::a##±1g:D~¥i;`:,
--g5 -.: Tzo zzL
_T,-íT1-ff

PODER LEGISLATIVO

CÂIVIARA MUNICIPAL DE SANTARÉIVI
Avenida Dr. Anysio Chaves, 1001.

'.``,-'.E±'E

CEP. 68.030.290 -SANTARÉM-PARÁ

CNPJ n910.219.202/0001-82

Ata da Décima Quinta Sessão Ordinária do Primeiro Período da Primeira Sessão
Legislativa da Décima Nona Legislatura, realizada no dia primeiro de março 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 CARLOS MARTINS (PT) registrou da preocupação com a
pandemia. Segundo ele, entendem que a vacinação é a principal medida para conter a Covid-19.
Relatou que se observa em todo o Brasil, a dificuldade de cumprimento das medidas de
restrições estabelecidas pelos órgãos de saúde. Registrou que a Secretaria de Segurança Pública
de Santarém notou apenas 50% de restrição duante o /ocZc7ow#, reparando que não houve
mudança nos atendimentos nas unidades descentralizadas, UPA-24h e no quadro de leitos de
UTI. Destacou que a região toda recebeu apenas 20 mil doses de vacina, quantidade pequena
para região, mas, segundo ele, govemador Hélder Barbalho está buscando adquirir mais doses e
o Ministro da Saúde garantiu que o Estado estará recebendo um bom quantitativo de vacinas. A

vereadora ENFA. ALBA LEAL (MDB) infomou que esteve visitando o Laboratório de
Biologia Molecular -LABMOL, na UFOPA, que tem por objetivo a realização de exames da
Covid-19, facilitando de foma rápida, o diagnóstico da doença para Região Oeste do Pará.
Descreveu que o laboratório tem capacidade de realizar 93 exames por dia, e o tempo de emissão
de resultado é para menos de 48h. Registrou também que esteve na região do Lago Grande,
visitando a UBS da Comunidade do Paysandu, onde se reuniu com a equipe e enfermeira da
unidade para tratar das demandas daquela área. 0 vereador RONAN LIBERAL JR. (MDB)
também destacou a importância do LABMOL para o Oeste do Pará. Relatou que mteriormente
puderam fazer articulação junto ao Govemo do Estado para descentralização deste atendimento
com intuito de dar celeridade ao diagnóstico da Covid-19, em vista da demora com o resultado
dos exames que vinham de Belém. Destacou que foi uin grande ganho para o município e região
Oeste do Pará. Concluiu dando ênfase a importância e contribuição da Farmácia Universitária
existente na Universidade Federal do Oeste do Pará - UFOPA, que ano passado esteve
fomecendo álcool em gel para profissionais de saúde de Santarém e região. 0 vereador
ERASMO MAIA (DEM) relatou que na última sexta-feira chegaram mais de 6 mil doses de
vacina para atender os profissionais de saúde, segurança pública e idosos a partir de 75 anos.
Ressaltou que sabem que tem uma logística, e quando há um planejamento e articulação, o

processo pode ser mais rápido para chegar às pessoas. Disse que se manifestou com a Secretária
de Saúde Marcela Tolentino sobre a questão, enfatizando que poderiam ter agilizado para que a
imunização iniciasse no mínimo de tempo possível, principalmente no atendimento da população
idosa que é a mais vulnerável. Manifestou seu apelo quanto a agilidade da vacinação no
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GONÇALVES (PL) manifestou pêsames pelo falecimento de dois profissionais de educação,
vítimas da covid-19, que atuavam na Escola lndígena Borari da Vila de Alter do Chão,
professores Ricardo Damasceno e Jocilene Damasceno. Também, marifestou pesar pelo
falecimento do senhor João, servidor da Prefeitura Municipal de Santarém. Ainda, fez registro de
notícias sobre sua pessoa, de cunho não verídico que foram divulgados em um blog local.
Ressaltou que está com a consciência tranquila, pois todos conhecem sua trajetória como
profissional, e da sua grande contribuição para o município no eixo da educação, esporte e
cultura. Em seguida, relatou que esteve em reunião com o presidente do SINPROSAN e Prefeito
Nélio Aguiar tratando da preocupação com relação as poucas matrículas na rede municipal de
ensino, que, segundo ele, significa perda de recurso do MEC, podendo Santarém ser penalizada
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com diminuição de repasse de recurso e demissões de profissionais. Destacou a importância de
lutarem pela vacinação dos profissionais de educação para que retomem às escolas mais seguros,

e se evite a perda de mais docentes no município. 0 vereador ENF. MURIL0 TOLENTINO
(PSC) fez registro da Campanha Março Lilás de conscientização e combate ao Câncer de colo
uterino. Também manifestou seus sentimentos aos familiares dos professores Damascenos
vítimas da Covid-19. Lamentou destacando que infelizmente boa parte da população ainda não
se conscientizou, sugerindo que os agentes de segurança pública busquem melhor estratégias
para conseguir realizar a fiscalização. Em relação a vacinação, concordou também, que com a
chegada das doses, já deveriam buscar agilizar o quanto antes o processo de imunização. Em
relação a distribuição para os idosos de 75 a 79 anos, aconselhou que as famílias levem seu
idosos aos pontos estratégicos estabelecidos de vacinação pelo drz.ve-fÃ7`t¢, pois os riscos de

contaminação seriam menores. Concluiu informamdo que estará apresentando indicação
sugerindo a abertura das escolas privadas e municipais, que estejam equipadas adequadamente
com todos os protocolos previstos pelos órgãos sanitários. 0 vereador CARLOS SILVA a?SC)
manifestou parabéns ao repórter e radialista Willin Sousa, conhecido como Comja, pela
passagem de seu aniversário. Fez registro também de seu requerimento solicitando providência
em favor da UBS do bairro do Uruará, quanto a cadeira do consultório odontológico e do piso da
recepção da unidade. Também, pediu à Mesa Diretora que retire de pauta a Moção de Repúdio,
de sua autoria, contra a empresa Equatorial Energia. Ressaltou que foi acionado pela direção da
concessionária para uma reunião, onde passou todas as demandas necessária, e que na sexta-feira
todas as questões foram atendidas. Ainda, destacou que a empresa prometeu analisar as faturas
dos trabalhadores infomais, das pessoas com necessidades especiais e viúvas. Finalizou
relatando que esteve na comunidade quilombola Murumurutuba, onde observou a necessidade da
ampliação do microssistema de água, em vista da caixa d'água da localidade está com defeito, e
de melhorias na estrada que dá acesso a comunidade que se encontra intrafegável. Pela ordem, o
vereador Elielton Lira (AVANTE) parabenizou a atitude do vereador Carlos Silva em favor de
um atendimento de qualidade ao usuário da Equatorial Energia. Disse que na mesma reunião
com a empresa, solicitaram a instalação de uma subestação de energia para Vila de Alter do
Chão, a qual já está se providenciando uma área, que vai trazer qualidade de energia para a

localidade. TEMP0 DAS BANCADAS: 0 vereador BIGA KALAIIARE a'T) infomou que
estará apresentando requerimento em relação a falta de pavimentação das ruas do baino do
Santarenzinho, que devido as chuvas encontram-se intrafegáveis. 0 vereador CARLOS
MARTINS (PT) fez registro da inspeção realizada pelo Ministério Público do Estado do ParáMPPA, Conselho Municipal de Saúde e Sindicato dos Médicos na UPA-24h. Relatou que a
vistoria detectou uma série de problemas, como o número reduzido de profissionais para atender
a grande demanda de pacientes e a falta de equipamentos essenciais ao atendimento dos casos
graves de Covid-19. Destacou que o grande problema está nos leitos de UTI, que apesar do
aumento nos últimos meses, a ocupação deles continua em praticamente 100%. Deu ênfase a
pequena quantidade de médicos, profissionais de enfemagem e fisioterapeuta, que se encontram
sobrecarregados de trabalho. Relatou que foram infomados que haverá contratação de mais
profissionais para a unidade. Ainda, mencionou sobre o aumento de óbitos no município, que
fechou o mês de fevereiro com 129 ocorrências, o que reflete a dificuldade da assistência aos
pacientes, pois, enquanto estão aguardando leito na fila de espera, muitos não conseguem resistir.
Destacou a importância dos leitos de estabilização no Hospital de Campanha que são apenas 4, e
que poderia já ter sido aumentado para 10. Enfatizou que precisam de mais atuação da
fiscalização, que é preciso cumprir a lei, pois é observado que não está havendo diminuição dos
casos. E neste momento, destacou que é notório que a principal medida de combate à doença
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seria a vacinação. 0 vereador ALEXANDRE MADURO avIDB) destacou a visita à
comunidade Cabeça D'Onça, com o presidente Ronan Liberal Júnior, onde estiveram
acompanhando o atendimento do Ambulatório ltinerante de combate à Covid-19. Destacou que
na ocasião, aproveitaram para vistoriar a escola que está com obra em andamento, uma
solicitação do vereador Ronan Liberal Júnior atendida na legislatua anterior. Também
realizaram visita ao posto de saúde, que, segundo os moradores, no período da cheia a unidade
fica embaixo da água. Infomou que estará solicitando a construção de uma nova unidade de
saúde para a localidade. Relatou que estiveram também na comunidade Boca de Cima do
Aritapera acompanhando o atendimento itinerante, e na oportunidade, realizaram uma vistoria na
UBS, a qual a comunidade solicitou a sua ampliação. 0 vereador RONAN LIBERAL JR.
awDB) também fez destaque a visita às comunidades da várzea, onde esteve acompanhando o
Ambulatório ltinerante. Relatou que houveram positivados na região, reforçando que a testagem
é uma importante estratégia para evitar mais transmissão do vírus nas comunidades. Informou
que a ação segue avançando e deve contemplar várias comunidades da região de várzea. A
vereadora ENFA. ALBA LEAL (MDB) destacou que esteve na Comunidade de Curuai no Lago
Grande, realizando uma visita nas dependências da unidade de saúde da localidade. Relatou que
detectou defomidade no fono do prédio que está caindo e que vai enviar um relatório à
secretária de saúde para deslocar pessoal para manutenção hidráulica e energia. Quanto ao
atendimento odontológico, disse que a cadeira veio incompleta, e entrou em contato com o
responsável para que encaminhe os devidos reparos. Também vai estar solicitando a construção
de um espaço para lavanderia, pois mesmo com a ampliação feita, a unidade encontra-se pequena
para atender a região. Também foi infomada pela Assessoria de Rios, que um médico do
Programa Mais Médicos já está se deslocamdo para dar assistência à unidade de Curuai. Também
foi chamada por moradores para averiguar o espaço que fica no final do cais de arrimo, onde,
duante a cheia, a água chega a comprometer as casas de comunitários. Pediu ajuda dos pares
para que possam realizar uma solicitação ao secretário Bruno Costa para ajudar a encontrar uma
altemativa que impeça a entrada da água nas casas. Concluiu infomando que agora a unidade de
saúde da Vila Curuai pode contar com um aparelho telefônico para ajudar na comunicação e
melhoria de atendimento entre os profissionais de saúde e comunitários. Concluído o Grande
Expediente passamos para a Primeira Parte da Ordem do Dia com a leitura da ata do dia 22 de
fevereiro de 2021, que após colocada em discussão foi aprovada por unanimidade. Em
continuidade houve a leitua dos expedientes recebidos: MEMO. 008/2021 -GAB. Ver. JK do
Povo (MDB); MEMO. 020/2021 - GAB. Ver. Alysson Pontes (PSD). Foi encaminhado à
comissão pertinente: Projeto de Resolução, de autoria do vereador Carlos Martins (PT), que cria
a Procuadoria da Mulher no âmbito do Poder Legislativo do município de Santarém, Estado do
Pará e dá outras providências. 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 aplausos 35/2021, de autoria do vereador Biga Kalahare (PT); Moção
de aplausos 37/2021, de autoria do vereador Carlos Silva (PSC); Moções de Aplausos 38 e
39/2021, de autoria do vereador Carlos Martins (PT); requerimentos 186, 197, 198, 209,
222/2021, de autoria do vereador Elielton Lira (AVANTE); Requerimentos 200/2021, de autoria
da vereadora Adriana Almeida (PV); Requerimentos 217/2021, de autoria do vereador Junior
Tapajós (PL); Requerimentos 218 e 219/2021, de autoria do vereador Carlos Martins (PT);
Requerimento 220/202] , e lndicação 28/2021, de autoria do vereador Enf. Muilo Tolentino

(PSC); Requerimento 221/2021, de autoria do vereador Didi Feleol (PP); Requerimentos 223 e
224/2021, de autoria do vereador Gerlande Castro (PSB); Requerimento 227/2021, Pedido de
lnfomação 019/2021, e lndicação 31/2021, de autoria do vereador Biga Kalahare (PT);
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Requerimento 228/2021, e Pedido de lnfomação 018/2021, de autoria do vereador Carlos Silva
(PSC); Requerimentos 229 e 230/2021, de autoria do vereador Erlon Rocha (MDB);
Requerimento 245/2021, e lndicação 30/2021, de autoria do vereador Alexandre Maduo
(MDB). Concluído a pauta e não havendo explicações pessoais, o presidente RONAN
LIBERAL JR. (MDB), encerrou os trabalhos convidando a todos para a próxima sessão.

Vereadores presentes: ALEXANDRE MADURO (MDB) ANGEL0 TAPAJOS
(REPUBLICANOS), ENFERMEIRA ALBA LEAL (MDB), ELIELTON LIRA
tAVANTE>, CARLOS SILVA asc), DIDI FELEOL tpp), ERASMO MAIA a]EM],
Júnior TAPAJÓS (PL), ENFERMEIR0 MURILO TOLENTINO (PSC), CAEnos
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BIGA KALAHARI (PT), GERLANDE CASTRO OSB), ADRIANA ALWIDA (PV),
BIGA KALAHARI (PT). AUSENTES COM JUSTIFICATIVA: JK DO POVÃ0 0SDB),
ALYSSON PONTES 0SD). 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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