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Ata  da  Vigésima  Segunda  Sessão  0rdinária  do  Primeiro  Período  da  Primeira  Sessão
Legislativa da Décima Nona Legislatura, realizada no dia vinte e dois de março 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: 0 vereador JK D0 POVO (PSDB) relatou que recebeu uma denúncia de que
27 (vinte e sete) profissionais do setor laboratorial do HMS,  seriam demitidos.  Registrou que a
diretora o infomou que  os  servidores  seriam reaproveitados pelo  lnstituto Mais  Saúde, mas o
vereador teria recebido a confimação do desligamento dos profissionais. Relatou ainda que tem
recebido  denúncias  de  que os  exames não estão  sendo realizados no hospital,  em decorrências
dessas mudanças no  setor laboratorial,  o  que tem levado  os pacientes  a recorrer a laboratórios
particulares.  Concluiu solicitando providencias ao Govemo Municipal quanto a esta situação. 0
vereador  CARLOS  MARTINS  (PT)  fez  registro  do  Dia  Mundial  da  Água,  registrando  sua
importância para a vida das pessoas, assim como da sua escassez que afeta muitas famílias no país
e em Santarém. Falou que a COSANPA não atinge todos os bairros do município, e muitos deles
dependem de microssistemas que não dão cobertura adequada para todas as famílias. Dentro dessa
questão, infomou que estará apresentando uma moção de aplausos ao Fórun dos Pesquisadores
das lnstituições de Ensino Superior e de Pesquisa de Santarém, pela passagem comemorativa ao
Dia Mundial da água. Por fim, informou que estará apresentando um projeto de lei que dispõe
sobre a implantação  de painéis  solares fotovoltaicos nas escolas públicas da rede municipal de
Santarém.  0  vereador  GERLANDE  CASTRO  (PSB)  parabenizou  a  todos  os  que  estiveram
presentes, nesta final de semana, na comemoração dos 121 anos de Íúndação da Vila Curuai, Lago
Grande. Ressaltou que a Vila precisa da presença do poder público, e que é preciso avançar no seu
processo de emancipação para que se tome cidade, pois, entende-se que a região é muito grande
paradependerapenasdaPrefeituradeSantarém.Destacouquerecebeuumrequerimento,assinado
pelas lideranças de Curuai, com pedidos nas áreas de saúde, educação, infraestrutura, agricultua
e   segurança.   Finalizou   parabenizando   a   vereadora   Marcela   Tolentino   pelo   trabalho   que
desenvolveu à frente da Secretaria Municipal de  Saúde-SEMSA, e pelo apoio dado à região.  0
vereador  ELIELTON  LIRA  (AVANTE)  destacou  que  estiveram  nas  comunidades  Costa do
Tapará e Boa Vista do Tapará, reunindo com as lideranças das localidades para buscar demandas
e  encaminhá-las  ao  Poder  Executivo.  Em  seguida,  mencionou  a  fala  do  govemador  Hélder
Barbalho referente a compra de 3 milhões de vacinas para o Estado do Pará. Segundo ele, é uma
compra importante, tendo em vista que o Estado tem um pouco mais de s milhões de pessoas, e
pelas  vacinas  que  já  receberam,  podem  chegar  a  50°/o  da  população  imunizada.  Finalizou
parabenizando o govemador pela sua preocupação em vacinar a população paraense. 0 vereador
CARLOS SILVA (PSC) registrou que foi procurado por uma comissão de moradores do PAC  1
e 2 do Bairro Uruará, que solicitaram apoio quanto a liberação do PAC 2 para que possam construir
as  suas  moradias.  Relatou  que  as  obras  foram  iniciadas  no  govemo  do  PT,  mas  não  foram
totalmente  concluídas,  e  hoje  cerca  de  180  famílias  vivem  do  aluguel  social,  recebendo  da
prefeituraovalordeR$300,00,vistoquevalorpagodeseusalugueischegaaR$600,00.Registrou
que  estará  entrando  em  contato  com  o  prefeito  Nélio  Aguiar para  averiguar  como  anda  este
processo. 0 vereador ERLON ROCHA (MDB) fez registro da viagem a região do Lago Grande,
parabenizando  a ação  de  saúde  feita pelo  Poder Executivo  na localidade.  Destacou que  esteve
visitando as obras da escola e a UMEl de Vila Cuuai, e acompanharam o presidente da localidade
para  averiguar  as  demandas  do  Lago  Grande.  Destacou  a  grande  necessidade  na  área  de
infraestrutua, principalmente quanto ao acesso da Vila à outras regiões e municípios. Reforçou a
grande importância da presença do Estado na região, e enfatizou seu compromisso com o Lago
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Grande,  na busca de  soluções junto  ao  Executivo  em  favor da população,  almejando  avanços
quanto  a  vacinação  dos  munícipes  da  localidade.  A  vereadora  ENF.  ALBA  LEAL  (MDB)
infomou da ação de saúde que aconteceu nos dias 19 e 20 de março, no Distrito de Curuai, Lago
Grande. Enfatizou que a ação foi exitosa e que, na ocasião, houve homenagem ao aniversário da
Vila Curuai. Destacou ainda, que no dia 20, contaram com a participação do prefeito Nélio Aguiar
que entregou dois ônibus escolares e fardamento escolares para os estudantes da região. Agradeceu
a visita dele e de  sua comitiva, assim como todos os profissionais de saúde e de educação que
estiveram envolvidos na ação.  Finalizou fazendo registro  do  Dia lntemacional da Síndrome de
Down, que ocorreu no último dia 21  de março. 0 vereador ERASM0 MAIA (DEM) falou da
mudança na gestão da Secretaria Municipal de Saúde. Relatou que a enfemeira Marcela Tolentino
deixouapastapormotivosdesaúdeefoisubstituídaporVâniaPortela,queestavanaProcuradoria
JurídicadoMunicípio.Naoportunidade,fezagradecimentosàenfemeiraMarcelaTolentino,que,
com muita dedicação e vontade geriu a Secretaria de Saúde. Ressaltou que a SEMSA não é uma
secretaria fácil de ser administrada, que, além do enfrentamento à pandemia que demanda mais
ações,   atendimentos   e   novas   estratégias,   Santarém   absorve   também   pacientes   de   outros
municípios. Disse que espera o prosseguimento do Programa de lmunização e mais fiscalização
sobre  a  OS  que  gerencia a Upa  e  o  HMS.    Em  seguida,  fez  registro  do  Dia  lntemacional  da
Síndrome de Down, que ocorre anualmente do dia 21 de março, e registrou que esteve visitando a
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE. Destacou que a associação tem prestado
um importante serviço para Santarém e região, convidando os pares para conhecerem a instituição
e seu trabalho. TEMPO DAS BANCADAS: 0 vereador CARLOS MARTINS (PT) falou da
mudança na Secretaria Municipal de Saúde. Destacou que a ex-secretária Marcela Tolentino é uma
enfemeira com atividade importante na rede básica de saúde de Santarém, que tem competência,
mas, o que preocupa seria a real motivação desta saída. Relatou que a imprensa destacou motivo
de saúde, em vista das sequelas da covid-19, que é importante, mas acredita que precisam de mais
infomação,  pois  a  saúde  do  município  vem  apresentando  sinais  de  alerta  que  precisam  ser
observados.  Relatou  que  a  situação  da covid-19  no  município  não  parece  estar estabilizada,  a
vacinaçãocontinuaapassoslentos,aocupaçãodeleitosdeUTlnoHRBAéundadopreocupante,
e várias outras dificuldades apresentadas pelo HMS. Ressaltou que existe a necessidade de se tratar
da questão da saúde com mais cuidado e transparência, e não é a mudança da secretária que vai
resolver.  Em  aparte,  o  vereador  Erasmo  Maia  (DEM)  ressaltou  que  o  Brasil  todo  vive  esse
problemanasaúde,queédelongotempo.DestacouqueoHMSrecebepacientesdeváriasregiões,
o que não é simples, e precisam da união de forças para que possam passar por esse drama. Disse
que  a covid tem  ocupado  os  leitos  em todo  o  país,  e  o  município  tem buscado  amenizar essa
situação.Destacouqueessedebateéamplo,sugerindoquepossamdebateremumacomissãopara
entender  melhor  o  sistema  que  acontece  em  Santarém.  0  vereador  Carlos  Martins  (PT)  deu
continuidade relatando da terceirização do HMS, o que, segundo ele, tem custado muito caro para
o  município,  além  de  não  se  ver  os  resultados  esperados.  Contou  que  a justificava  era  de
melhoramento da gestão do hospital, mas o que se ver é a sobrecanegar ao município, que hoje
precisa utilizar recursos próprios para manter o hospital, uma vez que o recurso do SUS não está
maissendosuficiente.Destacouquejáseatingecercade25%dosrecursosquandoeramparaser
apenas15%.Questionoudoporquênãoestáhavendoumaparceriaparabuscarfinanciamentocom
o Govemo do Estado; visto que o govemador do Estado está se mostrando parceiro de Belém, e
se espera a mesma parceria para com Santarém. Destacou que o IPG está devendo fomecedores e
quebrada no Brasil inteiro, além de não ter feito o que seria de sua competência no município; e a
OS que está atual gerindo o HMS e a UPA pode estar fazendo a mesma coisa. Finalizou pedindo
maior compromisso por parte do govemo, para que haja uma gestão na saúde que dê resultados

2



PODER  LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTARÉM
Avenida Dr. Anysio Chaves,1001.
CEP. 68.030.290 -SANTARÉM-PARÁ

CNPJ n910.219.202/0001-82

para a população  que tanto precisa.  A vereadora ENFA.  ALBA LEAL  (MDB) registrou que
esteve visitando a UPA-24h, que, segundo ela, continua lotada, e que traz a preocupação quanto
ao  limite de ventiladores disponíveis para atendimento.  Também  solicitou a nova secretária de
saúde Vânia Portela, que possa destinar uma unidade para atendimento às crianças, as quais estão
se  encaminhando  para UPA.  Destacou  que  foi  um pedido  do  coordenador da unidade.  Ainda,
lamentou  a  situação  preocupante  em  relação  ao  grande  fluxo  de  atendimentos  na  unidade
descentralizada de saúde Paulo Freire, da lotação estendida na UPA.  Enfatizou que ainda estão no
meio  de  complicações,  e  como  comissão,  convida  aos  pares  para  aumentarem  o  fluxo  de
fiscalização. Na oportunidade,  extemou seus  agradecimentos a ex-secretária de  saúde Marcela
Tolentino, que sempre foi parceira recebendo e encaminhando o que solicitavam. Em aparte, o
vereador Júnior Tapajós (PL) fez agradecimentos a ex-vereadora Marcela Tolentino pelo trabalho
desenvolvido à frente da SEMSA nesses dois meses e meio. Destacou que aquilo que foi possível
de resolver com ugência foi feito, não lembra de ter ficado sem uma resposta da secretária. Em
aparte,overeadorJKdoPovo(PSDB)registrouumademandaàpresidentedaComissãodeSaúde,
para que possa verificar a situação dos fimcionários do HMS que estão sobrecarregados. Relatou
que a OS iriam contratar mais servidores, mas até o momento isso não ocorreu. A vereadora Alba
Leal (MDB) disse que sempre tem cobrado o dimensionamento de pessoal no HMS, pois sabem
que  se trata de  um hospital porta aberta.  Relatou que  foi  feito processo  seletivo, mas não  foi
suficiente. Destacou que diretora da unidade é bem acessível, e tem recebido as demandas levadas
a ela. Relatou que estiveram visitando a obra da obstetrícia e que vão conversar com a secretária
de saúde sobre o contrato da empresa responsável da obra para que dê esclarecimentos sobre a
atual situação do serviço. Em aparte, o vereador Carlos Silva (PSC) relatou que tem acompanhado
o  trabalho  no  hospital,  e  fi.equentemente  tem  recebido  reclamações  da  população  quanto  ao
atendimento.  Segundo  ele,  não  há  aparelho  de  medir  temperatua  na portaria  do  hospital,  e,
infelizmente, ainda existe o mal atendimento por parte de alguns servidores à população. Pediu
que possam juntos buscar uma foma de amenizar essa problemáticas naquela unidade de saúde.
0  vereador  RONAN  LIBERAL  JUNIOR  (MDB)  parabenizou  a  visita  das  vereadoras  e
vereadores na ação de  saúde no Lago Grande,  que esteve completando  121  anos de existência.
Também  fez  registro  da  saída da ex-vereadora  Marcela Tolentino  da  SEMSA,  por conta  das
sequelas  da  covid-19.  Ressaltou  que  competência  não  lhe  faltou,  mas  a  situação  de  saúde  se
sobrepõe, e espera que em breve ela possa retomar para continuar a contribuir com o município
de Santarém. Concluído o Grande Expediente passamos para a Primeira Parte da Ordem do Dia
comaleituadaatadodia16demarçode2021,queapóscolocadaemdiscussãofoiaprovadapor
unanimidade.  Em  continuidade houve  a  leitura dos  expedientes recebidos:  MEMO.  12/2021  -
GAB.  Ver.  Didi  Feleol  (PP);  MEMO.  026/2021  -GAB.  Ver.  Alysson  Pontes  (PSD).  Foram
encaminhados às  comissões pertinentes:  Projeto  de Lei,  de autoria do vereador Carlos Martins
(PT),quedispõesobreaimplantaçãodepainéissolaresfotovoltaicosnasescolaspúblicasdaRede
Municipal  de  Santarém.  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 65/2021, de autoria do vereador Alexandre Maduro (MDB); Moção de aplausos
067/2021  e  Moção  de  Pesar  069/2021,  de  autoria do  vereador  Carlos  Silva (PSC);  Moção  de
aplausos070/2021,deautoriadovereadorCarlosMartins(PT);Indicação043/2021,deautoriado
vereador   Josafá   Gonçalves   (PL);   Indicação   044/2021,   de   autoria   do   vereador  Aguinaldo
Promissória (PSL); Pedidos de lnfomações 31, 32 e 33/2021, de autoria do vereador JK do Povo
(PSDB);  Requerimentos  273,  274  e  310  /2021,  de  autoria  do  vereador  Erlon  Rocha  (MDB);
Requerimentos 380 e 381 /2021, de autoria do vereador Carlos silva (PSC); Requerimentos 382 e
383  /2021,  de  autoria do  vereador Josafã Gonçalves  (PL);  Requerimentos  384  e  385/2021,  de
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autoria do vereador Júnior Tapajós (PL); Requerimentos 386 e 394/2021, de autoria do vereador
Carlos  Martins  (PT);  Requerimento  395/2021,  de  autoria  do  vereador  Aguinaldo  Promissória
(PSL). 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), CARLOS SILVA (PSC), ERASMO MAIA (DEM),
Júnior   TAPAJÓS   (PL),   ENFERMEIRO   MUHL0   TOLENTINO   (PSC),   CARLOS
MARTINS (PT), PROF. JOSAFÁ DO SINPROSAN (PL), SÍLVIO NETO (DEM), RONAN
LIBERAL JR. (MDB), BIGA KALAHARI (PT), GERLANDE CASTRO (PSB), ADRIANA
ALMEIDA   (PV),   JK   DO   POVÃO   (PSDB),   AGUINALDO   PROMISSÓRIA   (PSL),
ELIELTON     LIRA     (AVANTE),     ERLON     ROCHA     (MDB).     AUSENTES     COM
JUSTIFICATIVA:   DIDI   FELEOL   (PP),   ALYSSON   PONTES   (PSD).   LICENCIADO:
JANDER ILSON PEREIRA (DEM). E para constar, mandou lavrar a ata que depois de lida,
discutida e aprovada será assinada por quem de direito.
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