
Ata   da   Quadragésima   Sessão   Ordinária   do   Primeiro   Período   da   Primeira   Sessão
Legislativa da Décima Nona Legislatura, realizada no dia quatro de maio 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 JK DO  POVÃO  (PSDB)  infomou  que protocolou pedidos  de
infomações  como  cidadão  às  secretarias  estaduais  de  Saúde Pública -SESPA e Transportes -
SETRANS.  Ressaltou  que  foi  a única  altemativa  depois  que  a  solicitação  encaminhada  como
parlamentar não  foi atendida.  Para a SESPA,  questionou sobre o  destino dos equipamentos do
primeiro  Hospital  de  Campanha  implantado  em  Santarém.  E  para  a  SETRANS,  questionou  a
paralisação do recapeamento da Rodovia Estadual Femando Guilhon. Destacou que a população
questiona e aguarda respostas.  0 vereador CARLOS MARTINS (PT) cobrou a reativação do
Banco  de Leite  Humano  do  Hospital  Municipal,  destacando  a importância de tal  serviço para
Santarém e região. Deu ênfase na importância que o Hospital Matemo lnfantil - HMl traria se
tivesse  concluído,  principalmente  neste  momento  em  que  as  obras  na  obstetrícia  do  Hospital
Municipal de Santarém estão sem previsão de conclusão.  Lamentou a situação, e cobrou atenção
do  govemo  para  com  essa  obra  de  cunho  importante  para  o  Oeste  do  Pará.  0  vereador
ALYSSON  PONTES  (PSD)  informou que  entrou em contato  com o  secretário Municipal  de
lnfraestrutura Daniel Simões, que o infomou que a construção do Hospital Matemo lnfantil se
encontra  em  acabamento  pela  empresa  terceirizada  contratada.  Ressaltou  que  em  breve  os
equipamentos serão montados na unidade para atender não apenas Santarém, mas toda a região
do Oeste do Pará. Agradeceu ao trabalho de todos os pares que estão fiscalizando e cobrando a
conclusão da obra. Sugeriu aos parlamentares a realização de uma visita intema, com a presença
do  secretário  de  infraestrutura  Daniel  Simões.  A  vereadora  ADRIANA  ALMEIDA  (PV)
solicitou pedido de infomação sobre a construção da quadra esportiva do Projeto da Pastoral do
Menor do bairro Conquista. Destacou que o local está prestes a encerrar as atividades por falta de
recursos,  e  para  continuar o  projeto  precisa  de  apoio  do  Poder Executivo.  Relatou  que  nesse
núcleo do projeto,  são atendidas 200 crianças,  e as mães realizam um trabalho voluntário para
que as crianças sejam atendidas, recebendo alimentação do Programa Mesa Brasil. Relatou que a
sala de infomática com computadores está parada porque não tem recurso para pagar a conta de
energia,  entre  outros  problemas.  Disse  que  identificou  um  espaço  que já  foi  autorizado  pela
Prefeitura para a construção de uma quadra esportiva, mas que até agora não foi iniciada a obra.
Destacou que aguarda resposta do Poder Executivo para que entre com uma contrapartida, e não
deixem que o projeto encerre sua atividade. 0 vereador ELIELTON LIRA (AVANTE) relatou
que  esteve participando  de  uma reunião  na Associação  Comercial  e  Empresarial  de  Santarém
(ACES). Na oportunidade, uma empresa do ramo de reciclagem comunicou que pretende instalar
uma filial em Santarém, o que, segundo o vereador, vai trazer emprego e renda à população de
Santarém  e  região.  Também,  destacou  sua  visita  com  o  deputado  estadual  Hilton  Aguiar  ao
Hospital  Municipal  de  Santarém.  Registrou  que  a  visita  teve  como  foco  a  oportunidade  de
identificar as necessidades daquela unidade, onde foram solicitadas emendas parlamentares para
a compra de novos aparelhos de ressonância, endoscopia e aparelho de vídeo. Também destacou
a sobrecarga ao tratamento de traumatologia no HMS, defendendo que o Hospital Regional do
Baixo Amazonas (HRBA) possa se transfomar em porta aberta para atender às demandas dessa
especificidade.  A  vereadora  ENFA.  ALBA  LEAL  (MDB)  falou  também  sobre  o  Hospital
Matemo lnfantil, destacando que os equipamentos que vão compor a unidade, também precisam
ser  fiscalizados.   Disse   que  precisam  acompanhar  de  perto   esse  grande   complexo,  pois   a
obstetrícia do  HMS  realiza mais  de  300 partos por mês,  e  alguns  são  de  alta complexidade,  e
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nem existe estrutura para isso, mas a unidade tem feito mesmo assim. Relatou que uma criança
nasceu prematura na comunidade Paissandu, e foi removida para o berçário do HMS, e logo foi
solicitada  a  transferência  para  o  HRBA,  que  é  uma  unidade  de  alta  complexidade.  Também
destacou  a  necessidade  que  o  Regional  volte  a  fimcionar  para  a  oncologia,  pois,  atualmente
vários pacientes no HMS aguardam leito para aquela unidade.  Convidou os pares da Casa para
uma  visita  ao  HMl  na  próxima  sexta-feira.  Também  infomou  que  estará  apresentando  uma
moção  de  aplausos  ao  Dia lntemacional do  Bombeiro,  enfatizando  o Projeto  Escola da Vida,
desenvolvido  pelo  4°  Grupamento  Bombeiro  Militar.  Finalizou  comunicando  que  estiveram
reunindo com o superintendente da Polícia Civil Jamil Casseb para tratar de segurança pública
no  Distrito  de  Curuai,  região  do  Lago  Grande.  TEMPO  DAS  BANCADAS:  0  vereador
ALEXANDRE  MADURO  (MDB)  registrou  que  esteve  visitando  o  setor  de  obstetrícia  no
HMS, solicitando à comissão de Saúde para que possa acompanhar uma das suas reuniões, pois
pretende apresentar sugestões para o setor que está atendendo acima da sua capacidade. Também
infomou que protocolou requerimento para limpeza de terrenos baldios e manutenção de ruas no
Residencial   Salvação.   Relatou   ainda  a  visita  de  uma  equipe   técnica  da  Defesa  Civil   às
comunidades  das  regiões  de Aritapera e Urucuituba para verificar a situação  de  famílias  que
tiveram as casas afetadas pela cheia do rio. Disse que recebeu pedido de ajuda de comunitários
que estão em situação de vulnerabilidade. Também, esteve reunido com a secretária municipal de
Finanças  Josilene  Pinto  para  discutir  a possibilidade  de  legalizar empreendimentos  na área do
Juá.  Segundo ele,  por ser uma ocupação,  o local não tem cadastro  imobiliário e o processo de
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121  anos  de  fimdação,  uma instituição  de  ensino  que desde  1900,  traz orgulho para Santarém.
Em  seguida,  fez  registro  da  reunião  na  Associação  Comercial  e  Empresarial  de  Santarém
(ACES), em que uma empresa do ramo de reciclagem pretende instalar uma filial em Santarém.
Relatou que ela é focada na transformação de resíduos animais em produtos, e tem o prazo de
dois anos para ser instalada no município. Concluiu convidando os pares para uma reunião, para
ouvir as partes,  em relação  ao  conflito  que vem  acontecendo  na reserva extrativista da Resex
Tapajós  Arapiuns,  com  o   STTR,  CITA,  e  as  cooperativas  que  têm  interesse  em  fazer  a
exploração de madeira na reserva. 0 vereador DIDI FELEOL (PP) registrou sobre os pedidos
apresentados durante uma reunião com a secretária municipal de Saúde Vânia Portela, referentes
as comunidades da região do Lago Grande. Infomou que na comunidade Piraquara, a UBS fica
em situação precária duante o inverno, em vista do alagamento da unidade. Ressaltou que, para
atender a demanda de 50 mil moradores na região do Lago Grande, seria necessário a instalação
de  uma  Unidade  de  Saúde  com  maior  capacidade  de  atendimento  e  espaço  para  exames
específicos.   Disse   que   a   equipe   de   planejamento   da   SEMSA   realizará   um   estudo   com
levantamento  do  custo  da  unidade  de  Saúde.  Com  base  nisso,    poderão  verificar  recursos
estaduais,  por  meio  de  emendas  parlamentares  para  essa  demanda.  Finalizou  solicitando  o
retomo  da  ambulancha  para  atendimento  e  transportes  entre  as  comunidades  ou  para  a  zona
ubana  de  Santarém.  Concluído  o  Grande  Expediente  passamos  para  a  Primeira  Parte  da
Ordem do Dia com a leitura da ata do dia 27 de abril de 2021, que após colocada em discussão
foi  aprovada  por  unanimidade.  Em  continuidade  houve  a  leitura  dos  expedientes  recebidos:
MEMO.  032/2021  -GAB.  Ver.  Jander llson Pereira (DEM);  MEMO.  035/2021  -GAB.  Ver.
Erlon Rocha (MDB); MEMO. 015/2021 -GAB. Ver. Carlos Silva (PSC). Foram encaminhados
às comissões pertinentes:  Projeto de Resolução, de autoria do vereador Prof.  Josafá Gonçalves
(PL),  que  dispõe  sobre  a  criação  da  Comenda  do  Mérito  Futebolístico  "  Lúcio  Santarém".
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Também  foram  encaminhados  nove  Projetos  de  Terra,  de  autoria  do  Poder  Executivo.  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
115/2021, de autoria da vereadora Alba Leal (MDB); Moção de Aplausos  116/2021, de autoria
do vereador Carlos Martins  (PT);  Moção de Pesar  117/2021,  de autoria do vereador Aguinaldo
Promissória (PSL); Pedido de lnformação 59/2021, de autoria da vereadora Alba Leal (MDB). A
seguir, entrou em discussão, o PROJET0 DE LEI N° 745/2021, 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.  0 projeto  foi  lido com seu parecer, seguindo sua
aprovação por unanimidade em  la e 2a discussão. Dando seguimento à pauta, foram aprovados:
Requerimento  725/2021,  de autoria do vereador Júnior Tapajós  (PL); Requerimento 740/2021,
de autoria do vereador Murilo Tolentino (PSC); Requerimentos 786, 787 e 788/2021, de autoria
do  vereador Aguinaldo Promissória  (PSL);  Requerimentos  792,  793  e  794/2021,  de  autoria da
vereadora  Adriana  Almeida  (PV);  Requerimento  795/2021,  de  autoria  do  vereador  Angelo
Tapajós  (REPUBLICANOS);  Requerimentos  796  e  797/2021,  de  autoria do vereador Alysson
Pontes   (PSD);   Requerimento   798/2021,   de   autoria   do   vereador   Erasmo   Maia   (DEM);
Requerimentos 799, 800 e 801/2021, de autoria do vereador Carlos Martins (PT); Requerimentos
803 e 804/2021, de autoria do vereador Didi Feleol (PP); Requerimento 805/2021, de autoria do
vereador Alexandre Maduo (MDB).  Indicações 91  e 92/2021, de autoria do vereador Alysson
Pontes  (PSD);  Indicação  093/2021,  de  autoria  do  vereador  Erasmo  Maia  (DEM);  Indicação
94/2021,  de  autoria  do  vereador  Didi  Feleol  (PP).  Concluído  a pauta,  o  presidente  RONAN
LIBERAL  JR.  (MDB),  encerrou  os  trabalhos  convidando  a  todos  para  a  próxima  sessão.
Vereadores  presentes:  ALEXANDRE  MADURO  (MDB),  ENFERMEIRA  ALBA  LEAL
tMDB),  ERASMO  MAIA  a]EM),  CARLOS  MARTINS  tpT],  PROF.  ]OSAFÁ  DO
SINPROSAN (PL), SÍLVI0 NETO (DEM), RONAN LIBERAL JR. (MDB), GERLANDE
CASTRO    (PSB),    ADRIANA   ALMEIDA   (PV),   JK   DO    POVÃO    (PSDB),   BIGA
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(REPUBLICANOS),  ENF.  MURIL0  TOLENTINO  (PSC),  JÚNIOR  TAPAJÓS  (PL).
AUSENTES  COM ]USTIFICATIVA:  CARLOS  SILVA  tpsc),  ERLON ROCIIA  mDB),
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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