
Legislativa da Décima Oitava Legislatura, realizada no dia oito de junho doano de dois mil e
vinte, na Câmara Municipal de Santarém, via Plenário Virtual modo remoto. A 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) fez registro da situação preocupante das comunidades
ribeirinhas   quanto   o   atendimento   à   saúde,   neste   periodo   de  pandemia.   Segundo   ele,   as
comunidades  encontram-se  isoladas  sem  assistência  médica  e  nem  ambulância.  Enfatizou  a
preocupação com a comunidade de Parauá -Rio Tapajós, e solicitou que o Executivo Municipal
contrate um médico para a localidade e demais comunidades que necessitam de assistência.  0
vereador DAYAN SERIQUE (PL) relatou que a comunidade do Parauá possui um número maior
de comunitários, que faz com que ela tenha essa importância.  Solicitou ao vereador Jackson do
Folclore que ajude a sensibilizar a comunidade para que cumpram o básico estabelecido quanto a
higienização, para evitar com que o vírus se propague na região. Por fim, apresentou uma moção
de pesar pelo falecimento da professora Maria Zilma Pinto Nogueira, que ocorreu no último dia

X28. 0 vereador ALAÉRCIO CARDOSO (MDB) relatou sobre uma visita realizadajunto ao seu
gabinete na obra da pavimentação do trecho da Rodovia Translago, que, serão entregues ainda essa
semana. Também relatou da articulação referente a continuação do trecho da entrada do porto do
Patacho, que, de acordo com ele, é de suma importância para Santarém. Finalizou parabenizando
ao  Comitê  de  Crise  que  tem tomado  decisões  dentro  de  conceitos  técnicos  para uma melhor
eficiência  ao  combate  à  Covid-19  em  Santarém.  0  vereador  VALDIR  MATIAS  JR.  (PV)
registrou sua insatisfação com relação a demora da reabertua do setor de ugência/emergência do
Hospital Municipal de Santarém. Cobrou do prefeito Nélio Aguiar medidas mais urgentes para
concluir os trabalhos do HMS, e criticou os atendimentos de saúde em escolas, que, segundo ele,
não são adequadas para o tipo de serviço. Sugeriu que este atendimento deveria ser ampliado nas
próprias unidades básicas de saúde dos bairros, utilizando o Programa de  Saúde da Família. 0
vereador PAUL0 GASOLINA (PSDB) infomou que encaminhará uma indicação referente ao
atendimento descentralizado da saúde que facilite o acesso e deslocamento das pessoas das regiões
de várzea e  Planalto.  Também  encaminhará outra indicação  solicitando  a implantação  de um
sistema de identificação, para as pessoas cuadas da COVID-19, para que possam exercer suas
atividades normalmente na sociedade, mas respeitando medidas de segurança estabelecidos pela
OMS. Descreveu sobre uma tecnologia utilizada na China através de um aplicativo via celular,
ressaltando  que  precisam  averiguar  o  que  é  bom  e  adequar  para  o  município.   Finalizou
manifestando seu pesar ao falecimento da professora e ente da sua família Zilma Nogueira.  0
vereador GAÚCHO (PSB) manifestou sua indignação quanto a demora na conclusão da reforma
do Hospital Municipal de Santarém. Segundo ele, a obrajá passou dos 120 dias, sem que o prefeito
Nélio Aguiar dê qualquer posicionamento. Observou que as unidades básicas de saúde, espalhadas
por diversos bairros e comunidades no interior do município, não conseguem suprir a demanda,
além da ausência de insumos nas unidades. 0 vereador DIDI FELEOL (PP) enfatizou que tem
realizado visitas pela região do Lago  Grande,  onde tem fiscalizado a situação de pandemia de
perto.  Destacou  que,  infelizmente,  por  não  ter  sinal  de  telefonia  móvel,  seria  necessário  a
disponibilização de uin carro para o deslocamento de uma equipe para realizar os atendimentos às
famílias. Portanto, encaminhará uma indicação solicitando um carro, uma ação e monitoramento
dos  doentes  da região. A  vereadora  PROF.  MARIA  JOSÉ  MAIA  (DEM)  relatou  que,  em
conversa com a direção do IASEP, tratando da falta de unidades de terapia intensiva em hospitais
particulares de Santarém, teria ouvido a confimação de que o Hospital João XXIIl deve instalar
leitos de UTI, para os assegurados do IASEP. Na ocasião, sugeriu que o s unidades privadas
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sigain o exemplo. Também parabenizou o Executivo pelos atendimentos descentralizados voltados
ao combate à Covid-19, sugerindo que também levem para a Grande Área da Prainha. Na ocasião,
solidarizou-se com às famílias que perderam entes pelo novo coronavírus. Finalizou manifestando
seu descontentamento com o serviço da empresa contratada pelo DNIT, na BR 163. Segundo ela,
eles realizaram apenas um trabalho paliativo, lamentando que isso gere falta de segurança aos que

xtrafegam pela via. 0 vereador SILVIO NETO (DEM) reconheceu o trabalho dos profissionais da
Saúde e dos govemos municipal e estadual, no enfientamento à Covid-19. Parabenizou ainda ao
prefeito Nélio Aguiar, pelo exemplo de cuidado ao serviço público, ao realizar consultas na UPA.
Na ocasião,  lamentou das críticas infimdadas  que os políticos têm recebido,  e parabenizou ao
Govemo do Estado pela liberação de crédito a empreendedores, por meio do Banpará. 0 vereador
TADEU CUNHA (DEM) relatou das ações que estão sendo realizadas no município em combate
à COVID -19. Disse que a UPA-24h teve muitas baixas com relação a Íúncionários acometidos da
doença,~ e que se cobra da gestão, a reposição de profissionais. Disse que houve a contratação de
três médicos cubanos na unidade, pois existe a carência de médicos da localidade. Em relação ao
Hospital Municipal, estão fazendo de tudo para antecipar a entrega, afirmando que a prioridade é
a alta complexidade, e que já são poucos os leitos disponíveis no HRBA e Hospital de Campanha.
Finalizou  solicitando  que  a  população  cumpra  as  medidas  de  distanciamento  para  evitar  un
colapso maior na saúde do município. TEMPO DAS BANCADAS: 0 vereador JACKSON D0
FOLCLORE  a?RTB)  solicitou ao prefeito Nélio Aguiar que paralise as  obras de refoma do
Hospital Municipal e retome o atendimento à população. Segundo ele, a UPA virou un "Hospital
Regional",  atendendo  todos  que  vêm  de  outros  municípios.  Infomou  que  encaminhará  uma
lndicação ao Govemo Federal para que também autorize a instalação de um Hospital de Campanha
em  Santarém  e  testes  rápidos  à  população  santarena.  0  vereador  TADEU  CUNHA  (DEM)
acrescentou que sabem da importância do HMS, e que possuem dois hospitais de gestão do Estado,
o HRBA e o de Campanha, que apresentam suporte de complexidade, mas destacou que é preciso
investimento na aquisição de respiradores e EPI's. Disse que observa neste momento a carência
de  representantes  a nível  de  Câmara  e  Senado  Federal,  porque  os  recursos  chegam por  eles.
Concluiurepercutiumaisumavezaquestãodasegurançapública,solicitandoprovidênciasquanto
a iluminação pública da Rodovia Curuá-Una. 0 vereador DAYAN SEHQUE (PL) deu ciência
que tiveram participando de uma reunião com a secretária Municipal de educação com intuito de
sensibilizá-la em transfomar as escolas do interior em pontos estratégicos de enfi-entamento à
COVID -19. Concluído o Grande Expediente passamos para a Primeira Parte da Ordem do
Dia com a leitura da ata do dia 13 de maio de 2020, que após colocadas em discussão foi aprovada
por unanimidade.  Em continuidade houve a leitura dos expedientes recebidos,  e em sequência
foram apresentados os projetos encaminhados à segunda comissão: Projeto de Lei, de autoria do
vereador Alaércio  Cardoso  (MDB)  dispõe  sobre  a obrigatoriedade  de  que todas  as  compras e
contratações de serviços realizadas pelo Executivo Municipal de Santarém - Pará no combate ao
Covid-19, sejam infomadas a Câmara Municipal de Santarém, atendendo à excepcionalidade da
pandemia. Também foram encaminhados onze projetos de alienação e venda, de autoria do Poder
Executivo.  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
55/2020,  de autoria do vereador Dayan Serique  (PL); Moção de Pesar 056/2020, de autoria do
vereador André  do  Raio  X  (PV).  A  seguir,  entrou em pauta o  PROJET0  DE  TERRA DE
ALIENAÇÃ0/VENDA, que autoriza o Poder Executivo a vender fiação do solo urbano de seu
domínio nesta cidade a José Otavio Seiffert Simões -processo n°  1 70/201
seu parecer e aprovado em la e 2a discussão, pela foma nominal e si
votos, havendo 14 votos favoráveis e um desfavorável, nas duas mod

5; o qual foi lido com
ica, com um total de 15
es. Dado continuidade
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à pauta,  foram  aprovados  e  acatados:  Pedidos  de  lnfomações  040  a  44/2020,  de  autoria  do
vereador Jackson do Folclore (PRTB); Indicações 60, 61 e 66/2020, e requerimento 646/2020, de
autoria do vereador Alaércio Cardoso (MDB); Indicações 70 e 71/2020, de autoria do vereador
Tadeu Cunha (DEM).  Antes do encerramento da sessão, houve um minuto de silêncio em pesar
às vítimas da Covid-19, em Santarém. A seguir, o presidente EMIR AGUIAR (DEM), encerrou
os  trabalhos  convidando  a todos  para  a próxima  sessão.  Vereadores  presentes:  ANDRÉ  DO
RAIO-X  (PV),  ALAÉRCIO  CARDOSO  (MDB),  CHIQUINHO  (DEM),  SÍLVIO  NETO
a]EM), DIDI FELEOL ¢P), GAÚCHO (PSB), MANO DADAl a.P], PAULO GASOLINA
0SDB), TADEU CUNIIA (DEM), JÚNIOR TAPAJÓS (PL), JACKSON D0 FOLCLORE

><¢RTB), PROF. MAmA ]OSÉ MAIA a]EM), DAyAN  SERIQUE  (PL), DEL. ]ARDEL
GUIMARÃES (PODE), EMIR AGUIAR (DEM), VALDIR MATIAS JR.  (PV), RONAN
LIBERAL   JR.   (MDB).   AUSENTES:   ANTONI0   ROCHA   (MDB),   JANDER  ILSON

* PEREIRA tpsDri], AL-yssoN PONTES tpsD>, NEy SANTANA tÉSDB>. E
mandou lavrar a ata que depois

para constar
a, discutida e aprovada será assinada por quem de direito.
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