Dia 24.03.2020 ( 1º Sessão Extraordinária) – Matéria em Pauta

composta da Ata da Sessão Extraordinária do dia 18.03.20 que foi
aprovada por unanimidade de votos; Parecer nº 012/2020 da
Comissão de Constituição e Justiça; Parecer nº 011/2020 da
Comissão de Finanças e Orçamento; Parecer nº 006/2020 da
Comissão de Administração Pública; Parecer nº 004/2020 da
Comissão de Saúde, Proteção Social e Trabalho e Parecer nº
011/2020 da Comissão de Redação Final, que foram aprovados por
unanimidade de votos – Assunto: Projeto de Lei nº 072/2020 Reconhece a declaração de emergência, e suas consequências,
conforme Decreto nº 20.431 datado de 18 de março de 2020,
expedido pelo Chefe do Executivo Municipal, para enfrentamento da
pandemia de coronavirus (COVID-19) declarada pela Organização
Mundial de Saúde – OMS. Origem do Poder Executivo, em
discussão, o vereador Ronaldo Sefer registrou que este projeto é
muito importante e esta Casa de Leis assina embaixo dele, para
que o prefeito possa tomar as medidas emergenciais e temporais,
para contenção da propagação da infecção e transmissão desse
vírus. E, nesse sentido, reconhece a importância desta discussão.
Como médico, disse que tem seu ponto de vista e não se sentiria à
vontade se esse projeto fosse aprovado às pressas. Desta forma,
solicitou que esta Casa se reunisse com o secretário de saúde
Paulo campos, para obter maiores esclarecimentos. Prosseguindo a
discussão, o vereador Andrey Babalu disse que é muito salutar
esse Projeto em virtude da preocupação com as pessoas deste
município, principalmente do grupo de risco, citou que os pais deste
vereador têm mais de setenta anos. Questionou como seria tratada
a curva de achatamento, que é uma grande aliada na luta contra a
COVID-19 e que providencias seriam tomadas em relação à
quantidade de leitos para tratamento em longo prazo dessa doença.
Por sua vez, o vereador Augusto Soares disse que o município de
Ananindeua está atrasado em relação à prevenção. Citou que
países como a China e Coreia agiram rápido, por isso conseguiram
diminuir a curva de achatamento, no entanto à Itália demorou a agir.
Alertou que não existe mais tempo para discussão com o secretário
de saúde e que esta Casa precisaria aprovar esse projeto em
caráter de urgência, para que o prefeito Manoel Pioneiro pudesse

comprar rapidamente os materiais emergenciais necessários.
Manifestou preocupação com as pessoas do grupo de risco,
inclusive com a sua saúde, pois tem sessenta e três anos e é
diabético. Continuando a discussão, o vereador Breno Mesquita
ressaltou que é muito importante a preocupação desta Casa de Leis
como os munícipes. Registrou sua preocupação em relação às
condições de postos de saúde e UPAS, pois tem recebido
cobranças por meio das redes sociais de que estariam faltando
máscaras e luvas nessas unidades de saúde. Disse que esta Casa
tem de cobrar providências do secretário de saúde quanto ao
fornecimento de Equipamentos de Proteção Individual - EPIS aos
profissionais de saúde deste município, informando que inclusive,
este vereador apresentou requerimento solicitando aquisição
desses equipamentos. Por fim, enfatizou que, esta Casa precisa
levar respostas concretas à população em relação à quantidade de
leitos disponíveis neste município. Na sequência o vereador Bitoti
disse que discorda do vereador Augusto Soares, disse que é
morador de comunidade e eles precisam saber o que está
acontecendo, pois só sabem o que passa na televisão e acha que
deveriam conversar com o Secretário de Saúde para ele esclarecer
todas as dúvidas de como agir e os edis repassarem às pessoas.
Sugeriu que das quatro UPAS existentes no município pudessem
separar uma para atender quem estiver com o vírus; o vereador
Alexandre Gomes disse que o legislativo não está procrastinando
nada, que só há dúvidas do que vai acontecer daqui pra frente.
Acredita que o prefeito está seguindo as recomendações do
Governo do Estado. Relatou que esteve pessoalmente, no último
sábado à noite, percorrendo Ananindeua para verificar se os bares
e restaurantes estavam fechados e havia muitos estabelecimentos
abertos, mas a Guarda Municipal e a Polícia Militar estavam nas
ruas pedindo e orientando seus fechamentos. Acha que as medidas
que estão sendo tomadas são preventivas e que asseguram a
saúde da população. Estão dando crédito ao prefeito para fazer o
que tem que ser feito daqui pra frente, pois antes o município não
estava preparado para uma coisa que ninguém sabia. A partir deste
dia o prefeito vai poder fazer aquisição de bens e serviços
necessários para conter essa pandemia. Acredita que a comissão

que foi criada deve ir até ao secretário e fazer um relatório para
informar aos demais edis; o vereador Braga disse que acha
desnecessária esta discussão, pois o que deve ser feito é o que os
meios de comunicação estão dizendo: ficar em casa, principalmente
os idosos. Reportou-se ao vereador Breno Mesquita que não
deveria fazer esse tipo de crítica, já que ninguém estava preparado
para esta situação. O secretário deve estar fazendo de tudo para
resolver o que é necessário para o município. Disse que devem
aprovar este projeto que é importante e autorizar o Executivo a
fazer o que deve ser feito, pois se a coisa piorar infelizmente, como
aconteceu na Itália, terão que escolher quem vai viver e quem vai
morrer; a vereadora Tamara Reis parabenizou a vereadora Francy
Pereira pela sugestão de criação de um espaço para abrigar as
pessoas com Coronavírus sendo o espaço o Ginásio Municipal, a
Parlamentar mencionou a importância do Secretário de Saúde
receber a Comissão desta Casa de Leis para dirimir dúvidas e
informar as estratégias que o Município vai realizar no Combate a
Pandemia. A vereadora informou que no dia anterior recebeu três
ligações informando que três UPAS no Município estavam sem
médicos e sem realizar atendimentos básicos, diante este quadro
ela questionou como o município vai tratar os casos de Covi-19
posto que é necessário atitudes rápidas e firmes diante o contexto
atual. Encerrou suas palavras dizendo que o momento é de solução
diante a ameaça da pandemia; o vereador Chico Barros sugeriu
que o Secretário venha até esta Casa de Leis em vez de receber a
Comissão desta Casa em seu Gabinete. O Parlamentar quer
explicações e esclarecimentos mais detalhados sobre o Projeto de
Combate a Pandemia; senhor vereador Presidente Rui Begot
agradeceu a presença dos vereadores para a aprovação do Projeto
de Lei o qual dispõe em declarar a cidade em Estado de
Emergência para o combate a Pandemia de Covid-19 acatando a
todas as orientações dos órgãos de saúde. Realizou um apelo à
população que acatem a orientação de isolamento e distanciamento
social para evitar o adoecimento e colapso do sistema de saúde
municipal. O Parlamentar informou que a cidade ainda está com
muitos estabelecimentos comerciais abertos e sugeriu que a
Guarda Municipal realize a abordagem destes estabelecimentos

esclarecendo a necessidade de isolamento social. Disse que é
papel dos Parlamentares desta Casa fomentar a Campanha de
Distanciamento Social e apoiar o Projeto de Lei do Poder Executivo
o qual objetiva realização de compras e contratações de serviços
sem a necessidade de licitações para o atendimento célere das
necessidades oriundas da Pandemia, explicou que são compras de
equipamentos de proteção individual, respiradores, contratação de
médicos, técnicos, enfermeiros entre outros profissionais no sentido
de combater a Pandemia. O Presidente informou que até presente
data não há nenhum caso neste município. Em aparte o vereador
Ronaldo Sefer informou que o Secretário Municipal de Saúde Paulo
Campos estará recebendo a Comissão desta Casa de Leis na data
de hoje, as quatorze horas em seu gabinete. Ao retomar a palavra o
Presidente informou que esta Comissão ao retornar para esta Casa
de Leis vai informar via aplicativo Whatsapp todas as informações
pertinentes ao combate da doença, informações como quantidade
de leitos, quais hospitais, quais upas e outras informações para que
os Parlamentares divulguem em suas redes sociais orientando a
população de Ananindeua; o vereador Elias Barreto informou que
até presente data não há casos confirmados desta doença e nem
óbitos e por tal fato o Poder Executivo do Município não está
atrasado diante o contexto atual e sim sendo preventivo com ações
que busquem evitar uma Pandemia no município. O Orador
informou que a linha de frente dos atendimentos serão as Unidades
de Pronto Atendimento as quais irão encaminhar para os hospitais
os casos necessários. Portanto é de suma importância equipar as
UPAS e servidores o que as compras emergenciais sem a
burocracia das licitações permitirá acontecer. Exemplificou a
importância de compras e contratações diretas neste momento
citando o quanto demora a substituição de uma pessoa, a chegada
de material e de EPIS entre outras situações. Finalizou suas
palavras informando que diante o quadro de saúde atual é
necessário apoiar este tipo de estratégia do Poder Executivo para
que ele possa atender a população e não ser responsabilizado
fiscalmente - o projeto foi aprovado por unanimidade de votos – em
primeira votação.

