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Ata  da  Trigésima  Quarta  Sessão  0rdinária  do  Primeiro  Período  da
Legislativa da Décima Nona Legislatura, realizada no dia dezenove de abril do ano de dois mil
e  vinte  e  um,  no  Plenário  Benedito  Magalhães  da  Câmara  Municipal  de  Santarém.  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.   TEMP0  DAS
LIDERANÇAS:   0   vereador   CARLOS   MARTINS   (PT)   destacou   que   a   mudança   de
bandeiramento vemelho para laranja traz preocupação, pois as medidas tomadas pelo Comitê de
Crise irão flexibilizar alguns setores econômicos e sociais, aumentar a circulação de pessoas sem
restrições de horário e ainda causar aglomerações com a abertua das praias. Segundo infomou o
comitê,  essas  medidas  foram  tomadas  de  acordo  com  dados  epidemiológicos  que  apontam
diminuição na ocupação  dos  leitos  clínicos,  entretanto,  ressaltou que a taxa de  óbitos continua
aumentando, os leitos de UTl estão com cerca de 90°/o de ocupação e a vacinação em Santarém
ainda está em tomo de  10%, muito longe da barreira imunológica que é de 60 a 70%. Reforçou
que considera a medida precipitada, porque a pandemia ainda não está sob controle em Santarém.
AvereadoraENFA.ALBALEAL(MDB)registrouqueestevecomoComissãodeSaúdedaCasa,
no fim de semana, visitando oito Unidades Básicas de Saúde e três escolas, nas regiões do Lago
Grande e Arapixuna. Destacou que nas comunidades foram levantadas as demandas e sugestões
dos  servidores  e  comunitários  das  localidades,  para  que  todas  sejam  encaminhadas  ao  Poder
Executivo. Na oportunidade, relatou das visitas às unidade de básicas de saúde das comunidades
Ajamu, Arapixuna, Curuai, Guajará, Inanu, Paissandu, Piraquara e Vila Socorro. E as escolas das
comunidades de Guajará, Comunidade Pindorama e Boa Fé. Concluiu infomando que protocolou
pedido de informação à SEMSA solicitando infomação quanto ao calendário de vacina de outros
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aguardarseosíndicesseconsolidamem14dias,paraversedefatopossamretomarcomopúblico.
0  vereador  ALYSSON  PONTES  (PSD)  fez  registro  do  retomo  da  ambulancha  que  realiza
atendimentos nas regiões do Arapiuns e Tapajós. Relatou que esteve com o setor responsável que
explicouqueaunidadeestavapassandoporreparos,masqueagorajáseencontranaativanaquelas
regiões. Na ocasião, fez agradecimentos ao Poder Executivo e registrou que o Govemo Municipal
tem a proposição de colocar mais uma ambulancha para dar apoio a que já faz assistência naquela
localidade.   Concluiu   pedindo   conscientização   da   população,   ressaltando   que,   apesar   da
flexibilização,  possam continuar cumprindo  as medidas  de cuidados para conter a covid-19.  0
vereador  GERLANDE  CASTRO  (PSB)  parabenizou  ao  govemo  Municipal,  registrando  a
criação  do  Conselho  de  Segurança,  na  região  do  Alto  Arapiuns.  Relatou  que  a  cerimônia  de
instalação  foi  realizada  na  comunidade  de  Cachoeira  do  Aruã,  com  a  presença  do  deputado
estadual José Maria Tapajós, prefeito de Santarém Nélio Aguiar, além dos comandos das polícias
Civil e Militar. Lembrou que o primeiro CONSEG de Santarém foi implantado no bairro Mapiri,
localondeelereside,enaépoca,aáreapassavapormuitosproblemas.Enfatizouqueaexpectativa
é ter avanços  na  segurança e  dar  mais  qualidade  de  vida  à população.  Registrou  que também
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projeto Lei que autoriza o Govemo Municipal a proceder a municipalização do trecho Rodoviário
da BR  163.  Destacou a importância da urbanização desse trecho que, com a municipalização, o
município assume  a responsabilidade,  que atualmente é do DNIT.  Acredita que devem colocar
hoje para apreciação do plenário e pediu apoio para sua aprovação. Concluiu registrando da visita
realizada à comunidade Cachoeira do Aruá, junto com prefeito Nélio Aguiar, deputado estadual
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representante  do  govemo  estadual  Henderson  Pinto  e  demais  órgãos  de
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segurança.  Registrou  que  estiveram  instalando  o  Conselho  de  Segurança  no  Alto  Arapiuns,  e
reforçouavisitaquerealizaramaescolaNossaSenhoradeNazaréaqualoprefeitoinformouque
vai autorizar a sua reforma.  0 vereador ENF. MURIL0 TOLENTINO (PSC) fez registro do
Projeto  de  Lei,  que  tramitação  no  Congresso  Nacional,  que  dispõe  sobre  o  teto  salarial  para
profissionaisdesaúde.Enfatizouqueosenfermeirosetécnicosdeenfermagemtrabalhamnalinha
defrentecontraacovid-19,eemSantarém,registrouquetécnicodeenfemagemeumenfemeiro
assistencialista recebem valores defasados para um colaborador tão necessário.  Relatou que em
setembro,  tem-se  a previsão  de concurso público no município  em que  se espera por melhores
salários.Pediuapoiodosparesparaquepossamligarparaseusdeputadosfederaispedindoapoio
para aprovação desta matéria.  Também lamentou a situação do fim de semana, em que festas e
eventos  foram  realizados  em  vários  pontos  do  município.  Sugeriu  mais  rigor  na  fiscalização.
TEMPO  DAS  BANCADAS:  0  vereador  JK  DO  POVÃO  (PSDB)  também  repercutiu  o
descumprimentoàsmedidasestabelecidasparaconteroaumentodecasosdeCovid-19,emvários
pontos  de  Santarém.  Lembrou  que  em  sessões  anteriores  pediu  a  reabertua  das  atividades
econômicas  que  estavam  suspensas  durante  o  bandeiramento  vemelho,  mas  lamentou  o  que
aconteceu no fim de semana, após a mudança de bandeiramento e flexibilização de medidas. Pediu
que todos os donos de estabelecimentos façam valer o decreto, e quem está agindo corretamente
não pode ser penalizado pelos outros. Segundo ele, devem fechar, por 15 dias, o estabelecimento

que  desrespeita  a  lei,  ao  mesmo  tempo  que  destaca  que  o  decreto  deve  valer  para  todos  os
seguimentos. Também fez um pedido ao Comitê de Crise quanto a liberação de apresentações "ao
vivo",  seguindo  protocolos  de  segurança,  pemitindo  a  volta  dos  serviços  desenvolvidos  por
músicos locais. Destacou que o segmento ainda não tem pemissão para apresentação em bares e
espaços  similares,  portanto,  estará  encaminhando  indicação  ao  govemo  municipal.  Encerrou
elogiando  o  trabalho  desenvolvido  no  Hospital  de  Campanha,  classificando  o  ambiente  como
adequado, e com atendimento humanizado.  Também pediu empenho dos vereadores para que a
unidadenãosejadesinstalada,questionandoavereadorAlbaLealsobreainformação.Pelaordem,
a vereadora Enfa. Alba Leal (MDB) destacou que está sendo realizado um aditivo para que o HC
fique aberto por mais trinta dias. Disse que gostaria que saísse da Casa un documento solicitando
a pemanência da unidade  até  o  final  do  ano.  Pela ordem,  o  vereador Murilo Tolentino  (PSC)
manifestou  seu  apoio  quanto  a  liberação  das  atividades  para  os  músicos.  Em  relação  ao  HC,
também não concorda com o fechamento. Pelo que sabe, destacou que quem montou a unidade foi
o município, mas o Estado que vem mantendo financeiramente. Pela ordem, vereador JK do Povão
(PSDB)  pediu  que  a  Casa  fizesse  um  documento  manifestando  o  pensamento  contrário  ao
fechamento do HC. Pela ordem, o vereador Júnior Tapajós (PL) falou que não existe a seletividade
na fiscalização,  observando  a impossibilidade de os órgãos de  fiscalização  estarem em todo os
lugaresaomesmotempo,alémdisso,devemaveriguarseexistedenúncia.Emrelaçãoaosmúsicos,
infomou que há uma determinação judicial que impede que o  Comitê conceda a liberação aos
músicos sem que essa liberação ocorra também na justiça. Disse que o Executivo Municipal está
trabalhando com o Poder Judiciário para que possam o mais breve liberar as atividades para os
músicos.  Concluiu informando que foi paga a emenda parlamentar de R$ 500 mil de autoria do
deputado estadual José Maria Tapajós para os custeios do HC. Pela ordem, o vereador Alexandre
n?aduro  (MDB)  disse  que  não tem  infomação  sobre  o  fechamento  do  HC,  mas,  ressaltou que
vivem em uma incerteza, e não se sabe em que estudo estão se baseando para chegar à ideia de
fecharoHospitaldeCampanha.0vereadorPROF.JOSAFÁGONÇALVES(PL)enfatizouque
esteve reunido  com  os  representantes  do  Sindicato  dos  Empregados  no  Comércio,  Hotelaria e
Similares do Oeste do Pará, debatendo e discutindo o retorno das atividades.  Frisou também,  a
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preocupação  com relação ao retomo  das atividades do esporte.  Segundo ele,  a Liga de Futebol
Amador do Tapajós e demais coordenações de campeonatos, projetos e escolinhas ligadas a liga
estão  com  as  atividades  paralisadas  desde  o  ano  passado,  e  aguarda-se um posicionamento  do
Govemo em relação a isso.  Reforçou a vacinação para os profissionais da educação, lembrando
que protocolou um requerimento à SESPA, solicitando a imunização dos profissionais com apoio
do  SINPROSAN e outras entidades.  Finalizou  lamentando a atitude da população para com os
cuidados preventivos ao contágio da covid-19. Ao mesmo tempo, anunciou que não apoia mais o
/ocWow#  em  Santarém,  enfatizando  que  está  na  hora  de  colocar  a  lei  aprovada  na  Casa  em
execução.  A  vereadora ADRIANA  ALMEIDA  (PV)  solicitou maior rigidez na fiscalização  e
criação de pontos fixos da cidade para esta demanda, em vista do  aumento da aglomeração em
localidades como a orla, Alter do chão e demais pontos turísticos, que vieram com a mudança de
bandeiramento no município.  Destacou que não adianta postar as denúncias nas redes sociais, mas
sim,  ligar para o  disque denúncia.  Pediu apoio  dos  demais  órgãos para ajudar na demanda das
fiscalizações do município, ressaltando que é necessário intensificar pontos fixos de maior fluxo
de aglomerações da cidade, visando garantir com maior rigidez que os protocolos de segurança
sejam seguidos por todos.  Finalizou sugerindo que as  lanchas também sejam fiscalizadas,  com
apoio da Capitania dos Portos. Concluído o Grande Expediente passamos para a Primeira Parte
da Ordem do Dia com a leitura da ata do dia 12 de abril de 2021, que após colocada em discussão
foi  aprovada  por  unanimidade.  Em  continuidade  houve  a  leitura  dos  expedientes  recebidos:
MEMO.  17/2021  -GAB.  Ver.  Didi  Feleol  (PP);  MEMO.  030/2021  -GAB.  Ver.  Erlon  Rocha
(MDB); MEMO.  025/2021  -GAB. Ver. Elielton Lira (Avante); MEMO. 025/2021  -GAB. Ver.
ErasmoMaia(DEM).Trabalhosencaminhadosàscomissõespertinentes:ProjetodeLei,deautoria
do   vereador  Murilo   Tolentino   (PSC),   que   dispõe   sobre   a  lmplantação   de  Painéis   Solares
Fotovoltaicos  no  Hospital  Municipal  de  Santarém  -  Dr.  Alberto  Tolentino  Sotelo  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:  Moção  de
Aplausos092/2021,deautoriadavereadoraAdrianaAlmeida(PV);MoçãodeAplausos093/2021,
de  autoria  do  vereador  Biga  Kalahare  (PT);  Moção  de  Felicitações  094/2021,  de  autoria  do
vereador  Carlos  Martins  (PT);  Moção  de  Aplausos  095/2021,  de  autoria  do  vereador  Carlos
Martins (PT); Moção de Pesar 096/2021,  de autoria do vereador Alexandre Maduro  (MDB).  A
seguir,  foi  incluso  em  pauta,  conforme  aprovação  do  soberano  o  plenário,  o  PROJETO  DE
DECRETO  LEGISLATIVO  803/2021,  de  autoria  do  vereador  Ronan  Liberal  Jr.  (MDB),  que
autoriza o Prefeito Municipal a proceder à municipalização de trecho rodoviário da BR-163, no
perímetro urbano de Santarém. 0 projeto de decreto foi lido com seu parecer, sendo aprovado por
unanimidade em única discussão. Em seguida, deu-se continuidade a pauta com a aprovação dos
Pedidos de lnformações 45  e 46/2021, de autoria do vereador JK do Povão (PSDB); Pedido de
lnfomação 047/2021, de autoria da vereadora Enfa. Alba Leal (MDB); requerimentos 588, 601  a
604, 627 e 628/2021, de autoria do vereador Júnior Tapajós (PL); requerimentos 622, 638, 640 e
643/2021, de autoria do vereador Alexandre Maduro (MDB); requerimentos 623  e 639/2021, de
autoria do vereador Carlos Martins (PT); requerimentos 624 e 642/2021, de autoria da vereadora
Adriana almeida (PV);  requerimento  626/2021,  de  autoria do  vereador Alysson Pontes  (PSD);
requerimentos   629   a   633,   635   e   636/2021,   de   autoria   do   vereador   Silvio   Neto   (DEM);
requerimento  637/2021,   de  autoria  do  vereador  Prof.   Josafá  Gonçalves  (PL);   requerimento
641/2021, de autoria do vereador Enf. Murilo Tolentino (PSC). Indicação 074/2021, de autoria da
vereadora Adriana Almeida (PV); Indicações 75 e 76/2021, de autoria do vereador JK do Povão
(PSDB). Concluído a pauta, o presidente RONAN LIBERAL JR. (MDB), encerrou os trabalhos
convidando  a todos para a próxima  sessão.  Vereadores presentes:  ALEXANDRE  MADURO
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JUNIOR  TAPAJÓS  (PL),  ENFERMEIRO  MúklLO  TOLENTINO  (PSC),  CARLOS
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ALYSSON  PONTES  (PSD).  AUSENTES  COM  JUSTIFICATIVA:  DIDI  FELEOL  (PP),
CARLOS SILVA (PSC), ERASMO MAIA (DEM), ELIELTON LIRA (AVANTE), ERLON
ROCHA(MDB).LICENCIADO:JANDERILSONPERElm(DEM).Eparaconstar,mandou
lavrar a ata que depois de lida, discutida e aprovada será assinada por quem de direito.

ENFERMEIRA ALBA LEAL (MDB),
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