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Ata  da  Vigésima  Terceira  Sessão  Ordinária  do  Primeiro  Período  da  Quarta  Sessão
Legislativa da Décima Oitava Legislatura, realizada no dia dez de junho do ano de dois mil e
vinte, na Câmara Municipal de Santarém, via Plenário Virtual modo remoto. À hora regimental o
vereador EMIR AGUIAR a)EM), presidente do Poder Legislativo, deu boas-vindas a todos e
deu início à sessão com o GRANDE EXPEDIENTE. TEMPO DE LIDERANÇA: 0 vereador
JACKSON DO FOLCLORE (PRTB) comentou sobre a ação da Polícia Federal no Estado do
Pará, referente  a compra de respiradores.  Sobre a questão,  1amentou o  silêncio da Assembleia
Legislativa do Estado do Pará - ALEPA, e ao mesmo tempo, criticou a falta de posicionamento
dos órgãos públicos sobre o lnstituto Panamericano de Gestão - IPG. Relatou que encaminhará
um pedido de infomação solicitando infomações sobre o instituto; assim como uma solicitação
à ALEPA,  para que junto  a Comissão  de  Saúde  da Casa,  realizem uma visita ao  Hospital  de
Campanha   de   Santarém.   0   vereador   ALAÉRCIO   CARDOSO   (MDB)   informou   que
apresentará alguns pedidos à Organização Social - OS, responsável por administrar a UPA - 24h,
solicitando a instalação de uma estrutura melhor para recepção dos pacientes na unidade, assim
como  a  instalação  de  um  sistema  de  atendimento  psicológico  a pacientes  e  suas  famílias.  0
vereador DAYAN SERIQUE (PL) fez cobranças quanto a melhorias na gestão intema da OS.
Segundo ele, há muitos entraves que podiam ser resolvidas se houvesse capacitação, no que diz
respeito a administração do IPG. Voltou a reforçar a antecipação da entrega da obra do Hospital
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infomiou que destinará um pedido de infomação à Secretaria Municipal de Educação-SEMED,
solicitando informações quanto aos itens que compõem a cesta distribuída às crianças da Rede
Municipal de Ensino; e outro pedido ao Hospital Regional do Baixo Amazonas-HRBA para que
disponibilize o número de pacientes atendidos nos últimos sessenta dias pela unidade de saúde.
Pontuou  que  a  dúvida  se  deve  a  entrada  em  larga  escala  de  pacientes  oriundos  de  hospitais
particulares,  que podem vir a solicitar indenização das unidades privadas.  Concluiu pedindo à
Secretaria Municipal de lnfi-aestrutura-SEMINFRA que realize ações de recuperação das vias no
baim)   Nova   República.   0   vereador  DIDI   FELEOL   a'P)   participou   da   sessão   remota
diretamente  da  comunidade  lnanu,  na  região  do  Lago  Grande,  onde  vem  realizando  visitas.
Relatou que visitou algumas unidades básicas de saúde, inclusive durante uma ação que contou
com a presença do prefeito Nélio Aguiar,  a secretária de saúde Dayane Lima e o vice-prefeito
José Maria Tapajós.  Aproveitou também para pedir que a Prefeitura realize uma ação na qual
sejam  feitos  testes  rápidos  de  detecção  do  novo  coronavírus.  Finalizou  cobrando  atenção  do
Govemo  do  Estado  quanto  a  situação  precária  da  Rodovia  Translago.   0  vereador  DEL.
JARDEL  GUIMARÃES  (PODE)  fez críticas  a comentários  que,  segundo  ele,  têm visto em
redes  sociais  que  estariam pondo  em desconfiança o trabalho  dos vereadores neste período  de
pandemia. Disse que lamenta esses posicionamentos, ressaltando que todos os pares estão ativos,
principalmente  os pares  que  integram a Comissão  de  Saúde  da Casa.  Finalizou solicitando  da
Mesa Executiva uma foma de divulgação das ações desenvolvidas pelos pares no enfi-entamento
à Covid-19.  0 vereador VALDIR MATIAS JR. G.V) somou ao demais vereadores quanto ao
tema saúde, enfatizando que precisam que os médicos cheguem aos postos de saúde, assim como
a  disponibilização  dos  medicamentos,  principalmente  os  que  tratam  da  COVID-19.  Também
solicitou que o Executivo agilize a conclusão da obra do HMS, que, segundo ele, está parada; e
fez um alertar a SEMINFRA, pedindo que haja uma ação completa de manutenção das vias da
cidade.   0  vereador  CHIQUINHO  @ER0  tratou  sobre  a  demora  do  HRBA  em  realizar
atendimentos de exames para pacientes oncológicos. Descreveu as constantes reclamações que
são  feitas  acerca  do  HMS  e  UPA,  mas,  enfatizou  que  mu morrem na
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Relatou que já enviou dois pedidos de informação à Pró-Saúde, e a OS que administra o hospital,
mas  nenhum  teria  sido  respondido.  Infomou  que  poderá  procurar  o  Ministério  Público  do
Estado  para  que  ingresse  com  uma  Ação  Civil  Pública  contra  a  organização  a  fim  de  que
providências sejam tomadas. 0 vereador TADEU CUNHA @EM) destacou a contribuição dos
pares da Casa ao momento crítico por qual  Santarém vem passando.  Lamentou a negatividade
divulgada nas  redes  sociais  que ressalvam  que  a  saúde  anda mal.  Segundo  ele,  é possível ver
muitos  avanços,  sendo  visível  o  fortalecimento  da  assistência  básica  nos  postos  de  saúde.
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RAI0  X  (PV)  tratou  da precariedade  em  que  se  encontram  as  vias  por  diversos  bairros  da
cidade,  solicitando  atenção  do  Poder  Executivo.  Também  lamentou  a  situação  das  famílias
prejudicadas pela Covid-19, e observou a necessidade de uma maior atenção do Executivo para
que   os   infectados   não   fiquem   desassistidos.   0   vereador  PAULO   GASOLINA   (PSDB)
parabenizou a união dos pares da Casa quanto as cobranças de ações mais eficazes por parte da
gestão  do  IPG.  Recordou  que  o  lnstituto já responde  por  denúncias  devido  sua  má  gestão  e
irregularidades na prestação de  serviços.  Segundo denúncias, relatou que a instituição não tem
liquidado as horas extras, nem o adicional de insalubridade dos profissionais de saúde que estão
atuando  no  enfi.entamento  à  COVID-19.  Devido  a  isso,  apresentará  pedidos  de  informação
solicitando  saber  das  causas  da  falta  de  medicamentos  nas  unidades  de  saúde,  e  do  não
pagamento dos 40% do adicional de insalubridade. Finalizou solicitando providências quanto a
infi.aestnitura do município.  0  vereador ALAÉRCI0  CARDOSO  (MDB) reforçou o pedido
quanto a solicitação de uin novo espaço de atendimento na UPA-24h, assim como a resolução da
questão dos pagamentos e insalubridade. Segundo ele, essa reivindicação o IPG se comprometeu
a fazer esse mês.  Deixou agradecimentos aos membros da comissão de saúde pelo trabalho na
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parabenizou  ao  vereador  Didi  Feleol  pela  solicitação  em  auxílio  a  região  do  Lago  Grande.
Também ressaltou que mesmo  com  o  momento  dificil,  conseguiram  agir rapidamente,  com  a
implantação de um Hospital  de  Campanha,  e  os  atendimento  descentralizado nos bairros.  Em
relação  as  medicações,  infomou  que  foram  disponíveis  pela  SEMSA,  mas  infelizmente  teve
momento que faltou, mas a secretaria buscou repor. Com relação à infraestrutura destacou que a
secretaria tem buscado cumprir seu trabalho. Concluído o Grande Expediente passamos para a
Primeira Parte da Ordem do Dia com a leitura da ata do dia 25  de maio de 2020, que após
colocadas  em  discussão  foi  aprovada por unanimidade.  Em  continuidade  houve  a  leitua  dos
expedientes recebidos, e em sequência foram apresentados os projetos encaminhados à segunda
comissão:   Projeto  de  Lei,   de  autoria  do  vereador  Mano  Dadai  (PP),   que  dispõe   sobre  a
implantação  do  projeto  "ADOTE  UMA  PRAÇA"  no  Município  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:  Moções  de  Pesar  57  a  59/2020,  de
autoria do vereador Tadeu Cunha (DEM); Moção de Pesar 060/2020, de autoria do vereador Didi
Feleol (PP); Pedidos de lnfomações 45 e 46/2020, de autoria do vereador Jackson do Folclore
(PRTB); Pedidos de lnfomações 47 e 48/2020, de autoria do vereador Gaúcho (PSB); Pedidos
de  lnfomações  49  e  50/2020,  de  autoria  do  vereador  Paulo  Gasolina  (PSDB).  Em  seguida,
entrou em discussão  a pauta do  dia,  em que foram aprovadas  as lndicações  73  e  74/2020,  de
autoria  do  vereador  Jackson  do  Folclore  (PRTB);  Indicação  75/2020,  de  autoria  do  vereador
André  do  Raio  X  (PV).  Ato  contínuo,  entrou  em  discussão  o  PROJET0  DE  LEI/PROC  N°
881/2017,  que  dispõe  sobre  a  criação  do  programa  meu  bairrQ  bem  cuidado  e
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providências, de autoria do vereador Alaércio Cardoso (MDB). 0 projeto foi lido e dado início a
leitura do parecer, contudo, o presidente solicitou que intenompesse a leitura e ficasse sobre a
mesa  devido  a  problemas  técnicos  na  rede  de  intemet  da  Casa,  que  estaria  prejudicando  a
compreensão da leitura do projeto. Feito isso, a pedido do vereador Tadeu Cunha, convidou a
todos para manifestação de um minuto de silêncio em pesar as vítimas do novo coronavírus. Em
seguida, o presidente EMIR AGUIAR @EM),, encerrou os trabalhos convidando a todos para a
próxima sessão. Vereadores presentes: ANDRE DO RAIO-X (PV), ALAÉRCIO CARDOSO
OmB),  CHIQUINHO  a]EM),  SÍLVIO NETO  a>EM), DIDI  FELEOL  (PP),  GAÚCHO
0SB),  MANO  DADAI  (PP),  PAUL0  GASOLINA  (PSDB),  TADEU  CUNIIA  (DEM),
TÚNIOR  TAPA]ÓS  OL),  lACKSON  DO  FOLCLORE  a.RTB),  PROF.  MARIA  ]OSÉ
MAIA a]EM), DAyAN SERIQUE (PL), q]EM), DEL. ]ARDEL GUIMARÃES aloDE>,
EMIR AGUIAR ®EM), VALDIR MATIAS JR. (PV). AUSENTES:  RONAN LIBERAL
JR.  (MDB), JANDER ILSON  PEREIRA,  ALYSSON  PONTES  (PSD),  NEY  SANTANA
a'SDB).  AUSENTE  COM  JUSTIFICATIVA:  ANTONIO  ROCIIA  (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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