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Ata da Quinquagésima Segunda Sessão Ordinária do Primeiro Perío
Legislativa da Décima Nona Legislatura, realizada no dia nove de junho o 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. TEMPO DAS LIDERANÇAS: 0
vereador JK DO POVÃ0 (PSDB) infomou que visitou as obras do Hospital Matemo lnfantil, e
voltou a cobrar do Govemador Hélder Barbalho prioridade na conclusão da obra, que segundo
infomações, tem um prazo de conclusão para o mês de abril de 2022. 0 vereador RONAN
LIBERAL JR (MDB) parabenizou a todos os envolvidos pela sessão especial aos 83 anos da
lgreja da Assembleia de Deus. Em seguida, informou sobre a sessão especial que deve acontecer
na próxima terça-feira, com entregas de medalhas e momentos comemorativos em homenagem
aos 192 anos da Câmara de Santarém e 360 anos da cidade de Santarém. Informou que duante a
sessão estarão homenageando algumas personalidades que contribuíram com a sociedade
santarena e com o Poder Legislativo. 0 vereador JANDER ILSON PEREIRA (DEM) destacou
a visita à Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico, Mineração e energia - SEDEME,
onde estiveram solicitando a continuidade do projeto de implantação de energia na várzea.
Reafirmou seu apelo para que seja colocado como uma bandeira de luta a continuidade do projeto,
e finalizou parabenizando o prefeito Nélio Aguiar pelas obras que estão sendo entregues ao
município. 0 vereador JOSAFÁ GONÇALVES (PL) fez registro que, em conversa com o
prefeito Nélio Aguiar, a vacinação dos profissionais de educação lnfantil, profissionais das
Universidades Públicas e particulares da cidade devem continuar, para que logo todos retomem as
suas atividades. Também, parabenizou o deputado estadual José Maria Tapajós pelo empenho em
buscar recursos para a saúde através das emendas parlamentares, e ainda citou as escolhas dos
nomes a serem homenageados na sessão de 192 anos da Câmara Municipal de Santarém. Finalizou
dizendo que estão executando trabalhos com a juventude em relação ao Projeto de Comenta ao
Mérito Íútebolístico, e espera o apoio da Casa. 0 vereador CARLOS SILVA (PSC) afirmou estar

grato pela homenagem à lgreja Assembleia de Deus que, duante a sessão especial pode reconhecer
vinte e quatro integrantes da igreja pelo relevante serviço prestado aos diversos setores da
sociedade. Também se manifestou sobre o requerimento de sua autoria que solicita a construção
de uma faixa elevada no trecho da Barão da Rio Branco, em frente a Unidade de Obstetrícia e Casa
da Mulher. Relatou que muitos motoristas não têm respeitado os pedestres que desejam atravessar

a avenida. TEMP0 DAS BANCADAS: 0 vereador JUNIOR TAPAJÓS (PL) infomou que
circula nas redes sociais um vídeo de um cidadão, que faz comparação dos valores apresentados
nas placas da obra do Hospital Municipal e a construção de um reservatório de água da COSANPA.
Ressaltou que a infomação viralizou nas redes sociais de forma errônea, e está incompleta; sendo
assim, esclareceu os valores exibidos e a destinação de cada recurso investido, relatando que
muitas vezes a inforinação não está completa, cedendo espaço a conclusões precipitadas. Também
usou a tribuna para reforçar as palavras do vereador Josafá Gonçalves em relação a emenda que já
está paga com valor destinado a compra de equipamentos para o HMS, de autoria do deputado
José Maria Tapajós. Destacou a importância em eleger deputados do próprio município,
ressaltando que ainda este ano estarão recebendo boas notícias de benfeitorias ao município. Em
aparte, o vereador JK do Povão (PSDB) parabenizou o deputado José Maria Tapajós pelos recursos
adquiridos para a saúde de Santarém, e pediu que o vereador Junior Tapajós detalhasse a
destinação do recurso em cada setor da saúde. 0 vereador Junior Tapajós disse que a destinação
do recurso já está bem discriminada, compartilhando com todos os colegas o detalhamento. Falou
aindaqueestevevisitandoaUnidadeBásicadeSaúdeeaUnidade24hdoBairroNovaRepública,
afimdeouvirasdemandaseapartirdisso,encaminhari.equerimentosparasolucioná-los.Também
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infomou que participou da inauguração da reforma da Escola Sagrado Coração de Jesus na Vila
de Alter do Chão, obra que beneficiará mais de duzentos alunos daquela região. 0 vereador
ELIELTON LIRA (AVANTE) parabenizou o vereador Carlos Silva, em relação a homenagem
prestada à lgreja Assembleia de Deus. Também, registrou sobre o evento Marcha para Jesus
realizada no último sábado, que aconteceu através de uma carreata. Registrou ainda quanto a
semana de comemorações e entregas de muitas obras dentro da pasta da Educação, tanto na zona
urbana quanto na zona niral do município. Finalizou parabenizando o deputado Hilton Aguiar,
pela criação da lei que deu origem ao Programa social "CNH Pai D'égua", com o objetivo de
fomar, qualificar e habilitarjovens de baixa renda como condutores de veículos automotores, de
foma gratuita. 0 vereador CARLOS MARTINS (PT) falou sobre a notícia transmitida pelo
Ministério da Saúde e pelo Govemo do Estado, com relação a vacinação da população em geral,
na faixa etária de ls a 29 anos, a partir da diminuição da demanda prioritária. Relatou que o
Govemador Hélder Barbalho infomou que até o final de setembro, essa ação estará acontecendo
em todo o Estado do Pará. Em relação ao recebimento de mais doses da vacina da Pfizer, destacou

que ela precisa de temperaturas muito baixas, mas o laboratório já estabeleceu novas fomas de
conservação, enfatizando que Santarém possui logística para armazená-las nesse sentido.
Reafimou seu pedido para que a vacina da Pfizer venha para o município de Santarém. Finalizou
parabenizando as comemorações do aniversário da cidade e ao mesmo tempo, mostrou sua
preocupação com a situação da saúde, relatando que apenas uma obra de Unidade Básica de Saúde
foi entregue a população, criticando também a paralização de outras obras de assistência primária
de saúde ao município. Pela ordem, o vereador Erasmo Maia (DEM) infomou que o Prefeito Nélio
Aguiar já está providenciando a chegada do imunizante da Pfizer. E que, ao témino da vacinação
dos profissionais da educação, e mesmo que a vacina chegue ao município aos poucos, deve-se
iniciar a vacinação da população em geral para que possam avançar na imunização. 0 vereador
Carlos Martins (PT) reafimou que não existem justificativas para que a vacina não venha para
Santarém, ressaltando que seria importante a ampliação da vacinação para a população em geral,
ainda que seja necessário vacinar as pessoas com comorbidades. Segundo ele, embora o município
esteja bem, ainda tem sugido novos casos de covid-19. Concluído o Grande Expediente passamos

para a Primeira Parte da Ordem do Dia com a leitua da ata do dia 31 de maio de 2021, que
após colocada em discussão foi aprovada por unanimidade. Em continuidade houve a leitura dos
expedientes recebidos: MEMO. 024/2021 - GAB. Ver. Murilo Tolentino (PSC); MEMO.
024/2021 -GAB. Ver. Didi Feleol (PP); MEMO. 025/2021 -GAB. Ver. Aguinaldo Promissória

(PSL); MEMO. 034/2021 -GAB. Ver. Alexandre Maduo (MDB); MEMO. 020/2021 -GAB.
Ver. Adriana Almeida (PV). Forain encaminhados às comissões pertinentes: Projetos de Decretos
Legislativos, de autoria da Mesa Diretora, que dispõe sobre a concessão da Medalha do Mérito
Legislativo "Osman Bentes de Sousa" ao Padre Sidney Augusto Canto Oliveira; a Secretária
Municipal De Educação Maria José Maia da Silva; a Servidora da Câmara Municipal de Santarém,
Senhora Maria Raimunda Douado e Sousa; ao historiador Joaquim Cristovam de Andrade Sena;
ao Empresário e ex-vereador de Santarém, Sr. Fábio Chagas Lima; e ao Deputado Estadual José
Maria Tapajós. 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
Aplausos151/2021,deautoriadovereadorCarlosSilva(PSC);MoçãodeAplausos152/2021,de
autoria do vereador Erasmo Maia (DEM). A seguir, havendo o retomo do pedido de vista do
PROJETO DE RESOLUÇÃ0 1069/2021, de autoria do vereador Josafá Gonçalves (PL), que
dispõesobreacriaçãodaComendadoMéritoFutebolístico"LúcioSantarém.Deu-secontinuidade
a votação da matéria, sendo aprovado em la e 2a discussão, por unanimidade. Em seguida, houve
uma pausa na sessão para realizar um registro com a família do jogador Lúcio Santarém. Em
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seguida, deu-se prosseguimento a pauta com a aprovação do Pedido de lnfomação 76/2021, de
autoria do vereador Biga Kalahare (PT); Indicações 148 e 151/2021, de autoria do vereador
Erasmo Maia (DEM); Indicações 152 a 155/2021, de autoria do vereador JK do Povão (PSDB).
Requerimentos 1048 e 1101/2021, de autoria do vereador JK do Povão (PSDB); Requerimentos
1102, 1103 e 1104/2021, de autoria do vereador Erlon Rocha (MDB); Requerimentos 1105 e
1106/2021,deautoriadovereadorAlyssonPontes(PSD);Requerimento1109/2021,deautoriado
vereador Carlos Martins (PT); Requerimentos 1110,1111 e 1112/2021, de autoria do vereador
Junior Tapajós (PL); Requerimentos 1113,1114 e 1115/2021, de autoria do vereador Aguinaldo

Promissória (PSL). Concluído a pauta, o presidente RONAN LIBERAL JR. (MDB), encerrou os
trabalhos convidando a todos para a próxima sessão. Vereadores presentes: ENFERMEIRA

ALBA LEAL (MDB), CARLOS MARTINS (PT), PROF. JOSAFÁ D0 SINPROSAN (PL),
SÍLVI0 NETO (DEM), RONAN LIBERAL JR. (MDB), GERLANDE CASTRO (PSB), JK
D0 POVÃO (PSDB), BIGA KALAHARE (PT), ELIELTON LIRA (AVANTE), ALYSSON
PONTES (PSD), ANGELO TAPAJOS (REPUBLICANOS), JÚNIOR TAPAJÓS (PL),
CARLOS SILVA (PSC), ERLON ROCHA (MDB), ERASM0 MAIA (DEM), JANDER
ILSON PEREIRA (DEM). AUSENTES COM JUSTIFICATIVA: MURIL0 TOLENTINO
(PSC), AGUINALD0 PROMISSÓRIA (PSL), ALEXANDRE MADURO (MDB),
ADRIANA ALMEIDA (PV), DIDI FELEOL (PP). E para constar, mandou lavrar a ata que
depois de lida, discutida e aprovada será assinada por quem de direito.
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