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ESANTARÉM

Ata da Quinquagésima Quinta Sessão Ordinária do Primeiro
o da Primeira Sessão
Legislativa da Décima Nona Legislatura, realizada no dia vinte e um de junho 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. TEMPO DAS
LIDERANÇAS: 0 vereador CARLOS MARTINS (PT) destacou que no último domingo houve
uma programação cultural interessante, que não estava na programação do aniversário de
Santarém. Ressaltou que faltou mais atividades culturais nesse ano em relação aos anos anteriores,
embora haja as restrições. Destacou que a reinauguação do lnstituto Histórico Geográfico do
Tapajós foi um evento muito importante e que deveria fazer destaque na programação de
aniversário da cidade. 0 vereador BIGA KALAHARE (PT) relatou que visitou algumas escolas
do seu bairro, entre elas, a escola Frei Juvenal. Destacou que a rua onde a mesma se localiza está
sendoasfaltada,eparauniroútilaoagradável,sugeriuqueaescolatambémpasseporumprocesso
de refoma básica e inclusão de uma sala de vídeo, para que o professor possa executar suas aulas
com mais ludicidade. 0 vereador RONAN LIBERAL JR (MDB) registrou a visita do
Govemador do Estado a Santarém, para inauguração de algumas obras e eventos realizados em
comemoração ao aniversário de Santarém. Informou que pós-aniversário ainda terão mais

programações de entregas de equipamentos públicos no Município. Também citou sobre os
homenageados duante a cerimônia a ser realizada na Casa de Cultura, destacando a entrega da
reforma do local com espaço modemo e favorável a cultua, graças ao esforço de todos os
envolvidos e parceiras com a iniciativa privada. A vereadora ENFA. ALBA LEAL (MDB)
infomou que a Comissão de Saúde esteve presente na região do Arapiuns, onde estiveram
supervisionando seis midades de saúde, objetivando atender à solicitação do Ministério Público,
referente a fiscalização das estruturas das unidades quanto a insumos, medicamentos e outros
matérias. Registrou que as situações serão descritas em uin relatório e encaminhadas ao Ministério
Público. Falou também do início da Campanha de Doação de Sangue que acontece até o dia 26 de

junho. Reforçou o convite para que todos possam participar da campanha, e finalizou citando a
entrega importante da Agência Transíúsional no Hospital Municipal de Santarém. 0 vereador
ERASM0 MAIA (DEM) destacou a continuação da programação de aniversário da cidade.
Relatou que esteve juntamente com o vereador Josafá Gonçalves, visitando a Escola Joaquim
Cavalcante Maia no Bairro Santo André, para entrega de uma refoma em toda a sua estrutura.
Falou ainda dos seis anos do espaço cultual Cristo Rei, a entrega de outras obras, e homenagens
realizadas duante os eventos programados em comemoração ao aniversário de Santarém. Disse
que o prefeito Nélio Aguiar tem sido muito agradecido pelo trabalho de todos e, em nome do
partido Democratas, agradeceu parabenizando o município pelos 360 anos de existência. A
vereadora ADRIANA ALMEIDA (PV) agradeceu as emendas recebidas para custeio da saúde e
incrementos para assistência hospitalar de Santarém. Também fez uma solicitação referente a
reunião com empresários do ramo festivo e musical. Relatou que foi procuada pela categoria, os
quais estão solicitando a isenção da taxa do DPA, que foi paga no período em que as atividades
estavam suspensas. Infomou que já encaminhou um oficio com as devidas solicitações ao
Secretário Regional Henderson Pinto, pedindo a isenção da devida taxa. 0 vereador JOSAFÁ
GONÇALVES (PL) manifestou seu contentamento com a nova fase da vacinação em Santarém,
que passa para idade de 35 anos, reforçando o uso obrigatório de máscara. Comentou também que
representou à Casa nos eventos de entrega das obras escolares, e finalizou informando que estará
sugerindo, através de indicação, que aos domingos se tenha o maior número de ambulâncias em
atividade, devido ao grande fluxo de casos que requerem assistência. 0 vereador ENF. MURIL0
TOLENTINO (PSC) disse estará apresentando uma moção de aplausos em comemoração ao Dia
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da Mídia. Também agradeceu o prefeito Nélio Aguiar por ter atendido o requerimento referente a
inclusão dos bancários no Plano Nacional de Vacinação contra a covid-19. Agradeceu também ao
Govemo do Estado pelo pagamento dos salários dos profissionais saúde do Hospital de Campanha
de Santarém, pedindo a população que continuem tomando todos os cuidados. Finalizou

parabenizando a cidade pelos seus 360 anos. 0 vereador CARLOS SILVA (PSC) iniciou pedindo
desculpas aos que se sentiram ofendidos com a divulgação da solicitação de pagamento referente
aos salários dos servidores do Hospital de Campanha. Ressaltou que lutou sim pelos servidores, e
quando teve a oportunidade em falar com o govemador do Estado, pediu a ele que resolvesse a
questão. Registrou também que esteve visitando a Região do ltuqui, acompanhado do assessor do
gabinete do Deputado Estadual Galileu, levando propostas de projetos aos moradores da Vila do
Tiningú. Relatou que ainda não foram atendidas as solicitações com relação a UBS da comunidade

quanto a estrutura do local. Na visita a comunidade da Boa Esperança, relatou que foram
solicitadas refomas no prédio da associação e ampliação na base militar, demandas que serão
encaminhadas ao govemo do Estado. Disse que a ambulância é de porte pequeno para o
atendimento, e não existe técnico de saúde, sendo o próprio motorista quem presta todos os
atendimentos duante o transporte de pacientes. Finalizou parabenizando Santarém pelos 360 anos.
TEMP0 DAS BANCADAS: 0 vereador JK DO POVÃO (PSDB) fez referência a
regionalização do HMS, destacando que respeita o posicionamento de quem é a favor, mas
manifesta seu pensamento contrário à ideia, considerando importante debater o assunto. Na
ocasião, destacou que a saúde está cada vez pior, fez críticas a alguns posicionamentos na tribuna
em relação aos gastos do município com a saúde que, segundo ele, dão a entender que estão
fazendo um favor a esses municípios. Disse que o SUS é para todos. Segundo ele, os recursos que
são destinados ao município e aos diversos setores da saúde, são valores muito baixos e, com base
em dados pesquisados, disse que regionalizar o Hospital Municipal não seria a solução.
Questionou aos pares em relação aos débitos da OS, sugerindo chamar o Govemador do Estado
para debater as devidas melhorias no sistema de saúde da cidade, para que assim cheguem a um
consenso quanto a regionalização da unidade. Disse que pode disponibilizar os números
apresentados. 0 vereador JUNIOR TAPAJÓS (PL) fez críticas às palavras do vereador JK sobre
as pautas levantadas em tomo da saúde do município. Sugeriu que ele pesquisasse em áudios e
vídeos quem dos pares se manifestou dizendo que Santarém faz favor para os demais municípios.
Afimou ser favorável a regionalização do Hospital Municipal, pois muitos pacientes que se
apresentam no hospital não são regulados, assim como também, santarenos se deslocam para
capitais de foma irregular em busca de atendimentos, e que não se pode comparar gastos dos anos
anteriores com o atual momento em que se vive, sendo que os repasses de recursos não
acompanharam essas mudanças de preços. Destacou que alguma solução deve ser executada para
descongestionar o HMS. Em parte, o vereador Erasmo Maia (DEM) reforçou as palavras do
vereador Júnior Tapajós, considerando que a saúde é financiada por vários programas, os quais
muitas vezes não podem ser remanejados; outra situação é a pactuação com o teto, e que falta
recursos que suporte um hospital de porta aberta, ressaltando que o cofinanciamento seria a solução
para ajudar o município a executar as políticas de saúde. 0 vereador Júnior Tapajós (PL) disse à
população dos demais município que em nenhum momento os pares falaram que, em relação a
assistência à saúde, Santarém estaria fazendo um favor a eles. Em aparte, o vereador JK do Povão

(PSDB) defendeu que em nenhum momento rebaixou algum colega e que está em fase de
aprendizado tentando ajudar a população. Pela ordem, o vereador Júnior Tapajós (PL) solicitou ao
vereador Alysson Pontes que analisasse as palavras do colega JK, que o acusou de ter dito palavras
mentirosas na tribuna. Concluído o Grande Expediente passamos para a Primeira Parte da
Ordem do Dia com a leitua da ata do dia 09 de junho de 2021, que após colocada em discussão
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foi aprovada por unanimidade. Em continuidade houve a leitura dos expedientes
recebidos:
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MEMo.023/2o2|-GAB.Ver.Ger|andecastro(PSB);MEMo.óá|72_ó2i-=-G-À-Éi-Vei:-E-|íéí,v.Úri
Lira (AVANTE); MEMO.041/2021 -GAB. Ver. Jander llson Pereira (DEM); OF. 01/2021 Conselho Comunitário do Distrito de Alter do Chão. Foram encaminhados às comissões

pertinentes: Projeto de Lei 1642/2021, de autoria do vereador Biga Kalahare (PT), que dispõe
sobresançõesadministrativasaplicadasàspráticasdediscriminaçãoemrazãodeorientaçãosexual
eidentidadedegênero.ProjetodeLei1641/2021,deautoriadovereadorMuriloTolentino(PSC),

que institui a criação do Dia do Biomédico no calendário municipal oficial que se dá em 20 de
novembro, assim como homenageia os profissionais de destaque nesta área de atuação nesta
cidade.Emseguida,passou-separaaSegundaPartedaOrdemdoDia,comdiscussãoevotação
das matérias em pauta. TRABALHOS APROVADOS E ACATADOS: Moções de Aplausos
159,163 e 165/2021, de autoria do vereador Carlos Silva (PSC); Moção de Aplausos 160/2021,
de autoria do vereador Alysson Pontes (PSD); Moção de Aplausos 161/2021, de autoria do
vereador Muilo Tolentino (PSC); Moção de Pesar 162/2021, de autoria do vereador Alexandre
Maduro (MDB); Moção de Aplausos 164/2021, de autoria do vereador Carlos Martins (PT);
Moção de Aplausos 166/2021, de autoria do vereador Carlos Martins (PT); requerimento
1051/2021, de autoria da vereadora Adriana almeida (PV); requerimentos 1176 a 1216/2021, de
autoria do vereador Murilo Tolentino (PSC); requerimentos 1181 e 1182/2021, de autoria do
vereador Angelo Tapajós (REPUBLICANOS); requerimento 1192/2021, de autoria do vereador
Aguinaldo Promissória (PSL); requerimentos 1146 a 1152/2021, de autoria do vereador Júnior
Tapajós (PL); requerimentos 1157,1166,1167,1193,1194,1195,1217 a 1223/2021, de autoria

do vereador Alexandre Maduo (MDB); requerimentos 1201 e 1202/2021, de autoria do vereador
RonanLiberalJr.(MDB);requerimentos1203e1204/2021,deautoriadovereadorCarlosMartins
(PT); requerimentos 1168 a 1171,1206 e 1207/2021, de autoria do vereador Carlos Silva (PSC);
requerimentol208/2021, de autoria da vereadora Alba Leal (MDB); requerimentos 1209,1210 e
1211/2021, de autoria do vereador Silvio Neto (DEM); requerimentos 1172 a 1175,1213,1214 e
1215/2021, de autoria do vereador Alysson Pontes (PSD); requerimentos 1159,1160,1224 e

1225/2021, de autoria do vereador Erlon Rocha (MDB); requerimento 1226/2021, de autoria do
vereador Erasmo Maia (DEM). Pedido de lnformação 084/2021, de autoria do vereador JK do
Povão (PSDB); Indicação 157/2021, de autoria do vereador Júnior Tapajós (PL); Indicação
159/2021, de autoria do vereador Alexandre Maduro (MDB); Indicação 160/2021, de autoria do
vereador Ronan Liberal Jr. (MDB); Indicação 161/2021, de autoria do vereador Erlon Rocha
(MDB); Indicações 162 e 163/2021, 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: ALEXANDRE MADURO
(MDB), ENFERMEIRA ALBA LEAL (MDB>, ADRIANA ALMEIDA av), CARLOS MARTINS
¢T), PROF. losAFÁ DO SINPROSAN a.L], SÍLVIO NETO a]EM], RONAN LIBERAL ]R.
(MDB), lK DO POVÃO a.SDB), BIGA KALAIIARE (PT), ALyssoN PONTES a>SD), DIDI
FELEOL a.P), ANGELO TAPA]OS (REPUBLICANOS), ENF. MURILO TOLENTINO a>SC),
]ÚNIOR TAPA]ÓS aL), CARLOS SILVA a.SC>, ERLON ROCIIA tMDB), ERASMO MAIA
a]EM), AGUINALDO PROMISSÓRIA a.SL). AUSENTES COM ]USTIFICATIVA: lANDER
ILSON PEREIRA (DEM), ADRIANA ALMEIDA a.V), GERLANDE CASTRO a.SB), ELIELTON
LIRA (AVANTE). E para constar, mandou lavrar a ata que depois de lida, discutida e aprovada
será assinada por quem de direito.
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