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vindas   a   todos,   e   iniciou   à   sessão   com   o   GRANDE   EXPEDIENTE.   TEMP0   DAS
LIDEmNÇAS: 0 vereador DIDI FELEOL (PP) fez uma análise da visita ao Lago Grande no
final  de   semana,   onde  ocorreu  a  Ação   ltinerante  realizada  pelo   Govemo  Municipal.   Na
oportunidade,  agradeceu  ao  Executivo,  enfermeira  Alba  Leal,  o  presidente  da  Comunidade
Antonio Aquino,  e vereador Erlon Rocha quem  se  empenharam para que  a assistência de um
médico chegasse à região.  Finalizou infomando que solicitará ao Executivo a recuperação  do
Ramal que liga a comunidade de Diamantino à comunidade de Engenho, região do Arapiuns. 0
vereador CARLOS MARTINS (PT) relatou que recebeu inúmeras reclamações de usuários do
transporte coletivo preocupados com a superlotação nos ônibus. Além disso, informou que existe
a denúncia de  que  a ffota foi reduzida.  Solicitou que  a Comissão  de Transporte  da Casa que
verifique  a  situação junto  à  Secretaria  Municipal  de  Mobilidade  e  Trânsito  -SMT,  e  cobre  a
fiscalização desse serviço.  0 vereador BIGA KALAHARE  (PT) relatou que esteve visitando
UBS   dos   Bairros   do   Santarenzinho   e   Maracanã.   Na   ocasião,   deu   ênfase   a  unidade   do
Santarenzinho,  que,  segundo  ele,  está em uma situação  de  abandono.  Informou que  só há um
médicoatendendonohoráriodatarde,afossaestáexpostaeincomodandoosmoradores,eexiste
aausênciadeumacentraldearnasaladevacinação.Finalizoucobrandoatençãoaessasdemandas.
0vereadorGERLANDECASTRO(PSB)reiterousobreavisitarealizadadaComissãodeSaúde
à  UPA-24h.   Manifestou  sua  preocupação  com  a  superlotação  e  o   atendimento  acima  da
capacidade,  e  cobrou  a  instalação  e  fimcionamento  do  Hospital  de  Campanha.  Na  ocasião,
lamentouamortedeumajovemde30anosquefoiintubadaduranteamanhã,masnãoresistiue
morreu por conta de complicações da Covid-19. Finalizou destacando as estratégias de visitas às
unidades e instituições de saúde por parte da comissão, ressaltando que as atividades acontecem
baseada nas necessidades da população  quanto ao  enffentamento  do  coronavírus.  A vereadora
ENFA.ALBALEAL(MDB)destacouqueaideiaeravisitaroHMS,masmudaramarotaporque
precisavam passar a real situação da distribuição das vacinas no município. Segundo ela, acredita
que os vereadores receberam reclamações quanto ao fino  de fila,  algo que é importante que a
comissão  acompanhe.  Disse  que  estiveram  com  a  Secretária  Municipal  de  Saúde  Marcela
TolentinoeoProcuradorJurídicodaSEMSAMateusCoutinho,queprestaramváriasinformações
dasmudançasqueestãoacontecendo.SolicitaramdaequipedaDivisa,arelaçãodosprofissionais
da saúde que já receberam a vacina e os profissionais que ainda não receberam, e o porquê de
ainda não terem recebido.  Relatou que a secretária de  saúde  infomou que o município  estará
recebendo 4.070  doses de vacinas que deverão  ser aplicadas  em idosos  a partir de  80  anos.  0
vereador  MURILO  TOLENTINO  (PSC)  fez  menção  a  importante  Campanha  "Fevereiro
Laranja",relacionadaaaçõesdedicadasaodiagnósticoprecocedaLeucemia,eque,nomunicípio,
o  HRBA  e  mais  duas  clínicas  privadas  obtêm  o  tratamento.  Em  seguida,  enfatizou  que  é  o
momentodeforcarnoenfrentamentodaCovid-19,dandoênfaseemtrabalhosvoltadosàcausa,
como  o  projeto  mencionado pela vereadora Adriana Almeida quanto  a proposta de multar as
pessoas que não  utilizam  a máscara.  Segundo  ele,  o  Executivo já tem um projeto  de  lei,  que
inclusiveéorelator.Dissequeéumprojetopolêmico,masacreditaquedevemabraçar,poiscrer
queointuitodoprojetonãoéarrecadar,masaproteçãodaspessoas.Dissequeasmultaspodem
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recebeu Lma denúncia que gostaria de passar a comissão de Saúde, referente a um áudio de uma
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senhora que está com suspeita de Covid, que foi a UPA realizar o exame e que passou o dia na
unidade para realizar o exame. Segundo ela, a enfemeira se queixou. de que está acontecendo os
exames, mas a empresa não está repassando os resultados.  Segundo' ele, parece que existe uma
dívida com o laboratório. A seguir, destacou que alguns pastores entraram em contato, para relatar
que,  neste  momento  em  que  as  igrejas  foram  liberadas  para  realizar  os  cultos  on-line,  os
colaboradores técnicos estão sendo impedidos de chegar as igrejas. Disse que estará entrando em
contato com os órgãos de fiscalização para averiguar a questão. Ainda, infomou que as igrejas
estão de portas abertas para receber produtos alimentícios que serão doados à população carente.
Pela ordem, o vereador Murilo Tolentino (PSC) disse ao vereador Elielton Lira que gostaria de
averiguaroáudio,paraapuraroqueestáacontecendo.Pelaordem,overeadorJKdoPovo(PSDB)
disse  que  existe  sim  esse  débito  do  lnstituto  Mais  Saúde  com  a  empresa  do  laboratório,
infelizmente não sabem o que acontecendo. Pela ordem, o vereador Carlos Silva (PSC) relatou que
recebeu denúncias de que o centro cirúrgico do HMS estaria fechado e que as pacientes grávidas
estariam, há um grande tempo, no corredor de obstetrícia aguardando atendimento. Disse que foi
à unidade e constatou que o centro cirúrgico estava fimcionando dentro de sua nomalidade, já em
relaçãoàspacientesgrávidas,overeadoragiucomrapideznumaintervençãojuntoaosplantonistas
para que agilizassem o pronto atendimento e transferência de uma paciente, para o hospital São
Camilo.  Ressaltou que estão atentos a essas circunstancias para colaborar com a população.  0
vereador  ERLON  ROCHA  (MDB)  parabenizou  o  Deputado  Estadual  Chicão,  liderança  do
partido MDB,  empossado presidente da Assembleia Legislativa do Pará-ALEPA.  A vereadora
ENF. ALBA LEAL (MDB) colocou-se à disposição de todos os pares, pois sabem que devem
estar atentos a tudo que acontece em relação a saúde no município. Ressaltou que a diretora do
HMS é acessível, assim como os profissionais de saúde da unidade, e sabem que há uma força de
vontade para que as obras fiquem prontas. Quanto a situação relatada pelo vereador Carlos Silva
referente à obstetrícia,  enfatizou que tem a esperança de que o  Hospital  Matemo lnfantil  será
concluído para atender as grávidas do município. 0 vereador ALEXANDRE MADURO (MDB)
lamentou o momento critico que o município passa em vista das vítimas da Covid-19. Ressaltou
que  neste  momento  a  união  vai  fazer  a  diferença.  A  ENFA.  ALBA  LEAL  (MDB)  fez
esclarecimentos em relação  aos óbitos que aconteceram na UPA.  Explicou que dos cinco que
ocorreram no município, dois óbitos foram clínicos e não Covid. Os três óbitos que aconteceram
foram de pacientes confirmados para a Covid que aguardavam transferência. Também fez menção
ao Projeto de Lei referente as multas ao não uso de máscara, reforçando a importância de colocá-
lo  em  pauta  e  aprovar.  0  vereador  SILVIO  NETO  (DEM)  demostrou  preocupação  com  o
descumprimento das medidas em combate e enffetamento à Covid-19 em Santarém, lamentando
a ocupação das unidades e a falta de leitos. De acordo com ele, muitas pessoas têm desrespeitado
o /oc#ow#, por isso, reforçou que é necessário que os órgãos de segurança sejam mais rígidos
durante as fiscalizações. Finalizou sugerindo aos govemos Estadual erFederal un programa de
auxílio para dar  assistência as  pessoas  que  necessitam de  ajuda neste  período. Pela ordem,  o
vereador  Carlos  Silva  (PSC)  reiterou  a  fda  do  vereador  Silvio  Neto,  e  informou  que  estará
solicitando ao Govemo do Estado para que seja criado um auxilio Estadual com objetivo de dar
suporte as famílias autônomas com dificuldades de se sustentar neste momento crítico. Pela ordem,
o vereador Elielton Lira (AVANTE) falou da preocupação com os voos comerciais vindos do
Amazonas para Santarém. Disse que devem criar um documento pedindo a suspensão dos voos,
enquanto duar a bandeira preta, para se ffear o avanço da pamdemia em Santarém. TEMP0 DAS
BANCADAS:  0 vereador MURILO TOLENTINO  (PSC) fàlou da importância de fechar a
fionteira com o Amazonas, em vista da grande gravidade que a mutação da doença desenvolveu.
Disse que devem fazer isso nesse momento, pois estão sem leitos e sobrecarregados. Também se
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mostrou  preocupado   com   o   desemprego,   principalmente   em  virtude   do   corte   do   auxilio
emergencial que pode levar pessoas a passar necessidade.  Destacou que não custa solicitarem
ajuda  dos  govemos  Estadual  e  Federal,  pois  todas  as  medidas  tomadas  requerem  recurso,  e
precisam ajudar a população mais carente. Pois, sabem que a situação só vai melhorar quando
todos forem imunizados.   Em ordem, o vereador Alexandre Maduo (MDB) sugeriu que a Casa
pudesse realizar em conjmto a solicitação ao govemo Estadual, de suspensão do corte de água,
energia e intemet, neste período crítico de bandeiramento preto da região. Pela ordem, o vereador
JK do Povo (PSDB) fez críticas a preocupação dos pares da Casa com o cidadão que não fica em
casa, pois, não ver ninguém cobrar a Secretária Municipal de Saúde, nem o Prefeito Municipal de
Santarém. Relatou da trajetória da refoma na área da obstetn'cia do HMS que até o momento não
foi concluída. Na ocasião, solicitou da Comissão de saúde que fiscalizasse a situação do Hospital
de Campanha, que, segundo infomações, ainda aguarda dinheiro para compra de material. Pediu
perdão se está sendo equivocado, mas enfatizou que devem cobrar também das autoridades. Pela
orqem,overeadorsilvioNeto(DEM)explicouqueacobrança,nestemomento,sefaznecessária,
pois a população está agindo como que se não tivesse acontecendo nada, e se não respeitarem o
/ocÁdow#,essecomportamentopodeocasionaranecessidadedeestendê-loaindamais,oquepode
prejudicar ainda mais a economia do município. Pela ordem, o vereador Carlos Silva (PSC) fez
críticas  ao  pronunciainento  do  vereador  JK,  ressaltando  que  estão  trabalhamdo  em  prol  da
população,quenãoéumvereadorinoperante,equeestáfazendoasuaparteemcobraroGovemo.
Como líder, o vereador JK do povo (PSDB) ressaltou que em nenhun momento disse que são
vereadores  inoperantes,  falou  apenas  que  os  pares  estão  cobrando  o  povo,  mas,  na  verdade
precisain cobrar que o HMS volte a operar 100 °/o, pois, neste momento que mais se precisa, ele se
encontra em refoma. Pela ordem, o vereador Gerlande Castro (PSB) enfatizou que cada vereador
temumaformadecobrar,eaComissãodeSaúdenãotemmedidoesforçosetemcobradodoPoder
Público. Pela ordem, o vereador Biga Kalahare (PT) disse que o JK deveria entrar nas comissões,
mas infelizmente não quis. Ressaltou que o vereador acha que seria necessário que se tenha uma
pessoa que faça uma cobrança mais vigorosa, pois ver muita calmaria. Pela ordem, o vereador
Josafá Gonçalves (PL) disse que amanhã vão estar apresentando un requerimento, e precisa do
apoio de todos os pares, quanto a solicitação ao Poder Executivo para que agilize os contratos,
principalmente  dos  fimcionários  de  apoio  nas  escolas  que  encerraram  os  seus  contratos  e  se
encontram desempregados. Disse que devem iniciar uma campanha que visa arrecadar alimentos
não perecíveis para ajudar esses fimcionários.  0 vereador ERASMO  MAIA @EM) chamou
atenção dos pares quanto ao cumprimento do Regimento lntemo da Casa. Em seguida, destacou a
situaçãodotransportecoletivo,edeencaminharasdemandasasecretariacompetente.Relatouque
recebeu  reclamações  quanto  o  número  pequeno  de  transporte  coletivo  que  tem  ocasionado
aglomeração. Disse que algumas medidas estão sendo tomadas para que isso seja evitado, pois
sabemquetemmuitagentequeresidentenosbairrosperiféricosequeháservidorquetemserviço
essencial que necessita do transporte. Em relação as obras do HMS, relatou que nenhuna obra em
Santarém ficou para traz no Govemo Nélio Aguiar.  Ressaltou que acontece na medida que os
recursos chegam e na medida que é necessário implementar o serviço. Disse que o govemo não
tinha previsão que iria acontecer a segunda onda da Covid-19 em Santarém, e no momento, o
Govemo Municipal  está se mobilizando  com o  apoio  do  Govemo  do  Estado para amenizar a
situação.  Em  Santarém,  destacou que  o prefeito Nélio  Aguiar baixou un decreto proibindo  a
vacinação  de  agentes públicos  até que  sejam vacinados  os  demais  setores  de prioridades.  Em
relação a questão do Aeroporto de Santarém continuar a receber voos de Manaus. Ressaltou que
muitos santarenos ficaram presos no Estado, assim como amazonenses que com o /ocÃc7ow# estão
se movimentando com cuidado em Santarém. Disse que a situação não está sendo fácil para a
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população,  pois  uns  querem  trabalhar e  outros  estão  lutando  para  salvar vidas.  Em  aparte,  o
vereador JK do povo (PSDB) comentou que em nenhum momento falou de desvio de recurso, mas
da demora para entrega da refoma, pois, mesmo sem entregar uma obra, deram início a outra. 0
vereadorErasmoMaia(DEM)infomouqueoPrefeitoNélioAguiaracaboudeanunciaraabertua
demais20leitosnoHMS.Ressaltouaproblemáticadosistemadesaúde,reforçandoanecessidade
da população realizar a prevenção. Pela ordem, o vereador Júnior Tapajós (PL) disse que estava
em uma reunião com a secretária Marcela Tolentino, e na oportunidade, foi comunicado que a
Resex -Tapajós Arapiuns estará recebendo seis respiradores não evasivos que devem estar sendo
instalados  nas unidades  básicas  da reserva.  Em  seguida,  destacou que  o  /ocAtJow# parece  está
fimcionando apenas para fechamento de empresas, pois é visível as pessoas nas ruas sem a devida
preocupação. Disse que no Baixo Amazonas há mais leitos do que na época da primeira onda da
Covid-19 na região, e continua se abrindo leito, sendo que agora estão implantando leitos no HMS,
algo que estava sendo evitado. Disse que o Estado não tem como fiscalização cada grupo, por isso,
lamentou a situação e disse que é precisam assumir que a sociedade necessita respeitar o /ocÃc7ow#,
pois, se não for cumprindo, os leitos não serão o suficiente, visto que o contagio da nova variante
é ainda mais rápido. Pela ordem, o vereador Carlos Martins (PT) em relação ao anúncio do prefeito,
entende que  é uma medida paliativa.  Disse que  os novos 20  leitos reforçam a importância do
Hospital de Campanha, mas também o /ocÃc7ow# é um momento para tentar fi.ear a propagação do
vírus  nesses  dias,  porque  a  sociedade  não  aguentaria  uma  extensão  da  medida.  Disse  que
infelizmente as equipes na UPA estão sobrecarregadas, e espera que o Hospital de Campanha seja
aberto  em  poucos  dias,  portanto,  devem  se  preparar  para  o  aumento  de  leitos,  cuidar  para
população  evite  aglomeração  e  cobrar  do  govemo  medidas  necessárias.  Concluído  o  Grande
Expediente passamos para a Primeira Parte da Ordem do Dia com a leitua das atas dos dias 27
de janeiro  e  01  de  fevereiro  de  2021,  que  após  colocadas  em  discussão  foram  aprovadas  por
unanimidade. Em continuidade houve a leitua dos expedientes recebidos: MEMO. 012/2021  -
GAB. Ver. Alysson Pontes (PSD); Of. 011/2021 -Secretaria Municipal de Finanças. 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 Pesar 010/2021, de autoria do
vereador Josafá Gonçalves (PL); Moção de Felicitações 011/2021, de autoria do vereador Carlos
Silva (PSC);  Moção  de  Felicitações  012/2021,  de autoria do  vereador Gerlande  Castro  (PSB);
Moção de Aplausos 013/2021, de autoria do vereador Erasmo Maia (DEM); Moção de aplausos
014/2021, de autoria do vereador Enf. Murilo Tolentino (PSC); Pedido de lnfomação 004, 005 e
006/2021,  de  autoria do  vereador JK do  Povo  (PSDB);  requerimentos  060,  061,  067/2021,  de
autoria do vereador Erlon Rocha (MDB); requerimentos 067, 068, 070, 071, 072, 098, 099/2021,
de autoria do vereador Didi Feleol (PP); requerimentos 079,  100/2021, de autoria do vereador
Aguinaldo Promissória (PSL); requerimentos 093, 094, 095, 096,103/2021, de autoria do vereador
Júnior Tapajós  (PL);  requerimentos  097,  109/2021,  de  autoria  da  vereadora Enfa.  Alba  Leal
(MDB); requerimento 101/2021, de autoria do vereador Alexandre Maduo (MDB); requerimento
102/2021,  de  autoria  do  vereador  Carlos  Silva  (PSC);  requerimentos   104,105,106,115  e
116/2021,  de  autoria do  vereador  Elielton  Lira  (AVANTE);  requerimentos  107,108/2021,  de
autoria do vereador Prof. Josafá Gonçalves (PL); requerimento  110/2021, de autoria do vereador
Angelo Tapajós (REPUBLICANOS); requerimento  111/2021, de autoria da vereadora Adriana
Almeida  (PV);  requerimentos  112,113/2021,  de  autoria  do  vereador  JK  do  Povo  (PSDB);
requerimento  114/2021, de autoria do vereador Gerlande Castro (PSB); Indicação 004/2021, de
autoria dos vereadores Cmlos Silva (PSC) e JK do Povo (PSDB); requerimentos  117,120/2021,
de autoria do vereador Carlos Martins (PT); requerimentos 1 18, 1 19/2021, de autoria do vereador
Erasmo  Maia  (DEM);  Indicação  005/2021,  de  autoria  do  vereador  Erasmo  Maia  (DEM);
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requerimento  121/2021,  de  autoria dos  vereadores  Carlos  Silva (PSC)  e JK do  Povo  (PSDB).
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Vereadores  presentes:   ADmANA   ALMEIDA   (PV),   ALEXANDRE   MADURO   (MDB)
ANGELO  TAPA]OS  (REPUBLICANOS), ENFERMEIRA ALBA  LEAL  avIDB),  BIGA

E¥|LE#o¥`LP|TÀctA¥AONSTSEI):Vâ(NP|SoCÀ,DTI¥EJ5FoaTL(,:PkEifosMp:#ÃAoloA(gsED¥):
ENFERMEIRO   MURILO   TOLENTINO   a>SC),   CARLOS   MARTINS   (PT),   PROF.
JOSAFÁ DO SINPROSAN (PL), SÍLVI0 NETO (DEM), AGUINALDO PROMISSÓHA
a.SL),  GERLANDE  CASTRO  alsB),  ERLON  ROCHA  (MDB).  AUSENTE:  ]ANDER
ILSON PEREIRA a]EM>. AUSENTES COM ]USTIFICATIVA: ALyssoN PONTES tpsD],
RONAN LIBERAL JR. (MDB). E para constar, mandou lavrar a ata que depois de lida, discutida
e aprovada será assinada por quem de direito.
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