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CÂMARA

Ata da Trigésima Sessão Ordinária do Primeiro Pen'odo da Primeira
"8is]ativa da
Décima Nona Legislatura, realizada no dia sete de abril do ano de dois mil e vin[e 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
CARI,OS MARTINS (PT) fez destaque sobre a aprovação do projeto de lei que autoriza as
pessoas jurídicas de direito privado a comprarem vacinas contra a covid-19 com dedução integral
das despesas no imposto de renda e sem a obrigação de doação ao Sistema Único de Saúde -SUS.
Disse que no mês anterior foi aprovado um projeto semelhante, mas que a mesma quantidade
comprada deveria ser doada ao SUS. Criticou o projeto, ressaltando que isso pode atrasar a
vacinaçãonoBrasil,emaispessoaspodempularafila.AvereadoraENFA.ALBALEAL(MDB)
fez destaque ao Dia Mundial da Saúde e homenageou todos os profissionais que trabalham fiente
a pandemia, citando a colega enfemeira Tatiane Sá que se encontra intemada. Também
parabenizou todos os profissionais do jomalismo, e pediu à população que cuide da saúde e de
seus familiares, ajudando assim, a todos os profissionais da saúde. 0 vereador ERASMO MAIA
(DEM) iniciou parabenizando os profissionais da saúde e referenciando o Dia do Jomalista. Em
seguida, fez um breve registro sobre a entrega dos kits de alimentação pela Secretaria Municipal
de Educação, Núcleo de Transporte e Logística, iniciada na última quarta-feira, para as Creches e
Unidade de Educação lnfantil da Rede Municipal de Ensino. Registrou que os alimentos
distribuídos beneficiarão mais de 5.000 crianças das 38 unidades de educação do município.
Relatou que os kits estão inseridos dentro do recurso recebido pelo Govemo Federal para compra
dos produtos, e que além dos kits, existe um trabalho de orientações contidas em un folheto
explicativo desenvolvido pela SEMED. 0 vereador GERLANDE CASTRO (PSB) parabenizou
os jomalistas e os profissionais de saúde pela atuação fi.ente ao momento que se enfi.enta com a
pandemia. Destacou que o apoio à saúde básica do município é muito pouco, e que o Estado tem
ajudado apenas na parte da hemodiálise no HMS, e que precisam que ele tenha uma referência
melhor em Santarém. Ressaltou que enquanto na SESPA existem materiais hospitalares novos,
usados no Hospital de Campanha, na Unidade de Referência de Especialidade em Saúde - URES
existe uma certa precariedade, sugerindo que se fale ao Secretário do Estado para que a SESPA
local de Santarém dê suporte à unidade quanto a aquisição de novos materiais. 0 vereador
JUNIOR TAPAJOS (PL) iniciou destacando uma denúncia por parte de um profissional da
saúde, pedindo que que se faça um alerta à Secretaria Municipal de Educação - SEMED, no
sentido de orientar seus servidores quanto a imunização contra covid-19, pois, por conta das/cíke
#ews, pessoas se recusam a se vacinar, destacando que os servidores da educação precisam do
imunizante em vista do contato com as crianças. Finalizou parabenizando a todos os jomalistas

pela passagem do seu dia. 0 vereador ENF. MURIL0 TOLENTINO ¢SC) também
parabenizou a todos os jomalistas, e fez destaque ao Dia Mundial da Saúde e ao SUS. Ressaltou a
valorização dos profissionais de saúde, e destacou o bom fimcionamento do Hospital de
Campanha, sendo que tem atendido humanamente a todos os pacientes. Falou ainda das UTls que
ainda seguem lotadas, e pediu à população que não deixem de se cuidar. Concluiu pedindo mais
agilidade na vacinação, argumentando que outros municípios já estão bem à ftente de Santarém
nesta ação. 0 vereador ELIELTON LIRA(AVANTE) também fez referência a aquisição de mais
vacinas para o município. Segundo ele, a imunização em Santarém está muito baixa levando em
consideração a quantidade populacional. Ressaltou a necessidade do avanço da vacinação para que
não haja muitas perdas por conta da doença. Finalizou destacando o empenho do Govemo
Municipal na aquisição dos imunizantes. TEnmo DAS BANCADAS: 0 vereador JK DO
POVÃO (PSDB) destacou novamente sobre o evento ocorrido, no último domingo, em Alter do
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Chão, que trouxe muita indignação dos moradores daquela localidade. Enfatizou que os vereadores
deveriam ser justos antes de fazer qualquer especulação quanto ao trabalho do Coordenador da
Vigilância Sanitária. Disse que não considera justa a petição de afastamento do profissional,
sugerindo que o chamasse para se apresentar a Casa e se explicar, antes de fazer qualquer préjulgamento em relação a sua atuação no órgão fiscalizador. Pediu ainda que o Comitê de Crise
verificasse a possibilidade de retomo de algumas atividades sociais como: jogo de fiitebol, abertua
de praias, bares e outras. Disse que a fiscalização no município é precária e não possui demanda
para atuar do jeito como deveria. Segundo ele, a própria vigilância Sanitária dispõe de poucas
pessoas e que a SMT não tem como fiscalizar; solicitou novos concursos com vagas para área.
Também, solicitou do Comitê de Crise um novo planejamento em relação as reabertuas de
algumas atividades, deixando claro que precisarn pensar na saúde, mas que precisam discutir essa
reabertua já que sabem da realidade da população. Finalizou destacando a problemática da
infi.aestrutura nas ruas dos bainos da cidade, solicitou que sejam analisadas as demandas e
atendidas pelos órgãos competentes. Pela ordem, o vereador Carlos Martins (PT) disse que em
nenhum momento füou que a decisão para que ocorresse o evento, no último domingo, em Alter
do Chão, tenha sido monocrática à Vigilância Sanitária. Tem certeza que não foi isso, e que a
liberação contou com a autorização das demais secretarias ligadas a competição. Disse que o
correto é afastar as pessoas que estão envolvidas, pois não teriam condição de apurar o que
aconteceu. Lamentou que a questão não tenha chegado ao Comitê de Crise. Pela ordem, o vereador
Gerlande Castro (PSB) destacou que nenhuma autoridade gostaria que as atividades parassem se
não fosse uma situação tão cn'tica como a pandemia. Observou que não se pode reabrir tudo se na
UPA-24h os números de pacientes com covid-19 ainda continuam altos. Disse que precisam
analisar os dois lados, já que não existe uma estrutura no SUS para amparar todas as pessoas que
a ele recorrem. Pela ordem, o vereador Biga Kalahari (PT) fàlou que encaminhou ao Ministério
Público Estadual uma solicitação para que se averiguasse a situação do evento que ocorreu em
Alter do Chão, pois, segundo ele, deu a entender que a Vigilância Sanitária concedeu autorização
para que o tal evento ocorresse. Destacou que acredita que não deve ser a Vigilância a responsável
de averiguar o erro, mas um órgão de fora. Pela ordem, o vereador Josafá Gonçalves (PL) lembrou
que havia falado sobre a abertura dos campos de fi]tebol na última sessão, como uma proposta que
deve ser novamente debatida pelos vereadores e Comitê de Crise. Declarou que é possível a
reabertua dessa atividade desde que organizada pelo Comitê para ser retomada apenas como
atividade fisica e não atividade competitiva. Pela ordem, o vereador JK do Povo (PSDB) citou a
prenogativa emitida ao MPE em fiscalizar o evento, destacando que é cabível aos próprios
vereadores tal direito em fiscalizar. Falou também sobre a dificuldade em abrir as atividades,
enfatizando que não é necessário abrir todas de uma vez só, mas que precisam abrir de maneira
aleatória e com planejamento. Pela ordem, o vereador Erasmo Maia (DEM) falou que respeita a
opinião de todos os pares da Casa e que a partir de uma proposição já aprovada e encaminha pela
Câmara, de autoria do vereador Alexandre Maduo, já está pacificado o tema levantado pelos
pares. Com relação as investigações, o vereador destacou que o procedimento administrativo já foi
instauado pelo MP para que possa ser realizado e conduzido dentro da esfera do referido órgão.
Destacou que não aceitarão pedido de convite para explicação pessoal, pois a situaçãojá está sendo
conduzida da melhor foma possível e a Casa aguardará o resultado da investigação. Concluído o
Grande Expediente passamos para a Primeira Parte da Ordem do Dia com a leitua da ata do
dia 31 de março de 2021, que após colocada em discussão foi aprovada por unanimidade. Em
continuidade houve a leitua dos expedientes recebidos: MEMO. 14/2021 -GAB. Ver. Didi Feleol
(PP); MEMO. 036/2021 -5a Comissão. Em seguida, passou-se para a Segunda Parte da Ordem
do Dia, com discussão e votação das matérias em pauta. TRABALHOS APROVADOS E
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ACATADOS: Moção de Aplausos 088/2021, de autoria do vereador Júnior Tapajós (PL);
requerimentos 550, 563, 564 e 565/2021, de autoria do vereador Alysson Pontes (PSD);
requerimentos 553, 558 e 559/2021, de autoria do vereador Erlon Rocha (MDB); requerimento
555/2021, de autoria do vereador Carlos Martins (PT); requerimentos 556 e 557/2021, de autoria
do vereador prof. Josaíá Gonçalves (PL); requerimentos 560 e 561/2021, de autoria do vereador
Alexandre Maduo (MDB); requerimentos 566/2021, de autoria do vereador Ronan Liberal Jr.
(MDB). Concluído a pauta, e confome solicitação do vereador JK do Povão (PSDB), foi
consultado o plenário para inclusão na pauta de dois requerimentos de autoria do vereador, o que
foi acatado pelos parlamentares. Os requerimentos 567 e 568/2021, de autoria do vereador JK do
Povão (PSDB), foram rejeitados por maioria. Não havendo explicações pessoais, o presidente
RONANLIBERALJR.04DB),encerrouostrabalhosconvidandoatodosparaapróximasessão.

Vereadores presentes: ALEXANDRE MADURO (MDB) ANGEL0 TAPAJOS
(REPUBLICANOS), ENFERMEIRA ALBA LEAL (MDB), ERASM0 MAIA (DEM),
]ÚNIOR TAPA]ÓS a>L), ERLON ROCIIA (MDB), ENFERMEIRO MURILO
TOLENTINO tpsc), CARLOS MARTINS a.T), PROF. ]OSAFÁ DO SINPROSAN (PL),

iíDL¥I:NXEiLOME[EDT,tFSrê¥:IOBEP#ÃOJRtpsTDDB?,>9AGGEUTNâTL33çÊàTMR[3St3kBÀ
(PSL), BIGA KALAIIARI (PT), ELIELTON LIRA (AVANTE), ALYSSON PONTES
(PSD). AUSENTE COM JUSTIFICATIVA: DIDI FELEOL 0P), CARLOS SILVA (PSC).
LICENCIADO: JANDER ILSON PEREIRA (DEM). E para constar, mandou lavrar a ata que
depois de lida, discutida e aprovada será as inada por quem de direito.
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