARLOS MARTINS ¢T) reforçou sobre a importância do SUS, que denomina uma das maiores
politicas inclusivas do país. Destacou que estão em um momento de crise com a pandemia, e
fortalecer o SUS, neste momento, seria de extrema importância para a valorização da vida.
Comentou sobre as medidas cumpridas pela UPA-24h após determinação da justiça. Segundo ele,
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pessoas o mais breve possível, para que assim, possa haver uma possibilidade de controlar a
pandemia, e dar melhores condições de trabalho aos profissionais de saúde. Concluído o Grande
Expediente passamos para a Primeira Parte da Ordem do Dia com a leitua da ata do dia 06 de
abril de 2021, que após colocada em discussão foi aprovada por unanimidade. Foram
encaminhados às comissões pertinentes: Projeto de Decreto Legislativo, de autoria do vereador
Ronan Liberal Jr. (MDB), que autoriza o Prefeito Municipal a proceder à municipalização de
trecho rodoviário da BR-163 no pen'metro urbano de Santarém. Projeto de Lei, de autoria do
vereador Aguinaldo Promissória (PSL), que dispõe sobre a proibição em condomínios no
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Município de Santarém, de cláusulas restritivas sobre a permanência de animais domésticos em
suas unidades, 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: Pedidos de lnfomações 44 e 43/2021, de autoria do vereador Biga Kalàhare Q'T);
requerimentos 569, 596 e 597/2021, de autoria do vereador Alysson Pontes (PSD); requerimento
585/2021, de autoria do vereador Erasmo Maia (DEM); requerimentos 586 e 587/2021, de autoria
do vereador Carlos Martins (PT); requerimentos 589 e 590/2021, de autoria do vereador Erlon
Rocha (MDB); requerimentos 591 a 594/2021, de autoria do vereador Alexandre Maduo (MDB);
requerimento 595/2021, de autoria do vereador Elielton Lira (AVANTE); requerimentos 598 e
599/2021, de autoria do vereador Gerlande Castro (PSB); requerimento 600/2021, de autoria da
vereadora Adriana Almeida a'V); Indicação 68/2021, de autoria do vereador Erlon Rocha (MDB);
Indicação 69/2021, de autoria da vereadora Enfa. Alba Leal (MDB). Concluído a pauta, o

presidente RONAN LIBERAL JR. (MDB), encerrou os trabalhos convidando a todos para a
próxima sessão. Vereadores presentes: ALEXANDRE MADURO avIDB) ANGELO
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SÍLVIO NETO a]EM), RONAN LIBERAL ]R. avIDB), GERLANDE CASTRO a.SB),
ADRIANA ALMEIDA a.V), AGUINALDO PROMISSÓEHA (PSL), BIGA KALAHARI
¢T), ELIELTON LIRA (AVANTE), ALyssoN PONTES a>SD). AUSENTE: ]K DO
POVÃO (PSDB). AUSENTES COM JUSTIFICATIVA: DIDI FELEOL (PP), CARLOS
SILVA a'SC). 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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