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vinteeum,noPlenárioBeneditoMagalhãesdaCâmaraMunicipaldeSantarém.Àhoraregimental
o vereador ALYSSON PONTES (PSD), presidente em exercício do Poder Legislativo, deu boas-
vindas   a   todos,   e   iniciou   à   sessão   com   o   GRANDE   EXPEDIENTE.   TEMPO   DAS
LIDERANÇAS:  0  vereador  JK  D0  POVÃO  (PSDB)  parabenizou  o  Govemador  Hélder
Barbalho por permitir a abertura de quatros hospitais para atendimento de urgência e emergência
na área de Traumatologia. Destacou que torce para que em breve o Hospital Regional do Baixo
Amazonas - HRBA possa se tornar porta aberta para atender as demandas da região. Finalizou
cobrando ao Ministério Público uma inspeção referente aos serviços prestados pela Pró-Saúde no
município; pediu que coloquem em funcionamento o Portal da Transparência, pois não se sabe
nada sobre contratos, recursos recebidos e dados referentes aos atendimentos. A vereadora ENFA.
ALBA LEAL (MDB) registrou que participou de uma programação em homenagem ao Dia da
Enfermagemn.oHospitalMunicipaldeSantarém-HMS,direcionadaaostécnicosdeenfemagem
e aos enfermeiros os prestam. assistência naquela unidade.  Também, manifestou sua indignação
com o Governo Federal que ignorou a reunião no  Senado e a discussão sobre o piso salarial de
enfermagem.Concluiusolicitandoaoórgãocompetente,ainclusãodosestudantesdeenfermagem
no próx.imo calendário de vacinação  contra a covid-19.  0 vereador ERASM0 MAIA (DEM)
parabenizou   os   colegas   vereadores,   da   área   da   enfermagem,   pelo   Dia   lnternacional   da
Enfemagem.  Na oportunidade,  sugeriu que viesse para pauta o projeto  de  lei  que denomina a
Unidade de Saúde da Comunidade do Cipoal que leva o nome da Sra.  Fátima Maia Duarte. Em
seguida, manifestou a sugestão de um nonie ao Ginásio Poliesportivo de Santarém, o qual está em
fase de conclusão, sendo uma homenagem ao desportista santareno Djalma Lima. Destacou que
estarão discutindo o assunto e aprovando a indicação para que a matéria seja levada a Assembleia
Legislativa do Estado, e ao Deputado `Iosé Maria Tapajós para que o mesmo possa trabalhar em
prol da sugestão do nome do ginásio. 0 vereador GERLANDE CASTRO (PSB) parabenizou a
classedeenfermagempelalutaqueenfrentamdiariamente.Emseguida,infoimousobreumavisita
àregiãodoLagoGrandeondeestarãoparticipandodeumareuniãoparatratardasegurançapública
na Região. Também registrou que estiveram na Vila de Alter do Chão, onde puderam visitar os
postos de saúde e a Balsa Hospitalar Airton Barros. Citou que encontraram carência de materiais
hospitalares em alguns postos de saúde como autoclave, enquanto que na balsa, equipamentos se
estragam, observando que os materiais não podem ser deslocados pai.a as unidades de saúde que
atuamnaregião,porseremespecificamentedirecionadosparaabalsa.Cobrouprevidênciasquanto
a esta situação. Finalizou parabenizando a sugestão de denominar o Ginásio poliesportivo com o
nome do despoftista Djalma Lima. 0 vereador CARLOS SILVA (PSC) parabenizou a todos os
profissionais  de  enfermagem,  citando  que  esteve  por  sete  dias  internado  devido  a  covid-19,  e
presenciou o trabalho de excelência dos profissionais, pedindo orações pelos que se encontram na
linhadefrenteemcombateàcovid-19.Destacouaindaqueestánaluta,juntamentecomosdemais
pares, para.que a projeto de lei referen{e a valorização do salário da categoria seja aprovado e os
profissionais  de  saúde  sejam  valorizados  como  merecem.   0  vereador  ELIELTON  LIRA
(AVANTE)  discursou  em  d:fesa  da abertura  do  Hospital  Regional  do  Baixo  Amazonas  para
atendimento da Traumatologia no Município de Santarém.  Citou sobre a atitude do Governador
em  abrir  as  portas   de   alguns   Hospitais   Regionais   do   Estado   para  o   atendimento   a  essa
especialidade; e destacou que este tipo de atendimentos a`judaria a minimizar a grande demanda
do  Município  e  região,  solicitando  esta  atenção  por  paile  do  Governador  Hélder  Barbalho.
TEMP9  DAS  BANCADAS:  0  vereador  CARLOS  MARTINS  (PT)  deu  ênfase  ao  Dia
lnternacionaldaEnfermagem,lamentandoonúmerodeprofissionaismortospelacovid-19,devido
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estarem na linha de frente ao combate a pandemia. Também, registrou dos mais de dois milhões
profissionais que estão atuando no país dia a dia, e da luta em favor do Projeto de Lei que define
o piso salarial nacional para os profissionais. Falou da realidade dos profissionais de saúde diante
das fraquezas do sistema de saúde, destacando que a luta não é apenas por salário, mas também
por condições  de trabalho.  0  vereador questionou as  escolhas  em terceirizar os  serviços  e  dos
baixos salários oferecidos nos processos seletivos. Para finalizar, falou do financiamento da saúde
no país e disse existir um subfinanciamento,  que seria uin recurso destinado ao município para
saúde básica, mas que é sugado pelos hospitais. Destacou que o Estado deveria investir 12°/o dos
recursos próprios para essa assistência, cobrando parceria entre Estado e Município. 0 vereador
ALEXANDRE MADURO (MDB) também parabenizou a classe dos enfermeiros pelo seu dia,
reforçando  o  reconhecimento  que  tais  profissionais  merecem  diante  do  gigantesco  trabalho
realizado na área da saúde.  Em seguida,  destacou uma parceria com o Deputado Federal Paulo
Bengntson que, juntamente  com  o  Ministério  de  Desenvolvimento  Social,  conseguiram para  o
município, dezesseis toneladas de alimentos para atender 1.300 famílias, e kits covid-19 que serão
destinados a Secretaria de  Saúde.  Falou também do requerimento  direcionando a Secretaria de
Educação  solicitando  a  finalização  da  obra  da creche  do  bairro  de  lpanema,  e  de  outros  dois
requerimentos  referente  a  recuperação  de  vias  públicas.  Também  encaminhará  documentos
voltados para as  escolas  e unidade  de  saúde  da Região  do  Aritapera,  solicitando  instalação  de
energia solar. Também estará solicitando placas solares para a Região de Campus do Urucurituba,
para que possam adquirir energia própria já que não existe na região uma rede de energia elétrica
através do Programa Luz para Todos. Em aparte, o vereador JK do Povão (PSDB) parabenizou as
atitudes do vereador em relação as doações das cestas básicas e dos kits, ressaltando a impoiiância
de tais ações no município, e cobrou informações a respeito da situação de Alter do Chão quanto
ao  pedido  de  informação  sobre  um  evento  liberado.  Em  resposta,  o  vereador  ALEXANDRE
MADURO (.MDB) falou que estará esclarecendo todas as informações sobre tal evento, e citou
outra  parceria  com  o  Grupo  Saúde  e  Alegria  para  a  entrega  de  mais  kits  de  alimentação  à
população. Pela ordem, o vereador Josafá Gonçalves (PL) solicitou que na reunião a ser realizada
na  Região  do  Lago  Grande  sobre  segurança  pública,  colocassem  em  pauta  um  ocorrido  na
Comunidade  de  Piraquara,  onde  moradores  promoveram  eventos  para  ajudar  moradores  que
passampornecessidadenesteperíododepandemia,masapolíciamilitarcompareceucomatitudes
autoritárias querendo multar as pessoas, e na ocasião, levaram trezentos reais dos organizadores
doevento.Destacouqueopapeldosagentespúblicosnaquelemomentodeveriaserdeapoio.Pela
ordem, o vereador JK do Povão (PSDB) destacou que atitudes de profissionais que não fazem seu
papel devem ser denvnciadas para que este tipo de situação não volte a acontecer. Sugeriu que os
moradores que organizaram o evento possam comparecer a delegacia para formalizar a denúncia.
Concluído o Grande Expediente passamos para a Primeira Parte da Ordem do Dia com a leitura
daatadodia04demaiode2021,queapóscolocadaemdiscussãofoiaprovadaporunanimidade.
Em continuidade houve a leitura dos expedientes recebidos: MEMO.  11/2021 -GAB. Ver. Ronan
Liberal  Jr.  (MDB);  MEMO.  051/2021-GAB.  Ver.  Junior  Tapajós  (PL).  Portaria  004/2021  -
Criação  de  Comissão  e  Estudo  para  a  criação  do  Distrito  de  Curuai-  Lago  Grande.  Foram
encaminhados às comissões pertinentes: Projeto de Lei, de autoria da vereadora Adriana almeida
(Py),  qTe  autori.za  a  Prefeitura  Municipal  de  Santarém  a  contratar  profissionais  da  área  de
psicologia e serviço.social para atuar em Escolas da Rede Pública Municipal do Ensino Básico e
dá outras providências. Projeto de Lei, de autoria do vereador JK do Povão (PSDB), que dispõe
sobre atendimento preferencial, aos doadores de sangue, órgãos tecidos e medula óssea, e, ainda,
aos  inscritos  no  Registro  Nacional  de  Doadores  de  Medula  Óssea-REDOME.  Também  foram
encaminhados dois Projetos de Terra, de autoria do Poder Executivo. Em seguida, passou-se para
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da   Ordem   do   Dia,   com   discussão   e   votação` --- ^ - - _
~  ~.t,„..w„   L„,,.   uo   viut;iii   L[u   ijia,   com   cLiscussão   e   votação   das   matérias   em   pauta.
TRABALHOS APROVADOS E ACATADOS:  Moção de Aplausos  127/2021,  de autoria do
vereadorAlyssonPontes(PSD);MoçãodeAplausos128/2021,deautoriadovereadorSilvioNeto
(DEM);MoçãodeAplaus?s129/2021,deautoriadovereadorCarlosMartins(PT).Foiaprovado
pelo  soberano  plenário  a inclusão  em pauta do  PROJETO  DE  LEI  465/2021,  de  autoria  do
vereador Erasmo Maia (DEM), que dispõe sobre a denominação da Unidade Básica de Saúde da
ComunidadedoCipoaledáoutrasprovidências.0projetofoilidocomseuparecer.seguiiidosua
aprovaçãoporunanimidadeemlae2adiscussão.Emseguida.deu-seprosseguimentoàpautacom
a  apro.vação  dos  requerimentos  789  e  791/2021,  de  autoria  do  vereador  Erlon  Rocha  (MDB);
requer}mentos   847,   948   e   869/2021,   de   autoria   do   vereador   Elielton   Lira   (AVANTE);
requerimentos850e851/2021,deautoriadavereadoraAdrianaAlmeida(PV);requerimentos852
e 865/2021, de autoria do vereador Carlos Martins (PT); requerimentos 853, 854 e 866/2021, de
autoria  do  vereador  Alexandre  Maduro  (MDB);  requerimentos  855  e  876/2021,  de  autoria  do
vereador Carlos  Silva (PSC);  requerimentos  857,  858  e  859/2021,  de  autoria  do  vereador  Enf.
Murilo Tolentiim (PSC); requerimentos  860 a 864/2021, de autoria do vereador Alysson Pontes
(PSD);  requerimentos  874/2021,  de  autoria  da  vereadora  Enfa.  Alba  Leal  (MDB);  Indicação
090/2021,deautoriadovereadorErlonRocha(MDB);Indicação105/2021,deautoriadovereador
Carlos  Silva  (PSC);  Indicação   106/2021,  de  autoria  da  vereadora  Enfa.  Alba  Leal  (MDB);
Indicações107e108/2021,deautoriadovereadorErasmoMaia(DEM);Pedidosdelnformações
61  e  62/2021,  de  autoria do  vereador Biga Kalahari  (PT).  Conclui'do  a pauta,  o presidente  em
exercícioALYSSONPONTES(PSD),encerrouostrabalhosconvidandoatodosparaapróxima
sessão.  Vereadores  presentes:  ALEXANDRE  MADURO  (MDB),  ENFERMEIRA  ALBA
LEAL (MDB), ERASMO MAIA (DEM), CARLOS MARTINS (PT), PROF. JOSAFÁ DO
SINPROSAN  (PL),  SÍLVIO  NETO  (DEM),  GERLANDE  CASTRO  (PSB),  ADRIANA
ALMEIDA (PV), JK DO  POVÃO  (PSDB),  BIGA  KALAHARI  (PT), ELIELTON LIRA
(AVANTE),  ALYSSON  PONTES  (PSD),  DIDI  FELEOL  (PP),  CARLOS  SILVA  (PSC),
ERLON  ROCHA  (MDB),  ANGELO  TAPAJOS  (REPUBLICANOS),  ENF.  MURILO
TOLENTINO (PSC). AUSENTE:  JANDER ILSON PEREIRA (DEM). AUSENTES  COM
.TL,JSTIFICATIVA: AGUINALD0 PROMISSÓRIA (PSL), RONAN LIBEFAL JR. (MDB),
JUNIOR TAPAJÓS (PL). E para constar, mandou lavrar a ata que depois de lida. discutida e
aprovada será assinada por quem de direito.
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