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Ata da Sexta Sessão Ordinária do Primeiro Pen'odo da Primeira

da

Décima Nona Legislatura, realizada no dia primeiro de fevereiro do ano de dois mil e vinte e
um, na Câmara Municipal de Santarém, via plenário virtual modo remoto. 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 D0 POVO q'SDB) infomou que estará protocolando requerimento sugerindo ao
Govemo do Estado que suspenda a cobrança de ICMS na conta de luz durante o /ockdow# nesta
região. Também informou apresentará requerimento à SEMSA, para que encaminhe a lista com
os nomes das pessoas que já receberam a vacina contra à Covid-19 em Santarém. Justificou
relatando que recebeu denúncias de que pessoas que não são dos grupos prioritários já teriam
sido imunizadas. Pela ordem, o vereador Carlos Silva (PSC) infomou que também protocolou
lndicação ao Govemo do Estado, solicitando a suspensão do corte de energia pela Empresa
Equatorial Energia, e a cobrança do ICMS da conta de energia, duante este período de
bandeiramento preto. 0 vereador CARLOS MARTINS (PT) fez um breve relato das várias
manifestações, no final de semana, em relação ao /ocÃc7oww, que lhe chamaram atenção. A
seguir, relatou da visita da Comissão de Saúde à UPA-24h. Registrou que a unidade está
superlotada, com 53 leitos, mas com 64 pacientes. Na ocasião, chamou atenção para a urgência
do retomo do Hospital de Campanha e infomou que ouviu do representante do Govemo do
Estado Henderson Pinto que a previsão da abertua da unidade está para 15 a 20 dias. Em relação
ao /ockdow#, pediu que nesse período fosse feito todas as medidas possíveis para que o Hospital
de Campanha possa fimcionar. Concluiu infomando que encaminhará requerimento solicitando
a volta do programa "Renda Pará" ao Govemo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de
Assistência Social, Trabalho, Emprego e Renda -SEASTER, com a prorrogação do programa por
mais dois meses, na região em que foi declarada a bandeira preta. 0 vereador ERASM0 MAIA
(DEM) manifestou preocupação com a forma como vem sendo conduzido o processo de
imuização dos indígenas em Santarém. Citou a vacinação realizada em Alter do Chão que,
embora grande parte dos moradores sejam reconhecidos como indígenas pelo Govemo Federal,
entende que a prioridade seria para os que vivem em aldeias. Na ocasião, cobrou do órgão
competente mais critério no uso das doses da vacina já disponibilizadas para o município à
comunidade indígena. 0 vereador JOSAFÁ GONÇALVES (PL) enfatizou da preocupação em
relação ao retomo das aulas que estavam previstas para esta semana, mas com o /ocÁdow# todas
as atividades da SEMED foram suspensas. 0 parlamentar manifestou sua preocupação com os
profissionais de apoio que ficarão por dois meses sem a sua atividade e sem receber seus
salários. Segundo ele, muito deles estão preocupados com sua lotação nas escolas, tanto os

profissionais que atuam na zona ubana como rural. A vereadora ADRIANA ALmlDA (PV)
falou da preocupação com os idosos que necessitam de atendimento em casa, em vista do medo
de ir até as unidades de saúde. (Houve a interrupção da fala da vereadora em vista da falta de
conexão). Pela ordem, o vereador Erasmo Maia (DEM) relatou da manifestação vindo das
atividades econômicas as quais estão inseridas as academias e as escolas particulares. Em relação
as escolas, registrou que algumas delas estão atuando com aulas remotas, mas não existe "regra
clara" para que o professor possa se deslocar até a escola. Disse que brevemente estará
encaminhando requerimento neste sentido, e, na oportunidade, solicitou ao representante do
Comitê de Crise da Casa, que faça uma provocação sobre a questão para que se possa ter um

protocolo para essa atividade. 0 vereador ELIELTON LIRA (AVANTE) infomou que esteve
recebendo profissionais que trabalham em aplicativos de transporte que, nesse momento de
bandeiramento preto, estão solicitando a retirada do encargo de R$ 0,8 centavos por quilômetro
pagos ao mmicípio. Registrou que vai apresentar um requerimento solicitando a questão.
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Também relatou que protocolou requerimento solicitando a suspensão, neste período de
/ocWow7e, de cortes de energia elétrica, água e intemet. Segundo ele, essa situação não foi citada
nos decretos Municipal e Estadual. 0 vereador CARLOS SILVA (PSC) infomou que
protocolou uma Moção de Felicitação pelo aniversário do Pastor da lgreja Assembleia de Deus
Washington Gomes, que também está completando três anos de ministério em Santarém.
Também, registrou que recebeu várias ligações de moradores do perímetro da Moaçara com
Dom Frederico Costa, que relataram sobre o alto número de acidentes na área. Na oportunidade,
cobrou providências da secretaria competente. Finalizou manifestando pesar pelo falecimento do
radialista Nelson Moura, Íúncionário da rádio Clube Santarém, ocorrido no último dia 28 de

janeiro. TEMP0 DAS BANCADAS: A vereadora ENFA. ALBA LEAL (MDB) infomou que
a Comissão de Saúde da Casa esteve na UPA - 24h, onde ocorreu uma conversa com a
coordenadora da unidade Dilcinéia Portela, que os infomou da situação da unidade. Disse que
os 46 leitos clínicos estão ocupados, os 7 leitos de estabilização também, e desses leitos, estavam
com 5 pessoas entubadas e 11 pacientes em leitos extras, além disso, 5 pacientes aguardam
disponibilidade de leitos. Disse que o HRBA está cheio, e que esses pacientes serão transferidos

para outros hospitais da região. Falou também das escalas de atendimento, em que a unidade
conta com 4 médícos, 4 fisioterapeutas, mas existe a necessidade de técnicos em enfemagem e
de enfermeiros. Infomou ainda, que o oxigênio não está em falta, contudo, a UPA está
fimcionado além de sua capacidade, e precisam da colaboração da população para que possam
sair da bandeira preta. Destacou que há dificuldades em relação a passagem do boletim às
famílias, reforçando que precisam que a direção da UPA e HMS contrate um psicólogo para ficar
exclusivamente na UPA, pois a psicóloga do HMS divide horário com a UPA. Finalizou
relatando que no final de semana esteve no Lago Grande atuando como enfemeira, onde
atenderam três comunidade da região do Lago Grande. Em aparte, o vereador Gerlande (PSB)

questionou quanto a falta de infectologista na UPA, e se houve casos confimados de Covid-19
na região do Lago Grande. A Enfa. Alba Leal (MDB) infomou que existe a necessidade de
infectologista na Unidade de Pronto Atendimento, e que no Distrito de Lago Grande foram
detectados cinco casos positivos da doença. 0 vereador JK DO POVO (PSDB) se solidarizou
com o vereador Alexandre Maduro, que na última sessão, repercutiu em relação a cobrança da
Procuadoria Fiscal. Destacou que, em nenhum momento o vereador citou nomes, apenas levou a
sugestão à CCJ quanto a possibilidade de mudar o tipo de cobrança. Enfatizou que algumas
pessoas pegaram e inverteram a infomação nas redes sociais, e ainda citaram o nome de um
Procuador Fiscal do Municipal, que por sua vez, tentou intimidar o vereador. Disse que não
entendeu a ação do procuador, e que vai apoiar o colega parlamentar Alexandre Maduo. A
vereadora ADRIANA ALMEIDA (PV) fez registro do Programa "Melhor em Casa" que visa
atender casos agudos e crônicos em idosos. Segundo ela, têm muitos idosos negando ajuda,
ficando em casa sem receber ?ssistência. Destacou que poderia ser feito uma parceria junto ao
SAMUeaUBSparaqueconsigamcuidardessaspessoas.Concluiudandoênfaseaumprocesso
do Executivo que trata do estabelecimento de multa ao descumprimento do uso de máscara.
Enfatizou que a Casa poderia restabelecer o projeto para que, quando saírem do bandeiramento

preto, possam aplicar as regras e evitar um novo surto na cidade. 0 vereador GERLANDE
CASTRO (PSB) parabenizou a Comissão de Saúde pelo trabalho que vem sendo desenvolvido,
fazendo registro que nesses três mandatos como vereador também fez parte da importante
comissão. Relatou que também esteve acompanhando a comissão na UPA, e pode ver com
preocupação a lotação da unidade. (Houve a interrupção da fala do vereador em vista da falta de
conexão). 0 vereador JÚNIOR TAPAJÓS 0L) relatou que, depois do que aconteceu no
último dia 20 de janeiro em Manaus quanto a distribuição da vacinação, pediram transparência
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da distribuição da mesma em Santarém. Relatou que aprovaram um pedido de informação à
SEMSA, e que aguardam resposta quanto ao processo de vacinação dos grupos prioritários no
município. Infomou que na última sexta-feira, a SEMSA lançou no Portal da Transparência o
"Vacinômetro", que pemite a transparência à população quanto a distribuição da vacina em
Santarém. Finalizou propondo à Casa um tipo de investigação para verificar as causas da
"intemet ruim". Em aparte, o vereador Enf. Murilo Tolentino (PSC) destacou que a ideia da

vereadora Adriana Almeida é maravilhosa, contudo, o SAMU, não faz este tipo de serviço, é
utilizado apenas para resgate, média complexidade, não pode fazer o serviço de transporte, mas

poderiam amaduecer a ideia com a SEMSA quanto a liberação de um veículo para realizar o
serviço. Mencionou também sobre a falta do Autoclave mencionado pelo vereador JK; segundo
ele, o cuativo pode ser feito com luva ou soro fisiológico, não há necessidade das pinças
esterilizadas. Já na parte da odontologia, acredita ser necessário. Em aparte, a vereadora Adriana
Almeida (PV) infomou que até solicitou uma reunião com o pessoal da saúde, porque viu a
cobertura do SAMU dentro do programa, mas vão conversar melhor, pois o importante é que
façam alguma coisa pelos idosos. Pela ordem, o vereador JK do Povo (PSDB) reforçou que é um
programa muito bom, mas não é fimção do SAMU realizar o transporte, deve haver uma equipe
para fazer isso e mais veículos para o serviço. Em relação ao Autoclave, disse que foi o lhe
infomaram na UBS. Concluído o Grande Expediente passamos para a Primeira Parte da
Ordem do Dia com a leitura da ata do dia 27 de janeiro de 2021. Em vista de problemas de
conexão, houve a interrupção da transmissão, não sendo possível a conclusão da leitura da ata,
nem da continuidade da sessão remota. Vereadores presentes: ADRIANA ALMEIDA (PV),
ALEXANDRE
MADURO
(MDB)
ANGELO
TAPAJOS
(REPUBLICANOS),

EEE#oEi#+gEAML,PÊ:[tE¥:%>iBL[[GÂiâ:âEêE¥,t,pÚTk.[gâ¥AopsA§àLsvâ£?,sft
DO POVÃO ¢SDB), ENFERMEIR0 MURIL0 TOLENTINO (PSC), CARLOS
MARTINS (PT), PROF. TOSAFÁ DO SINPROSAN (PL], SÍLVIO NETO a]EM>,
AGUINALDO PROMISSÓRIA (PSL), GERLANDE CASTRO (PSB), RONAN LIBERAL
]R. (MDB), ERLON ROCHA (MDB). AUSENTE: ]ANDER ILSON PEREIRA a]EM).
AUSENTES COM JUSTIFICATIVA: DIDI FELEOL (PP), ALYSSON PONTES (PSD). E
para constar, o presidente Ronan Liberal Junior (MDB), mandou lavrar a ata que depois de lida,
discutida e aprovada será assinada por quem de direito.
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