\ ÀMARA MUNICIPAI D[ SANTARl,;

Ata da Décima Terceira Sessão Ordinária do Primeiro Pen'odo da Primeíra Sessão
Legislativa da Décima Nona Legislatura, realizada no dia vinte e dois 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. aMDB), presidente do Poder Legislativo,
deu boas-vindas a todos, e iniciou à sessão com o GRANDE EXPEDIENTE. TEMP0 DAS
LIDERANÇAS: 0 vereador JK DO POVO a.SDB) registrou que está entrando com um
pedido de infomações, solicitando à Secretaria Municipal de lnfi-aestrutua - SEMINFRA,
infomações acerca dos valores pago à a empresa Terra Plena, responsável pela coleta de Lixo na
cidade. Também encaminhou um pedido de infomação à Secretaria de Estado de Transporte SETRAN, solicitando infomação sobre a não conclusão do trabalho de asfaltamento da Rodovia
Femamdo Guilhon. 0 vereador CARLOS MARTms (PT) fez registro da visita do Ministro da
Saúde Eduardo Pazuello acompanhado do govemador do Estado Hélder Barbalho à Santarém.
Relatou que houve uma importante reunião com o prefeito Nélio Aguiar, onde o Ministro deixou
a infomação que o estado do Pará estará recebendo cerca de 1,5 milhões de vacinas até o final
do mês de março. Na ocasião, o Govemador Hélder Barbalho disse que poderia com essa
quantidade dar continuidade a vacinação no Estado, assim como trazer para segunda fase, as
pessoas com deficiência, idosos e quilombolas. Em relação ao témino do /ocÃdow#, destacou
que estão acompanhando a situação das unidades de saúde; e, segundo ele, não houve a
diminuição dos atendimentos, por isso, reforçou a importância de a população continuar com os
cuidados. 0 vereador RONAN LIBERAL JR. (MDB) também relatou da presença do Ministro
da Saúde Eduardo Pazuello junto com o govemador Hélder Barbalho em visita ao Hospital de
Campanha de Santarém. Mencionou da importante reunião onde puderam entregar uma
solicitação conjunta desta Casa, solicitando
m relação as vacinas. Durante a reunião o
Ministro infomou que o Estado estará rece:bt::&:Oa:: março 1,5 milhões de vacinas, ficando a
critério de cada gestão a distribuição nos municípios. Também pediram atenção especial ao
Govemador quanto a outra solicitação desta Casa para que fosse implementado dois projetos
importantes acerca do Fundo Esperança e Renda Pará, e que aguardam que eles possam
acontecer. Destacou que em virtude de ainda estar sobre bandeiramento vemelho, ainda
manterão o que preconiza a Portaria da Câmara em relação as sessões remotas. Destacou que se
espera que nesta semana, quando houver uma nova avaliação dos casos da Covid-19 em
Santarém, possam em breve estar mudando o bandeiramento. Concluiu registrando que
estiveram pela manhã, realizando a prestação de contas do exercício de janeiro de 2021, que foi
transmitida de maneira o72-/z.72e. A vereadora ENFA. ALBA LEAL avIDB) relatou sobre a sua
visita à UPA 24h, onde pode constatar que a unidade não estava passando de sua lotação, mas
estava lotada. Destacou que a médica que estava no plantão solicitou que fosse providenciado
dois respiradores para reserva, em vista de pacientes em ventilação não evasiva, geralmente
evoluírem para o agravamento. Disse que a solicitação foi feita e já foi atendida. Relatou também
que esteve acompanhando o vereador Carlos Silva a uma visita ao HC, onde puderam observar
cada setor. Destacou que na ocasião presenciaram a chegada de mais equipamento, enfatizando a
importância da instalação do tanque de oxigênio para dar abastecimento necessário à unidade.
Também, relatou da reunião do Comitê de Crise na última quarta-feira, onde se decidiu sobre a
abertura do comércio. Destacou que precisain que a população continue com os cuidados
sanitários, pois ainda estão no bandeiramento vermelho. 0 vereador ERASMO MAIA (DEM)
relatou que nesta segunda-feira, esteve acompanhando a assinatura da ordem de serviço para
refomas de escolas no município de Santarém. Relatou que já foram 38 escolas ampliadas e
refomadas, e agora há uma nova ordem de serviço que contemplará 13 escolas, que devem ser
entregues em seis meses. Na oportunidade, infomou a listagem de escolas que serão
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contempladas nas regiões de rios e planalto santareno. 0 vereador JÚNI0R TAPAJÓS (PL)
relatou que na última quarta-feira, acompanhado do Deputado Estadual José Maria Tapajós,
estiveram visitando o escritório da empresa Equatorial Energia, para tratar sobre o problema que
tem atingido as regiões do Lago Grande e Arapixuna. Destacou que de imediato a diretoria os
atendeu garantindo de forma urgente a limpeza debaixo da rede elétrica, com a poda de árvores,
que, por conta do mato alto, acaba-se atingindo a rede e deixando as famílias por mais de 48h
sem energia. Segundo ele, essa limpeza vai garantir melhorias na estabilidade do serviço.
Relatou que esse processo deve levar entre 40 a 60 dias, acrescentando que no período da
limpeza uma equipe de manutenção deve se fixar na comunidade de Vila Socorro, onde já
conseguiram uma casa para ela se acomodar. Ressaltou que, se neste período de limpeza houver
queda de energia, eles estarão prontos para agir sem uma outra equipe precisar se deslocar de
Juruti até a região. 0 vereador MURILO TOLENTINO (PSC) falou da visita do Ministro da
Saúde Eduardo Pazuello a Santarém, o qual, elogiou o trabalho da SEMSA e prometeu que irá
encaminhar mais vacinas ao Estado. Também fez agradecimentos ao senador Zequinha Marinho

que se comprometeu a destinar emenda parlamentar ao município. Em seguida, comentou sobre
o témino do Jockdowi que aconteceu na última sexta-feira, solicitando ao Executivo que
coloque mais fiscalização nas ruas, pois ainda não ocorreu uma baixa considerável dos casos, a
UPA ainda está lotada, o HC está a passos lentos, e precisam de leitos de UTI. Disse que devem
continuar seguindo protocolos para evitar um novo /ockc7ow#. Concluiu registrando que ainda
não obteve resposta do Govemo Estadual quanto ao adiamento dos concursos públicos das
Polícias Civil e Militar. Segundo ele, precisam do adiamento, pois, de outra foma, os santarenos
serão prejudicados. 0 vereador CARLOS SILVA (PSC) também mencionou a visita do
presidente do seu partido Zequinha Marinho, que destinou emenda ao município e logo deve
estar anunciando o destino. Ainda, relatou que esteve no final de semana na comunidade

Quilombola Tiningú, onde foi agradecer o único voto que recebeu da comunidade. Relatou que
esteve visitando a Unidade de saúde da localidade, em que encaminhará requerimento à SEMSA
reivindicando solução quanto ao problema com as centrais de ar que estão queimadas. Também
mencionou seu contentamento com a abastecimento de remédios na unidade. Ainda, relatou que
além do problema com as centrais de ar, o telhado apresenta inúmeras goteiras, a tubulação do
banheiro está danificada e a unidade está sem o atendimento de uin profissional de enfemagem.
Por fim, registrou que estará entrando com um pedido de infomação à SEMSA, para que
inforine a quantidade de pacientes de Covid, transferidos de Santarém para outros municípios,

para que a impressa possa realizar divulgação. TEMPO DAS BANCADAS: o vereador JK DO
POVO (PSDB) 1eu alguns relatos de pessoas que estavarn acompanhando pacientes na UPA24h, que reclamaram do processo de transferência para o HRBA. Infomou que esses relatos
foram encaminhados ao Ministério Público, pois, segundo ele, existe a especulação de que há
facilitação de intemação de alguns pacientes no HRBA. Por conta dessas denúncias, destacou
que entrará com um Projeto de Lei que dispõe sobre a obrigatoriedade da divulgação da listagem
de pacientes que aguardam por consulta, exames ou cirurgias na rede pública de saúde no
município. Registrou que o texto original é de autoria do ex-vereador Paulo Gasolina, e passou
por pequenas modificações. Relatou também sobre o caso de uma senhora de 88 anos que foi a
óbito há dois dias atrás, que estava no HMS há 50 dias aguardando por uma cirurgia no fêmu.
Sugeriu ao Executivo que realize um mutirão com intuito de agilizar as cirurgias ortopédicas de
pacientes que aguardam no HMS. Finalizou fazendo críticas a situação da saúde no município.
Segundo ele, há um descaso, e precisam tomar atitudes, pois não acredita que o tesouro do
município não possa comprar camas para as unidades de saúde. Ressaltou ainda que aguardam a
conclusão do Hospital Matemo lnfantil, o qual o Govenador infomou que entregaria em 2020.
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0 vereador JUNIOR TAPAJOS (PL) antes de passar a fala a vereadora Adriana Almeida,
registrou que o Hospital Matemo lnfantil foi iniciado na gestão da ex-prefeita Maria do Camo,
passou por todo o govemo do ex-prefeito Alexandre Von, e quando a obra adiantou, foi agora
com o govemo Nélio Aguiar e govemador Hélder Barbalho. A vereador ADRIANA ALMEIDA
(PV) registrou que está protocolando um documento, motivado pelo recebimento de reclamações
de cidadãos sobre pacientes com Covid-19 que aguardam leitos de UTI. Também mencionou o
Projeto de Lei apresentado pelo vereador JK do Povo sobre o acompanhamento de exames,
leitos, cimrgias, o qual observou ser um projeto muito amplo. Destacou que estará sugerindo um
portal de transparência, pois, as unidades de saúde não podem estar passando uma listagem, em
virtude do sigilo de dados de pacientes, mas se infomou, e viu como fimciona em outros
estados. Relatou que em Brasília existe um modelo, pelo qual os pacientes têm um código e a
família ou qualquer pessoa, consegue observar detalhadamente a posição desse paciente e onde
ele está sendo atendido, havendo um retomo mais detalhado de acordo com a gravidade dos
pacientes intemados. Pediu clareza com as famílias, pois há muitos rumores, e não podem
acusar. Finalizou destacando que precisam dessa transparência. Em aparte, o vereador Júnior
(PL) disse ser louvável a ideia dos vereadores JK do Povo e Adriana Almeida em relação a
questão da transparência. Ressaltou também que não é por ordem de chegada, mas, por ordem da
gravidade de cada caso. Disse que tem certeza que chega pedidos de interferência aos pares, que
não é permitido e nem legal. Segundo ele, é importante dar clareza a esta listagem para terem a
real situação da demora. Há um número grande na fila de espera, e a disponibilidade dos leitos se
dá pela alta ou pelo óbito do paciente, neste último caso, algo que nenhuma família deseja. Acha
excelente a ideia de dar transparência, mas ao mesmo tempo informando o grau de prioridade,
porque não é simplesmente a fila, mas o grau da doença do paciente. 0 vereador JOSAFÁ
GONÇALVES a'L) registrou que esteve participado da assinatura da ordem de serviço que
contempla refomas de escolas do município. Parabenizou a secretária de educação Prof. Maria
José Maia e o prefeito Nélio Aguiar, assim como toda equipe que tem se empenhado pela
educação. Também manifestou solidariedade aos profissionais de educação da cidade de Mojuí
que estão em greve, em decorrência de acordos sindicais descumpridos pelo Executivo daquela
cidade. 0 parlamentar também lamentou a morte de vários profissionais do grupo do Magistério
por conta da Covid-19. Na ocasião, mencionou a perda da professora Aline Barros, que atuava
na UMEI Rosilda Campos, bairro do Maracanã. Em seguida, falou do requerimento de sua
autoria que foi pedido visto na sessão anterior. Disse que vai estender convite aos demais
membros da Comissão de Educação para que possam tratar deste tema com o prefeito Nélio
Aguiar. Esclareceu que os profissionais que foram desligados, só sairão do sistema do Ministério
do Trabalho e Emprego, 90 dias depois, portanto, pemanecem até dia 27 de março, o que os
impedem de receber qualquer tido de auxílio. Pela ordem, o vereador JK do Povo (PSDB)
registrou que não foi contra o requerimento do vereador Josafá Gonçalves, apenas que pudessem
ampliar também para outras pessoas, não somente aquelas que foram dispensados pela
prefeitura. Também quanto ao comentário do vereador Júnior Tapajós referente as obras do
Hospital Matemo lnfantil, ressaltou que as gestões anteriores foram falhas, e não defende
nenhuma delas, mas houve o retomou com a ordem de serviço pelo govemador Hélder Barbalho
em março de 2019, que em sua fala o serviço iria durar um ano. Solicitou que cobrassem do
Govemador o cumprimento desta obra. Pela ordem, o vereador Júnior Tapajós (PL) disse que

govemador Hélder Barbalho deu muito certo com prefeito Nélio Aguiar e vice-prefeito José
Maria Tapajós, no que diz respeito a não gostarem de ver obra parada, e cobram bastante a
conclusão desta obra. Destacou que o prefeito e o vice-prefeito ao assumirem o govemo em
2017, tiraram todas obras paralisadas, e hoje Santarém não apresenta nenhuma obra parada,
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todas estão em continuidade; inclusive, muitos diziam que estava se pavimentando rua ou
fazendo escolas porque era véspera de eleição; mas, nesta última sexta-feira, o prefeito assinou a
ordem de serviço que contemplará reforma de 13 escolas, ruas continuam recebendo serviços de

pavimentação, e com o Hospital Matemo lnfantil não é diferente; uma obra grande, importante
para o município que está recebendo seus investimentos e com cobranças. Relatou que já esteve
duas vezes visitando a obra, só não tem habilidade de postar cada visita. Pela ordem, a vereador
Alba Leal (MDB) disse que fica feliz com a obra do Hospital Matemo lnfantil, que ficou por
anos parada, mas no govemo Hélder Barbalho houve um grande avanço. Relatou que também já
visitou a obra, e que com certeza vai trazer muitos beneficios à saúde da mulher. Ressaltou que a
unidade também requer a aquisição de muitos equipamentos, enfatizando que tem conhecimento
de toda relação dos equipamentos que se encontra na secretaria de saúde que vão compor o
hospital, e tem esperança que obra será concluída brevemente. Concluído o Grande Expediente

passamos para a Primeira Parte da Ordem do Dia com a leitura da ata do dia 15 de fevereiro
de 2021, que após colocada em discussão foi aprovada por unanimidade. Em continuidade houve
a leitura dos expedientes recebidos: MEMO. 00/2021 -GAB. Ver. Alysson Pontes (PSD); Of.
041/2021 - Rotary Club Santarém; MEMO. 083/2021 - Gabinete da Presidência. Foram
encaminhados às comissões pertinentes: Projeto de Lei, de autoria do vereador Erlon Rocha

(MDB), que institui no Plano Municipal Programa de Combate à Pedofilia em Santarém Estado
do Pará, e dá outras providências. Projeto de Lei, de autoria do vereador JK do Povo (PSDB),
que dispõe sobre a obrigatoriedade da divulgação de listagens de pacientes que aguardam por
consultas com médicos especialistas, exames e cirurgias na Rede Pública de Saúde do Município
de Santarém -Estado do Pará. Projeto de Lei, de autoria do vereador Erlon Rocha (MDB), que
institui o Programa Municipal de Bibliotecas Comunitárias e dá outras providências. Projeto de
Lei, de autoria do Poder Executivo, que suprime e acrescenta dispositivos na Lei Municipal N°
21.162, de 29 de dezembro de 2020, que dispõe dobre a Estrutura Organizacional da Prefeitura
Municipal de Santarém, estabelece as atribuições direta e dá outras providências. Em seguida,

passou-se para a Segunda Parte da Ordem do Dia. Antes de prosseguir com a pauta, o
presidente colocou para o plenário virtual, em fimção do quantitativo de 600 (seiscentas) pessoas
que faleceram pela Covid-19 no município, que realizassem um minuto de silêncio em
homenagem a essas pessoas, o que foi acordado pelo plenário. Após o momento de homenagem,
deu-se continuidade as discussões e votação das matérias em pauta. TRABALHOS
APROVADOS E ACATADOS: Moção de Aplausos 031/2021, de autoria do vereador Carlos
Silva (PSC); Moção de Aplausos 032/2021, de autoria do vereador Biga Kalahare (PT); Moção
de Pesar 33/2021, de autoria do vereador Erasmo Maia (DEM); Moção de Aplausos 34/2021, de
autoria do vereador Ronan Liberal Jr. (MDB); requerimentos 176,189,190/2021, de autoria do
vereador Josafá Gonçalves (PL); requerimentos 177, 181, 188/2021, e Pedido de lnfomação
14/2021, de autoria do vereador Carlos Martins (PT); requerimento 182/2021, de autoria do
vereador Júnior Tapajós a'L); requerimento 183/2021, de autoria do vereador Silvio Neto

(DEM); requerimento 184/2021, de autoria do vereador Aguinaldo Promissória (PSL);
requerimento 185/2021, e lndicações 21 e 22/2021, de autoria do vereador Erasmo Maia (DEM);
requerimentos 187 e 196/2021, de autoria do vereador Elielton Lira (AVANTE); requerimentos
191,192/2021, e Pedidos de lnfomiações 13,15 e 16/2021, de autoria do vereador JK do Povo
a]SDB); requerimento 193/2021, Indicações 24 e 25/2021, de autoria do vereador Erlon Rocha
(MDB); requerimentos 194 e 195/2021, de autoria da vereadora Enfa. Alba Leal (MDB); Pedido
de lnformação 12/2021, e lndicação 23/2021, de autoria do vereador Alexandre Maduo (MDB);
Pedido de lnformação 017/2021, de autoria do vereador Carlos Silva (PSC). Esgotada a pauta, e

não havendo explicações pessoais o presidente RONAN LIBERAL JR. (MDB), encerrou os
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trabalhos convidando a todos para a próxima sessão. Vereadores presentes: ADRIANA

ALMEIDA
(PV),
ALEXANDRE
MADURO
(MDB)
ANGEL0
TAPAJOS
(REPUBLICANOS), ENFERMEIRA ALBA LEAL (MDB), ELIELTON LIRA
(AVANTE), BIGA KALAHARI (PT), CARLOS SILVA (PSC), DIDI FELEOL (PP),
ERASMO MAIA a]EM), ]ÚNIOR TAPA]ÓS (PL), ]K DO POVÃO (PSDB),
ENFERMEIRO MURILO TOLENTINO (PSC), CARLOS MARTINS (PT), PROF.
]OSAFÁ DO SINPROSAN (PL), RONAN LIBERAL ]R. awDB), ERLON ROCIIA
"1)8), SÍLVIO NETO (DEM), AGUINALD0 PROMISSÓRIA (PSL), BIGA
KALAHARI (PT). AUSENTE: GERLANDE CASTRO (PSB). AUSENTES COM
JUSTIFICATIVA: ALYSSON PONTES (PSD). LICENCIADO: JANDER ILSON PEREIRA
a)EM). E para constar, mandou lavrar a ata que depois de lida, discutida e aprovada será
assinada por quem de direito.
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