
:.`.....':::.::..;..`.,.(

i±--iii.i-i...=l'i-i`'iil..iiÊ"--i'.lll         ..=        -... `!-lili=.   I
Ata da Quadragésima Segunda Sessão Ordinária do Primeiro Período da Primeira Sessão
Legislativa da Décima Nona Legislatura, realizada no dia dez 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) relatou que recebeu respostas dos seus
pedidos de infomações enviados à Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA, sobre a quantidade
de  pacientes  que  aguardam  consultas  e  exames  de  especialidades.   Segundo  o  relatório  da
SEMSA,  os  números  se referem aos  anos  de  2019  a 2021,  e  apresentam que  24.619 pacientes
aguardam para fazer consultas  com  cardiologista,  ortopedista,  neurologista  e  outros.  Destacou
que   as   infomações   da   Central   de   Regulação   dão   conta   de   que   a   espera  maior  é   por
ultrassonografia,     que     contabiliza     10.000    pacientes    aguardando.     Concluiu    solicitando
providencias quanto a essa situação. 0 vereador DIDI FELEOL (PP) 1amentou a morte do líder
comunitário Romário Pena, morador da Vila Curuai, Lago Grande. Em seguida, registrou que no
final  de  semana,  acompanhou  o  processo  de  eleição  da  nova  diretoria  da  Associação  de
Moradores  de  Vila Curuai,  que  elegeu  como  novo presidente  o  senhor Welson Nogueira.  Na
oportunidade,  desejou  sucesso  a  nova  diretoria.  Finalizou  informando  que  nesta  terça-feira,
estará novamente cumprindo agenda no Lago Grande, onde estará realizando visitas às obras em
execução como  escolas  e prédios públicos que estão em construção  e manutenção.  0 vereador
ENF. MURIL0 TOLENTINO (PSC) cobrou esclarecimentos do Govemo do Estado, por meio
da   Secretaria   Estadual   da   Fazenda   -SEFA,   sobre   o   novo   selo   da   água   mineral   que,
segmdo produtores  e  comerciantes,  aumentou  o  imposto  sobre  o  produto.  De  acordo  com  a
SEFA, não houve novos impostos e nem aumento de impostos com o registro do novo selo de
qualidade de serviço. Mas na realidade, o novo selo de qualidade de água mineral, vendida em
todo  o  estado  do  Pará,  começou  a  ser  usado  em  primeiro  de  maio,  o  que  acarretou  em  um
aumento do valor do produto. Destacou não ser momento para aumento de nada, principalmente
de un produto tão necessário à população.  Informou que pretende  encaminhar ao  govemo  do
Estado     uma     carta     aberta     sobre     a     questão.     0     vereador     ANGELO     TAPAJÓS
(REPUBLICANOS) fez registro da visita realizada à Divisão de Vigilância em Saúde -DIVISA,
que  fimciona no  Centro  de  Controle  de Zoonoses  -CCZ.  Relatou  que  foi  coletar informações
sobre   a   imunização    contra   a   covid-19.    Como   presidente    da   comissão   provisória   de
acompanhamento  da  vacinação  contra  a  doença,  enfatizou  a  importância  dessa  visita  para
acompanhar as  vacinas que  estão  chegando  ao  município,  que,  segundo  ele,  logo  irá abranger
toda a sociedade.  Relatou que foi inforinado que chegarão nos próximos dias 21.470 doses de
vacinas, e que nesta segunda-feira, a vacinação continua para as pessoas com comorbidades até
os  59  anos.  Concluiu  registrando  que  esteve  na  Paróquia  do  Santíssimo  para  acompanhar  a
vacinação,  e  foi  observado  um  fluxo  considerável  de  pessoas,  o  que  retratou  a  adesão  da
população  à  vacinação.  A  vereadora  ENFA.  ALBA  LEAL  (MDB)  registrou  que  tem  sido
cobrada pelos acadêmicos da área da saúde em Santarém. Segundo ela, eles precisam concluir os
estágios obrigatórios, e estão proibidos, em vista deste grupo não ser incluído no calendário de
vacinação.  Solicitou  ao  presidente  da  comissão  provisória  de  acompanhamento  da vacinação,
vereador Angelo Tapajós, para que leve à SEMSA esse pedido. Também lamentou o falecimento
do  líder  comunitário  Romário  Pena,  morador  da  Vila  Curuai,  Lago  Grande.  Em  seguida,
destacou  a  visita  da  Comissão  de  Saúde  da  Casa  à  vila  de  Alter  do  Chão  para  conhecer  a
realidade da Unidade Básica de Saúde -UBS 24 horas e da unidade Estratégia Saúde da Família -
ESF.  Registrou  que  a  UBS  24  horas  precisa  de  algumas  adequações  na  parte  estrutural,
equipamentos e aparelhos essenciais.  Já a unidade ESF é uma unidade bem organizada, que se
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encontra  abastecida,  contudo  precisa  de  ampliação  do  quadro  de  fimcionários.  A  comissão
visitou também à UBS  Fluvial de  Santarém,  o  que  destacou que seria um equipamento  muito
importante  para  levar  assistência  médica  de  qualidade  aos  ribeirinhos,   mas,  infelizmente,
constatou-se uma estrutura grandiosa e sem uso. Disse que a base foi inaugurada, mas nunca teve
ação   devido   alguns   procedimentos   técnicos;   por   isso,   vai   cobrar  infomações   e   solicitar
providências.FinalizouparabenizandoonovopresidenteeleitoparaadiretoriadaAssociaçãode
Moradores de Vila Curuai, senhor Welson Nogueira. 0 vereador JOSAFÁ GONÇALVES (PL)
registrou sua visita à Universidade Federal do Oeste do Pará - UFOPA, em que pode conhecer
alguns prédios da instituição que serão  entregues  a sociedade  acadêmica,  e levar propostas de
interesse   coletivo   àquela  instituição.   Em  seguida,  parabenizou  os  profissionais   da  UMEI
Salvação  pelo  aniversário  de  três  ano  de  atividade  da  unidade,  e  registrou  que  em  breve  o
prefeito Nélio Aguiar deve inauguar uma CEMEl naquela região. Também fez registro de uma
ação social realizada no Estádio Colosso do Tapajós organizada pelos senhores Paulo pedalada e
Antonio  Macapá,   ao  colega  Carlinhos  Tapará,   que  passa  por  momento  crítico  de  saúde.
Parabenizou  também  a  todas  as  escolas  e  creches  de   Santarém  que  realizaram  Jz.ves  em
homenagem ao  Dia das Mães.  TEMP0 DAS  BANCADAS:  0 vereador ELIELTON LIRA
(AVANTE) destacou a presença do govemador Helder Barbalho e do deputado estadual Hilton
Aguiar  em  Santarém  para  a  inauguação  do  sistema  de  abastecimento  de  água  do  bairro
Livramento; uma obra da COSANPA, com recursos dos govemos Estadual e Federal. Agradeceu
ao  Govemador  por  todos  os  investimentos  direcionados  a  Santarém,  ressaltando  que  esse
abastecimento  beneficiará  moradores  dos  bairros:  Livramento,  Prainha,  Santíssimo,  Santana,
Uruará,  São  José  Operário  e  Livramento.  Enfatizou  que  quando  todas  as  obras  envolvendo
abastecimento de água no mmicípio estiverem concluídas a qualidade de vida do povo santareno
com certeza irá melhorar. 0 vereador CARLOS SILVA (PSC) fez registro sobre a ponte que
ligaosbairrosdoMapiriaoMaracanã.Dissequeestevei.#Joco,observandoasituaçãodaponte,
que segundo ele, encontra-se precária. Relatou que os motociclistas passam em alta velocidade
no local o que acarreta o deslocamento das tábuas. Disse que seria importante haver fiscalização
por parte  da SEMINFBA para evitar que  essa situação  aconteça.  Também,  infomou que vai
encaminhar requerimento à SEMSA para que solucione demandas para UBS do Bairro Jardim
Santarém.0vereadorEmsMOmAa)EM)registrouqueestevevisitandoacomunidadedo
Tapará, onde recebeu reclamações que a passagem de barcos que vem de municípios de outras
regiões, e exageram na velocidade, afetando as casas e as embarcações que ficam às margens do
lgarapé Tapará Mirim, em vista da cheia do Amazonas e afluentes. Constatou que muitas casas
estão  com  assoalho  faltando  tábuas,  em  vista  força  da  água  no  momento  da  passagem  das
embarcações. Disse que agendou uma visita com a Capitania Fluvial e moradores para defmri o
que pode ser feito em favor da comunidade. 0 vereador ENF. MURILO TOLENTINO (PSC)
relatou que recebeu no sábado o senador Zequinha Marinho, presidente do PSC, que trouxe com
eleosecretárioNacionaldelgualdadeRacial,paraumencontrocomoprefeitodeSantarémede
cidadesvizinhas,paraapresentarumprogramaquedestinarecursoasminoriascomoribeirinhos,
quilombolas, pescadores etc. Destacou que vários prefeitos assinaram esse compromisso com o
programa.  Finalizou  infomando  que houve  articulação  com  o  senador para  que  em breve  o
projeto Capacita Santarém receba recursos para contemplar a juventude  santarena.  0 vereador
Ronan Liberal Jr. passou a direção dos trabalhos ao vereador Alysson Pontes para que pudesse
fazer  usou  da  tribma.  0  vereador  RONAN  LIBERAL  JR.  (MDB)  agradeceu  pelo  convite
recebido dos vereadores do PSC, para estar participando do encontro com o senador Zequinha
Marinho, e o Secretário Nacional de lgualdade Racial que estiveram em Santarém. Destacou ser
um momento impoftante com a presença de prefeitos das regiões, com intuito de orientar e trazer

2



PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTARÉM
Avenida Dr. Anysio Chaves, 1001.
CEP. 68.030.290 -SANTARÉM-PARÁ

CNPJ n910.219.202/0001-82

recursos importantes para a região. Destacou também a visita do govemador Hélder Barbalho em
Santarém,  que  esteve  realizando  a  entrega  de  um  sistema  de  abastecimento  de  água  muito
importante para os santarenos. Registrou que em breve o Govemador estará fazendo entrega do
ginásiopoliesportivo,eoCentrodeconvenções.Destacoutambémqueestiveramentregandoum
documento  assinado  por  todos  os  pares  da  Casa,  pleiteando  a  pemanência  do  Hospital  de
Campanha no município. Em aparte, o vereador Carlos Martins (PT) registrou que foi importante
o  diálogo  com  o  Govemador,  o  qual  foi  fime  e  destacou  que  vai  acompanhar os  dados  do
quantitativo de leitos de UTl do mBA, que se continuarem lotados, será um indicador para que
o HC continue em Santarém.  Disse que se aguarda que aconteça a queda de mortalidade e do
número  de  casos  no  município  e,  enquanto  isso,  espera que  a unidade  esteja fimcionando.  0
vereador Ronan Liberal Jr. prosseguiu registrando que na terça-feira estará indo à Belém, para
umaagendanaALEPAjuntoaopresidentedaquelaCasaparadialogaracercadedemandaspara
Santarém, e possibilidade de discutir a questão da região metropolitana, instrumento de recurso
diferenciado para município.  Também, junto  ao Tribunal  de  Contas  para tratar acerca de uma
parceriacomaescoladecontasdaquelainstituição,paraqueembrevepossamtambéminstalara
escola do  legislativo,  ponto  importante  que  será  debatido pela Casa  e possam de  fato  através
dessaparceriafazercomqueasociedadepossaemergarnoPoderLegislativoessaferramentade
formação  para  sociedade.   Finalizou  infomando  que  deve  estar  encaminhando  o  Decreto
Legislativo  que trata da Medalha Osman Bentes,  que  é  a comenda máxima deste poder,  para
realizar uma mudança quanto a data de realização da sessão de instalação da Câmara Mmicipal
de Santarém.  Concluído o Grande Expediente passamos para a Primeira Parte da Ordem do
Dia  com  a  leitua  da  ata  do  dia  03  de  maio  de  2021,  que  após  colocada  em  discussão  foi
aprovadaporunanimidade.Emcontinuidadehouvealeituadosexpedientesrecebidos:MEMO.
038/2021   -  GAB.   Ver.   Erlon  Rocha  (MDB);  MEMO.   018/2021   -  GAB.  Ver.  Aguinaldo
Promissória   q'SL).   Foram   encaminhados   às   comissões   pertinentes:   Projeto   de   Decreto
Legislativo,deautoriadovereadorRonanLiberalJr.(MDB),quealteraoparágrafoúnicodoart.
3°  do Decreto  Legislativo n °  001/82,  de  12 de  maio  de  1982,  que cria a Medalha do Mérito
Legislativo  Municipal  "Osman Bentes  de  Sousa"  e  dá outras  providências.  Projeto  de Lei,  de
autoria do Poder Executivo, que altera dispositivos da Lei Municipal n° 20.145/2016, de 30 de
dezembro  de  2016,  que  cria  o  Conselho  Municipal  de  Políticas  sobre  Drogas  e  o  Fmdo
Mmicipal  de  prevenção  às  drogas  de  Santarém  e  dá  outras  providências.  Projeto  de  Lei,  de
autoria do vereador Alysson Pontes (PSD), que dispõe sobre o nivelamento de tampões, caixas
de  inspeção,  bueiros  e  bocas  de  lobo  concomitante  a  execução  de  serviços  de  pavim:ntação,
recapeamento, reconstrução, tapa-buracos ou qualquer serviço de manutenção em passeios, vias
públicas,  e  dá  outras  providências.  Também  foram  encaminhados  três  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  122/2021,  de  autoria  do  vereador  Carlos  Martins  (PT);
Moção de Pesar  123/2021, de autoria do vereador Josafá Gonçalves (PL); Moções de aplausos
124,  125  e  126/2021,  de  autoria  do  vereador  Enf.  Murilo  Tolentino  (PSC);  Indicações  100  e
101/2021,  de  autoria  do  vereador  Carlos   Silva  (PSC);  Indicação   102/2021,  de  autoria  do
vereador Erasmo Maia  (DEM);  Indicação  103/2021,  de  autoria do vereador Josafá Gonçalves
(PL);  Indicação   104/2021,   de  autoria  do  vereador  Didi  Feleol  (PP);  requerimentos   807  e
808/2021,  de autoria do vereador Júnior Tapajós  (PL);  requerimentos  819/2021, de autoria do
vereador  Silvio  Neto  (DEM);  requerimentos  830  e  834/2021,  de  autoria  do  vereador  Carlos
Martins  (PT);  requerimentos  831  e  832/2021, de  autoria da vereadora Adriana Almeida (PV);
requerimento  833/2021,  de  autoria  do  vereador  Erasmo  Maia  (DEM);  requerimentos  835  a
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839/2021, de autoria do vereador Alysson Pontes (PSD); requerimentos 840, 841  e 842/2021, de
autoria do  vereador Alexandre  Maduo  (MDB);  requerimentos  803  a  846/2021,  de  autoria do
vereador Ronan Liberal Jr.  (MDB).  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 04DB), ERASM0 MAIA
a]EM),  CARLOS  MARTINS  (PT),  PROF.  losAFÁ  DO  SINPROSAN  (PL),  SÍLVIO
NETO tDEM>, RONAN LIBERAL ]R. tMDB>, GERLANDE CASTRO a>SB), ADRIANA
ALmlDA (PV), IK DO POVÃO (PSDB), BIGA KALAIIAm a.T), ELIELTON LIRA

{âivp#EE.JàAANLõS,:oENNF:°#EEktopsEàLE[NDT[]NFgLt¥3á,,tp£'ri[âTRG¥Z3AJôsP#2,S,

go#£SsTS[iEàzTsgftÉÊuosENRTOEàÉâNt#EDRB,:LAsg#fLEàFfRg#!#&ARu[uÊEt¥5:,s.
E para constar, mandou lavrar a ata que depois de lida, discutida e aprovada será assinada por
quem de direito.

Vereador PSC
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