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Ata da Vigésima NonaSessão Ordinária do Segundo Período da Primeira $ essão Legislativa
da Décima Nona Legislatura, realizada no dia três de novembro 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: O vereador
CARLOS MARTINS (PT), manifestou preocupação quanto ao quantitativo da população
vacinada. Relatou que as decisões tomadas pelo município em relação à liberação de eventos, não
condiz com o estágio de vacinação da população que se encontra-se com apenas 40% da população
com a vacinação completa. Relatou que em Santarém existem apenas 10 leitos de UTI e que todos
estão ocupados, com uma fila de espera de 6 pacientes e que 62% dos leitos clínicos estão
ocupados, sendo que destes 15 pacientes positivados, 5 com suspeita e quase 700 pessoas em
isolamento. Informou que o Pará já esteve entre os cinco primeiros estados do país em relação à
vacinação e mostrou-se preocupado com o retrocesso no andamento da vacinação no estado, que
hoje ocupa o quarto último lugar no país. Pela ordem, a VEREADORA ALBA LEAL (MDB)
falou de suas observações em relação ao relaxamento da população com o uso da máscara e com
a procura de vacinação contra o covid 19. Falou da luta dos profissionais de saúde que estão
atendendo diariamente nos postos de imunização. O vereador GERLANDE CASTRO (PSB),
registrou sua indignação ao descaso e negligência do médico que atendeu uma senhora grávida de
nove meses no HMS e que segundo ele, ocasionou o falecimento do seu nascituro. O vereador
JÚNIOR TAPAJÓS (PL), relatou a vinda do governador Helder Barbalho em Santarém e que
fez visita na obra de prolongamento da Av. Moaçara e no Estádio Colosso do Tapajós, onde
assinou ordem de serviço para reforma e ampliação do estádio, que com sua conclusão irá atender
os eventos esportivos, religiosos e culturais do município e região. Informou que esteve em visita
no bairro Bela Vista da grande área da Nova República e constatou vários problemas de
infraestrutura, educação e saúde. Esteve também, na comunidade de Estrada Nova e observou a
necessidade de construção de uma creche e a conclusão do sistema de água da comunidade e que
levou as demandasao prefeito Nélio Aguiar. Acompanhou no bairro da Prainha, o início do serviço
de limpeza e manutenção da rua Ordoênia, serviço solicitado através de requerimento e que está
sendo executado e que alcançará outras ruas do bairro. Pela ordem, o vereador JK do povão
(PSDB), fez destaque a grande incidência de mortalidade fetal dentro do hospital municipal.
Inteirou que o índice de mortalidade está crescendo e a responsabilidade não é apenas dos médicos
mas também do Poder Público. O vereador ENF. MURILO TOLENTINO (PSC), afirmou que
em conversa com radiologista da cidade, foi informado que há no município um alto número de
pacientes com covid 19, segundo dados, os casos graves são de pessoas que ainda não foram
vacinadas. Comunicou que visitará a ala que foi inaugurada para pacientes com coronavirus no
pronto socorro municipal. A vereadora ENF. ALBA LEAL (MDB), falou que com o fechamento
do hospital de campanha houve um grande fluxo de pacientes com sintomas gripais sendo
atendidos na UPA, devido ao local ter apenas uma entrada e saída, os pacientes positivados
contaminam os outros, reiniciando o ciclo de contaminação. Solicitou em sua viagem a Brasília,
melhorias para hospital ao deputado José Maria Tapajós, e deputado Júnior Ferrari. Em reunião
no centro de governo com a presença do secretário Henderson Pinto e todasas lideranças da região
Lago Grande, onde foi apresentado demandas relacionadas a educação, saúde e a infraestrutura,
posteriormente a reunião se deslocou para câmara que teve a presença dos pares e assessores. O
vereador ALEXANDRE MADURO (MDB), acompanhou o Prefeito Nélio Aguiar em algumas
obras no município em especial no bairro do maracanã. Visitou também a obra da avenida
Moaçara, que dará acesso aos balneários e ao aeroporto, diminuindo o fluxo da avenida Fernando
Guilhon. Destacou que a obra da avenida Moaçara passará no perímetro que é de domínio doado
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ao 8º BEC. Disse ainda que o perímetro doado foi requerido e já obteve parecer favorável
para retornar ao município de Santarém. Enfatizou a necessidade da Casa Legislativa pedir
audiência pública para buscar medidas favoráveis para que a obra não seja embargada. Pela
ordem, o vereador GERLANDE CASTRO (PSB), pediu a comissão de saúde para tomar
providências em relação a denúncia feita por ele na tribuna. Pela ordem, a vereadora ALBA
LEA (MDB), convidou a todos os membros da comissão de saúde para reunião com a direção do
hospital municipal e a SESPA para que seja dado providência à denúncia relatada pelo vereador.
Pela ordem, vereador JK DO POVÃO (MDB), constatou a falta de reconhecimento do trabalho
dos vereadores, por parte da população, do executivo e pelos pares da casa. Salientou que todos os
trabalhos exultados pela prefeitura foram aprovados pela Casa de Leis e que é preciso dar
publicidade a essas conquistas. TEMPO DE BANCADA: O vereador PROF. JOSAFÁ DO
SINPROSAN (PL) relatou a ação social promovida na comunidade Murumuru. Em continuidade
informou que foi lançada a primeira copa das comunidades quilombola. Comunicou que no dia 16
de novembro haverá uma sessão especial em homenagem ao dia da Consciência Negra que estará
prestigiando as comunidade quilombolas. Registrou reunião com o Deputado José Maria Tapajós
e lideranças da região Corta-corda, onde feito debate sobre assuntos de interesse da região para
que sejam atendidos pelo governo do estado. A vereadora ADRIANA ALMEIDA (PV), citou a
operação sorriso que aconteceu no dia corrente no município de Santarém. Protocolou um pedido
de informação para que seja esclarecido o motivo que não houve o retorno dos atendimentos das
crianças. Discursou contra a omissão e descaso com queas gestantes são tratadas no pronto socorro
municipal e o uso do misoprostol. Em aparte, a vereadora Alba Leal-MDB comunicou que o uso
do misoprostol é um protocolo para induzir ao parto normal, no entanto existem mulheres que
passam dias fazendo uso desse protocolo e não respondem positivamente, ocasionando o
sofrimento da gestante. Em continuidade, a vereadora ADRIANA ALMEIDA (PV) falou sobre a
importância na prevenção e no controle de natalidade. Cobrou do governador e do prefeito que
façam visita na Câmara de Santarém diante da situação enfrentada no hospital. O vereador ENF.
MURILO TOLENTINO (PSC), agradeceu ao presidente Ronan Liberal por ceder o espaço da
Câmara para receber o Conselho Federal de Enfermagem, Conselho Estadual de Enfermagem e a
associação dos Enfermeiros de obstetrícia, que tratou sobre o índice de mortalidade materna no
município. Noticiou que o Conselhos de Enfermagem, proporcionará um curso de capacitação na
inserção de DIU. Em aparte, a vereadora Adriana Almeida (PV) informou que o DIU encontra-se
com grande quantidade em estoque, com prazo de validade de cinco anos. Em continuidade o
vereador MURILO TOLENTINO (PSC) enfatizou que o DIU uma vez em estoque, deve ser
utilizado e que deve haver capacitação dos profissionais de enfermagem para fazer o
procedimento, diminuindo assim o índice de gravidez indesejada e que por sua vez diminuirá o
número de mortalidade materna. Disse que o fato gerador do auto índice apontado é falta de
estrutura do hospital, que encontra-se em obras e que foram mal planejadas. Em aparte, o vereador
Carlos Martins (PT), registrou que a comissão de saúde necessita observar possibilidade de outro
hospital receber as demandas do pronto socorro municipal, até que finalize a obra. O vereador
Murilo Tolentino (PSC), informou que o hospital envia pacientes para o Sagrada Família, no
entanto o envio só acontece quando há uma superlotação no hospital. Em aparte, o vereador
Erasmo (DEM), contribuiu informando que o município cogitou solicitar os espaço das redes
conveniadas para que desafogue o fluxo no lugar. Convidou a todos para participarem das
discussões sobre o Projeto de Lei sobre o Plano de Saneamento Básico em Santarém. Relatou que
o governador está investindo na troca da rede de tubulação de água. Concluído o Grande
Expediente passamos para a Primeira Parte da Ordem do Dia comaleitura da ata do dia 06 de
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Outubro de 2021, que após colocada em discussão foi aprovada por unanimidade. Em continuidade
houve a leitura dos expedientes recebidos: MEMO. 068/2021 GAB. Ver. Elielton Lira
(AVANTE), MEMO. 054/2021 GAB. Ver. Aguinaldo Promissória (PSL), MEMO. 027/2021
GAB. Ver. Carlos Silva (PSC); MEMO. 057/2021 GAB. Ver. Jander Ilson Pereira (DEM),
MEMO. 027/2021 GAB. Ver. Didi Feleol (PP); MEMO. 013/2021 — GAB. Ver. Sílvio Neto
(DEM); MEMO. 100/2021 — GAB. Ver. Ângelo Tapajós (REPUBLICANOS); MEMO. 090/2021
— GAB.Ver. Erlon Rocha (MDB). Não havendo trabalhos encaminhados às comissões pertinentes
passamos para Segunda Parte da Ordem do Dia, com discussão e votação das matérias em
pauta. TRABALHOS APROVADOS E ACATADOS: Pedido de informação 111 e 112/2021,
de autoria do vereador JK do Povão (PSDB); Moção de Pesar 301/2021, de autoria do vereador
Josafá Gonçalves (PL); Moção de Aplausos 302 e 304/2021, de autoria do vereador Murilo
Tolentino (PSC); Moção de Aplausos 303/2021, de autoria do vereador Carlos Martins (PT);
Requerimento 2265/2021, de autoria do vereador Murilo Tolentino (PSC); Em seguida, entrou em
discussão 28 PROJETO DE TERRA DE ALIENAÇÃO/VENDA, que autoriza o Poder
Executivo a doar fração do solo urbano de seu domínio nesta cidade a Carmem Silvia Souza
Oliveira Sampaio, Julien Bezerra Macambira E Daniela Vieira De C. Macambira, Irani Oliveira
DaSilva, Moises Da Silva Fernandes, Fábio José Castro Lima, Alanna Comércio Ltda, Rejane Da
Silva Figueiredo, Eni Soares Campos, Sebastião Alisson Pereira, Lidiane Amaral Nascimento,
Raylson Santos Oliveira, Santeco Dos Santos Pereira, Cristian Rebouças Ladislao E Ana Paula
Rachor Taglieber, Marcelo Pereira Da Cunha Eireli, Dirlan Rego Da Silva, Mauro Henrique Soares
Carneiro E Cleicy Frota Silva Carneiro, Mozart Aguiar Ximenes, Jackson De Aquino Mota,
Márcio Reinaldo Silva, Maria Patrícia Ferreira Da Costa, Odivaldo Dos Santos, Rosemary Dos
Santos Sousa, Ivanildo Da Silva Passos, Antônio Batista Da Silva E Keila Branches Castro,
Reinaldo Siqueira Maria, Pedro Henrique Aguiar E Juliana Lopes Aguiar, Gabriel Pfitscher
Stefanelo, Maria De Aguiar Lima. Os projetos foram aprovados em bloco, por unanimidade em 1º

e 2º discussão. Em continuidade, foram aprovados: Requerimento 2268, 2319, 2320, e 2321/2021,
de autoria do vereador JK do Povão (PSDB); Requerimento, 2322, 2323, e 2324/2021, de autoria
do vereador Alysson Pontes (PSD); Requerimento 2329 e 2330/2021, de autoria do vereador
Adriana Almeida (PV); 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), GERLANDE CASTRO
(PSB), JK DO POVÃO (PSDB), JÚNIOR TAPAJÓS (PL), ENF. MURILO TOLENTINO
(PSC), ALYSSON PONTES (PSD), PROF. JOSAFÁ DO SINPROSAN (PL), RONAN
LIBERAL JR. (MDB), ERASMO MAIA (DEM), ADRIANA ALMEIDA (PV), BIGA
KALAHARE (PT), ALEXANDRE MADURO (MDB). AUSENTES COM JUSTIFICATIVA:
AGUINALDO PROMISSÓRIA (PSL), ERLON ROCHA (MDB), SÍLVIO NETO (DEM),
JANDER ILSON PEREIRA (DEM), DIDI FELEOL (PP), ANGELO TAPAJOS
(REPUBLICANOS), ELIELTON LIRA (AVANTE), CARLOS SILVA (PSC). E para constar,
mandou lavrar a ata que depois delida, discutida e aprovada será assinada por quem de direito.
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