Ata da Vigésima Quinta Sessão 0rdinária do Primeiro Período da Primeira Sessão
Legislativa da Décima Nona Legislatura, realizada no dia vinte e nove 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. TEMP0 DAS

LIDERANÇAS: 0 vereador JK D0 POVO (PSDB) infomou que vai apresentar uma
indicação solicitando que os taxistas sejam incluídos pelo Govemo do Estado no programa
Renda Pará, um pedido feito pelo sindicato da classe no município. Também vai apresentar
requerimento para que representantes do lnstituto Mais Saúde participem de uma reunião de
trabalho com os vereadores para tratar da situação financeira e dos serviços prestados pela
Organização Social ao Hospital Municipal de Santarém - HMS e UPA-24h. 0 vereador
CARLOS MARTINS (PT) fez destaque ao auxílio assistencial do govemo do Estado aos
servidores infomais, microempreendedores, estabelecimentos comerciais e pessoas em situação
de vulnerabilidade. Segundo ele, na última sexta-feira foram mais de 40 mil cadastros, o que
ocasionou problemas no sz./e do Banco do Pará. Relatou que houve muita reclamação o que fez

que o govemo prorrogasse o cadastramento. Observou que não houve maior envolvimento da
SEMTRAS para que essas pessoas fossem comunicadas. Solicitou mais envolvimento do
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através da imprensa tem acompanhdo o andamento da vacinação dos profissionais da educação
no país. Na ocasião, lamentou a perda de mais três profissionais da educação para a covid-19 em
Santarém, e ressaltou que tem sentido muito as perdas desses profissionais e da preocupação de
quando a categoria deve ser imunizada. Destacou a importância da vacinação dos docentes, que,
segundo ele, depois dos idosos, também devem ser prioridade. Concluiu parabenizando a nova
diretoria do Centro comunitário da comunidade do Tipizal. 0 vereador CARLOS SILVA (PSC)
deixou sua solidariedade à família do policial que foi morto pelos colegas de trabalho no Estado
da Bahia. Em seguida, relatou que esteve visitando durante o final de semana às unidades de
saúde dos bairros Fátima, Nova República, Santo André e Maicá. Destacou que durante a visita,
conversou com os usuários e profissionais de saúde das UBS, e que foram identificadas algumas
necessidades como a falta de medicamentos para atender a grande demanda de pacientes,

precariedade na infraestrutura, como rachadura e infiltração e ausência de médico. Disse que
estaria encaminhando os requerimentos com as demandas solicitadas ao Poder Executivo. 0

vereador RONAN LIBERAL JR. (MDB) registrou a chegada em Santarém de uma remessa de
mais de s mil doses da vacina contra a covid-19 para dar continuidade ao plano de imunização
no mmicípio, que continuará com os idosos entre 64 a 69 anos, através do sistema c7rz.ve ÍÃr%.
Destacou que a Câmara também servirá como espaço para atividade de vacinação que inicia na
terça-feira. Na oportunidade, destacou a importância da ação através do c7rz.ve /Á7" na região de
várzea, e solicitou à SEMSA para que infome à Casa sobre as ações nesta região. Solicitou que
à população continue a seguir os protocolos de segurança estabelecidos pelos órgãos sanitários.
Lamentou a ausência do vereador Didi Feleol que está acometido pela covid-19 e manifestou
pesar pelo falecimento do ex-servidor da Casa, professor José Jarlisson. A vereadora ENFA.
ALBA LEAL (MDB) destacou que o diálogo é muito importante entre todas as partes, e que é
necessário alinhá-lo para trazer informações concretas para a Casa de Leis. Relatou que esteve
com alguns pares visitando a obstetrícia do HMS, que está com a obra em 25%. Segundo ela, é
necessário reuniu com a SEMSA e a OS para que justos encontrem meios para que a obra seja
finalizada. Infomou que será verificado um lugar para a realização de atendimento às gravidas
enquanto o setor de obstetrícia é concluído. Infomou também sobre a reunião que ocorreu com a
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promotora de saúde e educação do Ministério Público do Estado Evely Steve, que discutiram
demandas sobre a vistoria do Órgão realizada na UPA-24h e HMS. TEMPO DAS BANCADAS:

0 vereador ERASM0 MAIA (DEM) infomou sobre a notificação do Banco Banpará sobre a
inscrição do Programa Renda Pará para quem está na terceira categoria de profissionais
microempreendedores; e avisou que o CRAS também está dando suporte sobre as orientações a
estas pessoas. Em seguida, falou sobre o Projeto de Lei do Executivo que reestrutura o Conselho
Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento
da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - CACS-FUNDEB.
Destacou que a matéria precisa ser votada com ugência, pois o CACS-FUNDEB, é responsável
em acompanhar a destinação dos recursos encaminhados para o município pelo Govemo Federal,
por meio do FUNDEB e outros programas da União destinados à Educação. Ressaltou ainda a
importância dos recursos federais, que têm pemitido ao prefeito Nélio Aguiar coordenar
diversas melhorias no setor educacional. Registrou que são mais de R$ 10 mil que estão sendo
investidos em melhorias nas escolas defendendo a urgência na tramitação da matéria porque o
município tem até a próxima terça-feira para cadastrar o novo conselho junto ao FUNDEB. Caso
contrário, ressaltou que a gestão municipal vai enffentar dificuldades para manter as melhorias
na educação. 0 vereador CARLOS MARTINS (PT) retomou à tribuna para falar sobre a
reunião da Comissão de Saúde da Casa com o Ministério Público do Estado do Pará - MPE,
solicitada pela comissão, em decorrência de inspeção feita pelo órgão na UPA-24 e HMS.
Destacou que a atenção maior foi em relação a UPA, que é referência em atendimento para
covid-19 no município. Segundo o relatório da promotoria do órgão, foram constatados

preocupação quanto a questão do atendimento social, que haveria apenas uma psicóloga e uma
assistente social para este serviço. Em aparte, o vereador JK do Povo (PSDB) registrou que é
uma das principais reclamações em seu blog, Disse que isso já foi pauta várias vezes nesta Casa,
mas, infelizmente não se resolve. 0 vereador Carlos Martins (PT) continuou destacando que,
segundo o relatório do MPE, não havia teste para covid-19 na unidade, e que era pedido para que
os pacientes realizassem em laboratórios particulares. Na sala vermelha, detectaram falta de
ventiladores e outros equipamentos, assim como a falta de fisioterapeutas e de medicamentos
importantes e básicos. Registrou que o lnstituto abriu um processo seletivo para ampliar os
profissionais, e o MPE pediu para OS a contração de mais profissionais fisioterapeutas,
enfermeiros, técnicos de enfemagem, expansão de leitos, medicamentos e insumos. Destacou
que com a SEMSA foi solicitado auditoria no contrato de gestão formalizado com a OS Mais
Saúde. Em relação ao fato de Santarém também atender toda a região, e ter se tomado un grande

polo de saúde para no mínimo 20 municípios, ressaltou a necessidade de a Calha Norte precisar
de um hospital regional. Destacou que a promotora citou e que foi comentado também pelos
pares da Casa, a necessidade de um hospital metropolitano no município com apoio exclusivo do
govemo do Estado. Em aparte, o vereador Júnior Tapajós (PL) destacou que acredita que a
solução para o atendimento da saúde no município seria buscar a responsabilidade com o
Govemo do Estado ou Govemo Federal. Destacou que não é mais concebível que apenas
Santarém carregue a carga pelos problemas de atendimento, pois existe a falta de recurso para
saúde, em vista dos repasses constitucionais são serem o suficientes. Enfatizou que não tem
como "tampar o sol com a peneira" no sentido de que não podem fazer porque não quer; segundo
ele, precisam buscar com outras esferas recursos para a saúde, e já que Santarém virou
naturalmente polo de saúde, se faz necessário que os govemos estadual e federal compreendam
também essa necessidade. 0 vereador Carlos Martins (PT) falou que tem sim uma grande
responsabilidade do município nesta situação, principalmente quanto a decisão de que a gestão
precisava ser terceirizada. Disse que é preciso haver uma avaliação do terceiro setor, pois as OS
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não correspondem o desejado, e o município precisa avaliar urgentemente. Pela ordem, o
vereador Erasmo Maia (DEM) enfatizou que, com relação aos testes para covid-19, ressaltou que
cabe ao médico entender e definir a quem fazer o teste; pois, o valor do teste está
aproximadamente R$ 70,00, e Santarém tem mais de 300 mil habitantes, o que daria RS 14
milhões em testes, e não se tem esse recurso. Destacou que a outra questão é o financiamento,
algo que podem discutir, pois o município está canegando a saúde regional nas costas, e tem que
haver o entendimento de que o Estado tem que ajudar. Relatou que em Belém existe o hospital
metropolitano bancado 100% pelo Estado, e seria muito bom se o mesmo pudesse acontecer com
Santarém. Destacou que é preciso ouvir a OS, o Conselho Municipal de Saúde, o Executivo
Municipal, para entender e debater melhor essa situação. Pela ordem, o vereador Júnior Tapajós
(PL) comentou da sugestão do vereador Carlos Martins sobre a mudança da gestão do HMS e
UPA. Destacou que a saúde é um gargalo de anos, e que apresenta dois problemas crônicos que
são a infraestrutura e saúde. Disse que quando a gestão da saúde era de responsabilidade do
município, não era uma maravilha, e a mudança para a OS foi a busca de uma melhora no setor.
No entanto, com um ano veio a pandemia que tira qualquer critério de comparação, porque não
houve pandemia anos anteriores. Ressaltou que, se houver uma comprovação de que seria muito
melhor voltar para gestão do município, seria o primeiro a votar a favor do retomo. Destacou que
não podem se conformar com a problemática existente, e que devem buscar soluções. Na
ocasião, infomou que o prefeito Nélio Aguiar já está articulando a instalação de mais uma
Unidade de Pronto Atendimento para Santarém, que será mais um grande avanço para saúde do
município. Pela ordem, o vereador JK do povo (PSDB) registrou que do percentual de pacientes
que vem para o município, garante que mais de 60% são em decorrência de traumas. Acredita
que uma das saídas seria o Govemo do Estado acelerar a conclusão do Hospital Matemo lnfantil,
e a outra seria a construção de um Hospital Regional de trauma e ortopedia. Destacou que

qualquer tentativa para melhorar a saúde é válida, mas, infelizmente, a OS Mais Saúde apresenta
uma atuação mais agravante que a gestão anterior. Pela ordem, o vereador Enf. Murilo Tolentino
(PSC) disse descordar do vereador JK em relação a OS que atualmente gere o HMS e UPA-24h.
Segundo ele, a organização é bem melhor que a OS IPG. Destacou que o relatório que o vereador
Carlos Martins leu é real, mas, enfatizou que vale registrar que algumas demandas já foram
atendidas como o acréscimo de mais ventiladores e contratação de psicólogos e assistente social.
Concluído o Grande Expediente passamos para a Primeira Parte da Ordem do Dia com a
leitura da ata do dia 22 de março de 2021, que após colocada em discussão foí aprovada por
unanimidade. Em continuidade houve a leitura dos expedientes recebidos: OF. 010/2021 CASA AZUL; OF. 148/2021 -SEMSA; MEMO. 021/2021 -GAB. Ver. Angelo Tapajós
(REPUBLICANOS). Foi encaminhado às comissões pertinentes: Projeto de Lei, de autoria do
Poder Executivo, que dispõe sobre a reestrutuação do Conselho Municipal de Acompanhamento
Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de
valorização dos profissionais da educação-CACS-FUNDEB, em confomidade com o artigo 212A da Constituição Federal regulamentado na forma da Lei Federal n° 14.113 de 25 de dezembro
de 2020. Em seguida, passou-se para a Segunda Parte da Ordem do Dia, com discussão e votação
das matérias em pauta. TRABALHOS APROVADOS E ACATADOS: Moções de Aplausos
073, 74/2021, de autoria do vereador Carlos Silva (PSC); Moção de aplausos 075/2021, de
autoria do vereador Ronan Liberal Jr. (MDB); Moção de Pesar 076/2021, de autoria do prof.

Josafá Gonçalves (PL); Moção de Pesar 77/2021, de autoria do vereador Alexandre Maduo
(MDB); Pedido de lnformação 38/2021, de autoria do vereador Alexandre Maduo (MDB);
Requerimentos 388, 389 e 396/2021, de autoria do vereador Alysson Pontes (PSD);
Requerimento 440/2021, de autoria do vereador Biga Kalahare (PT); Requerimentos 446 e
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447/2021, de autoria do vereador Elielton Lira (AVANTE); Requerimento 451/2021, de autoria
do vereador Agnaldo Promissória (PSL); Requerimentos 454, 466 e 467/2021, de autoria do
vereador Ronan Liberal Jr. (MDB); Requerimentos 455, 456, 457 e 469/2021, de autoria do
vereador Silvio Neto (DEM); Requerimento 459/2021, de autoria do vereador Carlos Martins

(PT); Requerimento 462/2021, de autoria do vereador Júnior Tapajós (PL); Requerimentos 463,
464, 665 e 468/2021, de autoria do vereador Erlon Rocha (MDB); Requerimento 470/2021, de
autoria do vereador JK do Povo (PSDB). 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) ENFERMEIRA

ALBA LEAL tMDB>, CARLOS SILVA tpsc], ERASMO MAIA a]EM), ]ÚNIOR
TAPAJÓS (PL), ERLON ROCHA (MDB), ENFERMEIR0 MURILO TOLENTINO
(PSC), CARLOS MARTINS (PT), PROF. JOSAFÁ D0 SINPROSAN (PL), SÍLVIO
NETO q)EM), RONAN LIBERAL JR. (MDB), GERLANDE CASTRO (PSB), ADRIANA
ALMEIDA (PV), JK D0 POVÃO (PSDB), AGUINALDO PROMISSÓRIA (PSL), BIGA
KALAHARI (PT), ELIELTON LIRA (AVANTE), ALYSSON PONTES (PSD).
AUSENTES COM JUSTIFICATIVA: ANGELO TAPAJOS (REPUBLICANOS), DIDI
FELEOL (PP). LICENCIADO: JANDER ILSON PEREIRA @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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Adrlana Aheida
• 31 Secretário
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