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Ata da Vigésima Sessão 0rdinária do Primeiro Período da Quarta Ses§âró-`tlêgisiativa da
Décima Oitava Legislatura, realizada no dia vinte e cinco de maio do ano de dois mil e vinte,
na  Câmara  Municipal  de  Santarém,  via  Plenário  Virtual  modo  remoto.  À  hora  regimental  o
vereador EMIR AGUIAR (DEM), presidente do Poder Legislativo,  deu boas-vindas a todos e
deu início à sessão com o GRANDE EXPEDIENTE. TEMP0 DE LIDERANÇA:  0 vereador
JACKSON  D0  FOLCLORE  (PRTB)  0  vereador JACKSON  D0  FOLCLORE  (PRTB)
destacou que encaminhará um Pedido de lnformação ao IPG - Instituto Panamericano de Gestão,
solicitando  conhecimento  da  quantidade  de  médicos  e.  enfemeiros  afastados  devido  terem
testado  positivo  para  o  novo  Coronavírus.  Segundo  ele,  essa  infomação  será  levada  a  uma
entidade que pretende dar um suporte a esses profissionais em quarentena. Finalizou solicitando
do Executivo, que assim que emitidos os decretos, que pudesse de imediato serem encaminhados
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competentes quanto ao atendimento à população ribeirinha neste período de pandemia. Enfatizou
da preocupação da doença chegar às comunidades e não haver suporte para atendê-1os. Também
apresentará  um  protocolo  de  remoção  que  vai  ser  utilizados  para  auxiliar  no  transporte  dos
pacientes acometidos pela doença que moram nessas regiões.  0 vereador DAYAN SERIQUE
(PL) solicitou que possam aprovar um Projeto de Lei obrigando o Poder Executivo a realizar a
sanitização  dos  ambientes  públicos,  que  é  uma  grande  preocupação  por,parte  da  população,
principalmente  nas  escolas  e  locais  de  uso  coletivo.  0  vereador  ALAERCIO  CARDOSO
(MDB)  relatou  que  a  Comissão  de  Saúde  esteve  realizando  fiscalização  em  quatro  pontos  no
município.  Entre  eles,  a  escola  Ubaldo  Correa  onde  está  funcionando  um  posto  avançado  de
pessoas   com   sintomas   gripais;   outro   no   Hospital   Municipal   onde   houve   a   instalação   do
tomógrafo  e  ocorre  a  reforma  do  local;  também  estiveram  no  Hospital  da  Campanha,  e  por
último  à UPA - 24h.  De acordo  com ele,  a comissão  de  saúde  fez algumas recomendações  ao
IPG, ressaltando medidas principalmente para UPA  - 24.  Concluiu relatando  da reunião com a
Secretária Municipal de Saúde em que debateram as recomendações, o que ressaltou já estarem
sendo  implementadas  no  município.  0  vereador  PAULO  GASOLINA  (PSDB)  fez  registro
sobre o enfrentamento  ao Novo  Coronavírus em Santarém. Na ocasião,  destacou a importância
de  se  fazer uma descentralização no município,  sugerindo  que cada bairro pudesse possuir um
setor para atendimento às pessoas acometidas com a doença.  Enfatizou que não é apropriado o
atendimento na UPA 24h,  devido à ausência de um setor separado para outros atendimentos,  o
que acarreta a possibilidade dos usuários serem contaminados no local. Frisou a importância de
um sistema telefônico, onde as pessoas possam solicitar atendimento médico sem precisar sair da
sua residência;  e  finalizou  sugerindo  a  Caixa Econômica Federal,  a criação  de  um  dispositivo
com o intuito de atender aos munícipes de forma a evitar aglomerações de pessoas.  0 vereador
GAÚCHO  (PSB)  destacou  o  início  do  funcionamento  da unidade  descentralizada  a pacientes
com  síndromes  gripais,  que  começou  a  fiincionar  na  escola  municipal  Princesa  lzabel,  bairro
Nova República. Também recomendou o fimcionamento em outros bairros, como na grande área
do Maicá. Concluiu posicionando-se contra a decisão de encerramento do Lockdown, usou como
argumento o aumento constantemente de pacientes positivados, e a grande procura por leitos de
hospital. Ressaltou ainda que a decisão deve ser técnica e não por motivos políticos. 0 vereador
DEL.   JARDEL   GUIMARÃES   (PODE)   apresentou   uma   lndicação   ao   Poder  Executivo
sugerindo abertura de crédito especial, da prefeitura, para beneficiar árbitros de fiitebol amador
no município.  Enfatizou que, desde o início das medidas de contenção,  as atividades esportivas
foram suspensas o que prejudica a renda da categoria que é estabelecida de acordo com os jogos
e  campeonatos  realizados.  0  vereador  CHIQUINHO  (DEM)  tomou  público  a  nomeação  do
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novo diretor do lnstituto Chico Mendes de Biodiversidade, senhor Fábio Menezes Carvalho que
deve  coordenar as  onze  áreas  da instituição  na região norte.  Segundo  ele,  o novo  coordenador
tem  conhecimento  técnico  o  que  deve  ser  favorável  para  o  desenvolvimento  de  ações,  e  que
contará com ele quanto a sugestão de estruturação da Companhia de Policiamento Ambiente da
Polícia Militar.  0 vereador TADEU CUNHA (DEM) informou sobre as visitas da comissão a
unidades de atendimento em saúde, especialmente na UPA 24h e nas escolas. Destacou que ficou
assustado com o que viu na UPA - 24h; o que levou a Comissão de Saúde a protocolar um oficio
fazendo recomendações  à  SEMSA e  ao lnstituto Panamericano  de  Gestão.  Sugeriu que  a UPA
seja  unidade  de  atendimento  apenas  para  Covid-19,   e  os  pacientes  que  não  apresentarem
sintomas  de  síndromes respiratória fossem encaminhados para outras unidades.  Segundo  ele,  a
forma  de  atendimento  pode  causar  novas  vítimas  de  Covid-19.  TEMPO  DAS  BANCADAS:
ausência do MDB,  e tempo dispensado pelo bloco  PV/PSDB.  Concluído  o Grande Expediente
passamos para a Primeira Parte da Ordem do Dia com a leitura da ata do dia 23  de maio de
2019,  que  após  colocadas  em  discussão  foi  aprovada  por  unanimidade.  Em  continuidade,  os
expedientes foram deixados para serem lidos na próxima sessão. A seguir, foram apresentados os
projetos  encaminhados  à  segunda  comissão:  Projeto  de  Lei,  de  autoria  do  vereador  Dayan
Serique  (PL),  que  dispõe  sobre  a  obrigatoriedade  de  sanitização  de  ambientes  fechados  e  uso
coletivo.  Projeto  de  Lei,  de  autoria  do  vereador  Paulo  Gasolina  (PSDB),  que  dispõe  sobre  a
intemação  de  pacientes  intemados  pela  Covid-19  na  rede  privada  de  saúde  no  âmbito  do
município de Santarém, quando requerida por médico credenciado ao sistema único de saúde em
caso  de  inexistência da vaga na rede pública de  saúde.  Projeto  de  Lei,  de  autoria  do  vereador
Júnior Tapajós (PL), que fica instituído a obrigatoriedade da prefeitura de  Santarém, comunicar
ao Ministério do Trabalho e ao lnstituto Nacional do  Seguro  Social - INSS,  o encerramento do
contrato servidor temporário não reinterado no prazo de 90  dias.  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 050/2020,  de autoria do
vereador  Ronan  Liberal  Jr.  (MDB);  Moção  de  Aplausos  e  Parabéns  051/2020,  de  autoria  do
vereador Alaércio Cardoso  (MDB);  Moção  de Louvor 052/2020,  de autoria do vereador Tadeu
Cunha  (DEM);  Moção  de  Louvor  053/2020,  de  autoria  do  vereador  Paulo  Gasolina  (PSDB);
Pedidos de lnfomação 032 e 033/2020, de autoria do vereador Jackson do Folclore (PRTB).  A
seguir,  foram  lidos  com seus pareceres  e aprovados  em bloco  em  la e 2a discussão, pela forma
nominal e simbólica os PROJETOS DE TERRA DE ALIENAÇÃ0/DOAÇÃO, que autoriza
o Poder Executivo  a doar área de terra de  seu domínio  a  Simone Morais;  Rute  Silva;  Euselina
Guimarães;  Miguel  Ferreira;  Maria Cleonila Ribeiro;  Cleuseni  Pena;  Rosineide  Aguiar;  Eliezer
Barbosa;  Shirley  Macêdo;  Ancila  do  Camo;  Jurandir  da  Silva;    José  Gomes;  Maria  lranilda
Pinto;  Jorge Gomes;  Maria Edem de  Matos;  Ozias Vasconcelos;  Carlos  Pereira;  Maria Zenaide
Barros; Florindo Brito; Francisca dos Reis; Associação do Militares Estaduais do Oeste do Pará;
Maria  Eliete  Lima  e  José  Neuton  Gomes;  Elcimara  Jorge  Pinto;  Marivaldo  Peixoto  Ribeiro;
Elinete  Araújo;  Raquel  Mendonça;  Antonio  Sousa;  Manoel  Conêa;  Daniel  Almeida;  Maria
Luíza Tavares; Iranildes Maria da Silva; Arla Greycy Medeiros; Edilson Alves Rodrigues; Jaime
Coelho;  Rute  Vasconcelos;  Maria  Lucilene  de  Sá;  Maria  Aparecida  de  Carvalho.  A  votação
nominal contou com voto favorável dos vereadores: André do Raio X (PV); Chiquinho (DEM);
Dayan Serique (PL); Del. Jardel (PODE); Didi Feleol (PP); Emir Aguiar (DEM); Júnior Tapajós
(PL); Paulo Gasolina (MDB);  Tadeu Cunha (DEM);  Prof.  Maria José Maia (DEM); Jackson do
Folclore  (PRTB).  Também  foram  lidos  com  seus  pareceres  e  aprovados  por bloco  em  la  e  2a
discussão,     pela     forma    nominal     e     simbólica     os     PROJETOS     DE     TERRA    DE
ALIENAÇÃ0/VENDA, que autoriza o Poder Executivo a vender fração do solo ubano de seu
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domínio nesta cidade a Maria dos Remédios Lima; Ivanilda Souza; Ed Carlos da Silva; Edivaldo
dos   Santos;   Celi   Maria   Gomes   Brito;   Tuane   Conêa   Rodrigues;   Danilson   Hans   Ferreira;
Francisca  Bezerra;  Edinei  Freitas;  Eunice  Freitas  Vasconcelos;  Juraci  Nascimento  da  Costa;
Jo'se Carvalho Feneira; Italina Marques; Maria Santana Sousa; Maria Marinalva de Sousa; José
Félix  Corrêa;  Raimundo  Felício  da  Silva;  Abdias  Freitas;  Cleocimar  Lopes;  Maria  Zenaide
Lima;  Evandro  Canto;  Maria Augusta  de  Sousa;  Anax Pierre  Castro;  Maria Nilda  Oliveira.  A
votação nominal contou com voto favorável dos vereadores:  Chiquinho (DEM), Dayan Serique
(PL),  Del.   Jardel  Guimarães  (PODE),  Didi  Feleol  (PP),  Emir  Aguiar  (DEM),  Jackson  do
Folclore  (PRTB),  Júnior Tapajós  (PL),  Paulo  Gasolina  (PSDB), André  do Raio X (PV),  Prof.
Maria José Maia (DEM),  Tadeu Cunha (DEM).  Em seguida,  o presidente  colocou em votação
para inclusão em pauta do requerimento 643/2020, de autoria do vereador Júnior Tapajós (PL), o
que  foi  acatado pelos pares.  Em  seguida,  o requerimento  foi  incluso  em pauta e  aprovado por
unanimidade. Dando continuidade à pauta, foram aprovados: requerimento 641/2020, de autoria
do vereador Jackson do Folclore (PRTB); Indicação 43, 55/2020, de autoria do vereador Jackson
do  Folclore  (PRTB);  Requerimento  642/2020,  e  lndicações  44  a 49,  e  52/2020,  de  autoria  do
vereador  Paulo  Gasolina  (PSDB);  Indicação  050,  051/2020,  de  autoria  do  vereador  Júnior
Tapajós  (PL);  Indicação  053/2020,  de autoria do vereador Tadeu Cunha (DEM);  Indicação  54,
56/2020, de autoria do vereador Dayan Serique (PL); Indicação 057/2020, de autoria do vereador
Del.  Jardel  Guimarães  (PODE).  Esgotando  o  tempo regimental,  o presidente  EMIR AGUIAR
(DEM),  agradeceu a participação dos pares  e encerrou os trabalhos  convidando  a todos para a
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a>RTB),  PROF.  MARIA  ]OSÉ  MAIA  tDEM),  ANTONIO  ROCHA  tMDB),  DAyAN
SERIQUE  (PL),  JANDER  ILSON  PEREIRA  (DEM),  DEL.  JARDEL  GUIMARÃES
(PODE),    EMIR    AGUIAR    (DEM),    NEY    SANTANA    (PSDB).    AUSENTES    COM
JUSTIFICATIVA:  VALDIR  MATIAS  JR.  (PV),  RONAN  LIBERAL  JR.  (MDB).  E  para
constar mandou lavrar a ata que depois de lida, discutida e aprovada será assinada por quem de
direito.
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