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Ata da Quinquagésima Terceira Sessão Ordinária do Primeiro Período da Primeira Sessão
Legislativa da Décima Nona Legislatura, realizada no dia catorze de junho do ano de dois mil e
vinteeum,noPlenárioBeneditoMagalhãesdaCâmaraMunicipaldeSantarém.Àhoraregimental
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
vereadorJKDOPOVÃO(PSDB)falousobreafaltademedicamentosnoHospitalMunicipalde
Santarém-HMS, destacando que pode ocorrer o interrompimento do procedimento de cirurgias,
devido à falta de sedação. Solicitou a saída da OS Mais Saúde, alegando que existe uma péssima
administração por parte do instituto. Em vista disso, pediu ao prefeito Nélio Aguiar que agilize a
obraqueestáprevistaparainaugurarnopróximodia25dejunho,edeixedeseromissoemrelação
a saúde de Santarém. Pela ordem, o vereador Enf. Murilo Tolentino (PSC) registrou que a OS não
tem culpa das condições que se encontra o HMS, ressaltando que faltam recursos do Estado através
da SESPA, pois a maior parte da problemática está relacionada a estrutura do hospital. Disse que
não estava sabendo da falta de materiais. 0 vereador do JK registrou que concorda com o vereador
Muilo Tolentino, no entanto, ressaltou que a OS tinha conhecimento das dificuldades e valores

que receberia do govemo, enfatizando que a Casa precisa buscar uma saída. 0 vereador DIDI
FELEOL (PP) fez registro da viagem à região do Lago Grande, onde pode acompanhar as
comunidades quanto as discussões referentes ao Plano Plurianual - PPA. Destacou a participação
dos jovens nas discussões, e da importância de os vereadores acompanharem esse processo junto
as comunidades. Para finalizar, citou que esteve na comunidade Muruí, onde a prefeitura realizou
um trabalho de mutirão, e relatou da viagem a Belém para tratar assuntos relacionados a expansão
de energia elétrica nas comunidades do interior. 0 vereador BIGA KALAHARI (PT) registrou
que esteve na comunidade lgarapé do Pimenta, região do planalto santareno, onde visitou a Escola
Municipal Santa Brígida. Destacou que os moradores anseiam a reforma estrutural da unidade para

que, com o retomo das aulas, ela possa apresentar estrutura boa para receber os estudantes da
região. 0 vereador GERLANDE CASTRO (PSB) parabenizou o Governo Nélio Aguiar, pelo
evento na Região do Lago Grande referente a elaboração do PPA. Disse que houve a participação
significativa da população, e que foi um momento importante para apresentar as demandas do
local. Também parabenizou a nova diretoria da região Cachoeira do Aruã, no Arapiuns, que
juntamente com outros líderes, trabalharam por muitas melhorias naquela região, como reforina e
ampliação do posto de Saúde. Disse que agora estarão lutando pela construção de uma nova escola,
onde já existem algumas salas construídas pela própria comunidade. 0 vereador CARLOS
SILVA (PSC) manifestou sua felicidade por ter recebido a primeira dose da vacina contra covid19, ressaltando que agora se considera mais seguro. Registrou também que tem recebido
mensagens dos fimcionários do Hospital de Campanha, que relataram ainda não terem recebido
seus salários. Em seguida, relatou que esteve em Monte Alegre para se encontrar com o
Govemador Hélder Barbalho, onde apresentou demanda referente a emissão de carteira de
identidade, tendo como resposta, a análise da proposta por parte do govemador. Na oportunidade,
também pediu a pemanência do Hospital de Campanha de Santarém até o mês de dezembro, o
que o govemador respondeu que também estará analisando com carinho. Concluiu registrando que
esteve reunido com o deputado federal Olival Marques (DEM) solicitando emendas para
asfaltamentos e liberação de recursos para a saúde. Segundo ele, o deputado prontamente
respondeu positivamente a solicitação. 0 vereador ENF. MURIL0 TOLENTINO (PSC)
registrou que esteve visitando a obra da Unidade Básica de Saúde do Bairro da Prainha, um pedido
dos moradores da localidade. Relatou que a obra se encontra paralisada, e que já deveria estar
pronta. Cobrou providencias quanto a situação. Finalizou registrando sobre o Dia do Doador de
Sangue, solicitando que a população doe para suprir a necessidade dos que precisam. A vereadora
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ENFA. ALBA LEAL (MDB) infomou que esteve

___ __e--_ --T ------\\-1,\\,
participando da inauguação
do _Ginásio
PoliesportivodaEscolaMairaAmália,para6enizandoo-smoradoresdalocalidadepelaconquista.
RelatouquetambémestevevisitandoaUPA-24heficoufelizporobservaraquedanonúmerode

pacientes acometidos pela covid-19; solicitando que o Hospital de Campanha possa servir de
retaguarda para os pacientes que apresentarem sintomas de covid-19, para assim, deixar a UPA
somente com atendimentos clínicos, e amenizar a superlotação do HMS. Finalizou pedindo aos
vereadores que votem favoráveis ao Projeto de lei que institui o "junho vermelho", que dá
iTcentivo a doação de sangue. 0 vereador ALEXANDRE MADURO (MDB) infomou que em
viagem a Belém, com outros parlamentares da Casa, foram recebidos pelo Secretário da Secretaria

de Estado de Desenvolvimento Econômico, Mineração e Energia - SEDEME, e debateram a

questão da energia rural para a regiões do Aritapera e Tapará, registrando que existe um fundo de
investimentos para atender tais demandas sociais. Destacou também que esteve na Fundação
Nacional da Saúde - FUNASA, tratando da implantação de 25 sistemas de água potável na região
do Aritapera, um projeto protocolado em 2018, e que foram executados apenas dois sistemas.
Disse que solicitou a reativação do projeto para assim levar água de qualidade aos moradores.

TEMPO DAS BANCADAS: 0 vereador ERASMO MAIA (DEM) parabenizou o govemo
municipal pela entrega de várias escolas refomadas, e por muitas que estão em processo de
recuperação neste período de aniversário de Santarém. Disse ainda que festeja o projeto de
melhoria de acesso a Serra do Saubal que, através de emenda parlamentar receberá várias
melhorias de urbanização. Infomou também que o Município será contemplado com mais uma
ambulância que vai servir para ampliar o apoio no translado dos pacientes das comunidades mais
distante. Para encerrar, registrou que os bairros possuem demandas urgentes na área de
infraestrutura, e que brevemente estarão detalhando a programação da Operação Verão na cidade,

que iniciou no Bairro do Maicá. 0 vereador firmou compromisso em trazer o Secretário de
lnfiaestrutura à Casa, em um momento oportuno, para dar mais detalhes das ações de
melhoramento dos bairros. 0 vereador CARLOS MARTINS (PT) reforçou a questão da
vacinação no município, sendo que já foram recebidas muitas doses e que os grupos prioritários
são importantes, mas representam uma população pequena; sendo assim, destacou que poucas
pessoas foram vacinadas, ressaltando que a solução é vacinar 70% da população, e continuar
usando máscaras e lutar por mais doses para o município. Citou também sobre os grandes mutirões
de vacinação, sugerindo que o município adote tais medidas para acelerar mais a imunização.
Reforçou ainda que o Ministério de Saúde fez uma recomendação para garantir que todos tomem
a segunda dose da vacina e como Casa Legislativa, precisam apoiar esse processo. Finalizou
destacando que precisam fazer um esforço para ampliar as informações sobre o assunto. Na
ocasião, parabenizou o vereador Erasmo Maia pelas entregas das obras de Educação, ressaltando
que o desafio é imenso, e que deveriam aproveitar a ausência das aulas para refomar mais
unidades de ensino. Pela ordem, o vereador Alysson Pontes (PSD) disse que o grande problema
enfrentado pelas pessoas quanto a vacinação, está na dificuldade de acesso ao laudo das pessoas
que possuem comorbidades, e a ideia sugerida pelos profissionais de saúde seria acabar com as
condicionantes e deixar de exigir laudos de pessoas que se apresentam com algum tipo de
comorbidade, além de que muitas pessoas também não possuem condições de pagar a aquisição
do documento. Concluído o Grande Expediente passamos para a Primeira Parte da Ordem do
Dia com a leitura da ata do dia 02 de junho de 2021, que após colocada em discussão foi aprovada
por unanimidade. Em continuidade houve a leitura dos expedientes recebidos: MEMO. 022/2021
-GAB. Ver. Adriana Almeida (PV); MEMO. 037/2021 -GAB. Ver. Jander llson Pereira (DEM).

Foram encaminhados às comissões pertinentes: Projeto de Lei 1569/2021, de autoria do Poder
Executivo, que altera o artigo 2° da Lei n ° 17.957, de 26 de dezembro de 2005. Foram
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encaminhados
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do Poder
Executivo. Em seguida, passou-se para a
Segunda Parte da Ordem do Dia, com discussão e votação das matérias em pauta.
TFLABALHOS APROVADOS E ACATADOS: Moção de Pesar 153/2021, de autoria do
vereador Ronan Liberal Jr. (MDB); Moção de Aplausos 154/2021, de autoria da vereadora Enfa.
Alba Leal (MDB); Moção de Aplausos 155/2021, de autoria do vereador Carlos Silva (PSC);
MoçãodeAplausos156/2021,deautoriadovereadorGerlandeCastro(PSB);MoçãodeAplausos
157/2021,deautoriadovereadorCarlosMartins(PT).Emseguida,entrouemvotação,embloco,
06 (SEIS) PROJETOS DE DECRETO LEGISLATIVO, de autoria da Mesa Diretora, que dispõe
sobreaconcessãodaMedalhadeMéritoLegislativo"OsmanBentesdeSousa"aSidneyAugusto
CantoOliveira;MariaJoséMaiadaSilva;MariaRaimundaDouradoeSousa;JoaquimCristóvam
deAndradeSena;FábioChagasdeLima;eJoséMariaTapajós.Apósaleituradosprojetos,foram
aprovadosemlaeúnicadiscussão,porunanimidade.Emseguida,opresidentecolocouemvotação
ainclusãonapauta,apedidodavereadoraAlbaLeal(MDB),doPROJETODELEI1411/2021,
que institui o mês "Junho Vemelho", dedicado à realização de campanha de incentivo à doação
de sangue, no âmbito do município de Santarém e dá outras providências. Sendo acatado pelo
soberano plenário, o projeto foi lido com seu parecer, em sequência foi aprovado em la e 2a
discussão, por unanimidade. Também, a pedido do vereador Erasmo Maia (DEM), o presidente
solicitou autorização do plenário para inclusão em pauta do PROJETO DE LEI 1131/2021, 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 fimdo municipal
de prevenção às drogas de Santarém e dá outras providências. Depois de acatado pelo plenário, o
projeto foi lido com seu parecer e aprovado em la e 2a discussão, por unanimidade. Em seguida,
deu-se prosseguimento à pauta com a aprovação dos requerimentos 1068 e 1074/2021, de autoria
do vereador Alexandre Maduo (MDB); requerimentos 1076 e 1077 e 1078/2021, de autoria do
vereador Didi Feleol (PP); requerimentos 1107 e 1108/2021, de autoria do vereador Murilo
Tolentino (PSC); requerimento 1122/2021, de autoria do vereador Erasmo Maia (DEM); Pedidos
de lnfomação 077/2021, de autoria do vereador Biga Kalahare (PT); Pedidos de lnformação
079/2021, de autoria do vereador Alexandre Maduro (MDB); Pedidos de lnfomação 080/2021,
de autoria do vereador Alysson Pontes (PSD); Indicação 145/2021, de autoria do vereador
Alexandre Maduro (MDB). Em vista da solicitação dos pares para participarem da inauguação da
ampliação da Escola Hilda Mota, às 18h, e também por terem o horário regimental por se esgotar,

o presidente RONAN LIBERAL JR. (MDB), encerrou os trabalhos convidando a todos para a
próxima sessão. Vereadores presentes: ALEXANDRE MADURO (MDB), ENFERMEIRA
A,LBA LEAL (MDB), CARLOS MARTINS (PT), PROF. JOSAFÁ DO SINPROSAN (PL),
SILVIO NETO (DEM), RONAN LIBERAL JR. (MDB), GERLANDE CASTRO (PSB), JK
DO POVÃO (PSDB), BIGA KALAHARE (PT), ELIELTON LIRA (AVANTE), ALYSSON

k°uN±Eàípospà'N¥[]R[oTgsLCE,?.LÚíP[àJkÊXSZEogsTPAL;fcJ2Lto¥3[ULBVL£çpASNc?,SÉ.riE%*
ROCHA (MDB), ERASM0 MAIA (DEM), AGUINALDO PROMISSÓRIA (PSL).
AUSENTES COM JUSTIFICATIVA: JANDER ILSON PEREIRA (DEM), ADHANA
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