
Ata  da  Trigésima  Segunda  Sessão  Ordinária  do  Segundo  Período  da  TéffiíffllCSessão
Legislativa da Décima Oitava Legislatura, realizada no dia dezoito de novembro do ano de dois
mil  e  dezenove,  no  Plenário  Benedito  Magalhães  da  Câmara  Municipal  de  Santarém.  À  hora
regimental  o  vereador EMIR AGUIAR  (PODE),  presidente  do  Poder  Legislativo,  deu boas-
vindas  aos  vereadores  e  iniciou  a  sessão  com  o  GRANDE  EXPEDIENTE.  TEMPO  DE
LIDERANÇA: O vereador CHIQUINHO DA UMES (PSDB) ressaltou seu descontentamento
para  com  o  atual  partido  no  qual  pertence  e  as  atitudes  tomadas  sem  seu  consentimento,
enfátizando que ainda assim, estará disponível para bem servi-1o em prol da comunidade enquanto
lhe fior oportuno. Registrou ainda que esteve presente na ordem de assinatura para o asfáltamento
da  rua  Gonçalves  Dias,   a  partir  da  praça  Júlia  Passarinho  até  o  bairro  Uruará.  Finalizou
parabenizando  o  Poder  Executivo  por  estar  cumprindo  seu  papel  em  prol  do  bem-estar  da
população.  O vereador JACKSON DO FOLCLORE (PSL) destacou a data alusiva ao dia do
conselheiro tutelar, parabenizando os profissionais da área e sua importância na proteção à criança
e ao adolescente. Também registrou que esteve na comunidade Santa Maria do Tapará na abertura
do Festival do Pirarucu. Deu destaque aos problemas enfientados quanto a escola da comunidade
está há mais de s  anos interditada e a população está fazendo uso de um outro prédio féito de
madeira que  oférece  risco  as  crianças.  Pediu para que  a atual  gestão  volte  sua atenção  para  a
comunidade a fim de que suas necessidades sejam atendidas. O vereador VALDIR MATIAS JR.
(PV)  criticou  a  ausência  de  investimento  público  por  parte  da  Secretaria  Municipal  de  Meio
Ambiente- SEMMA, pois há mais de meio milhão de reais retidos na conta do IDEFLOR, que
segundo ele,  deve ser explorado.  Ressaltou a comunidade de Maruí, que não possui  sistema de
abastecimento de água e reitera um novo pedido de infiomação sobre os estudos e gastos com as
pesquisas de qualidade da água no igarapé do Urumari. Destacou que o fimdo do IDEFLOR está
sendo  utilizado  indevidamente,  e  não  para  pesquisas  e  beneficiamento  do  manejo  florestal
sustentável  das  comunidades,  relata  sua  preocupação  para  com  o  caso  e  que  irá  pemanecer
apurando os £atos. A vereadora PROF.  MARIA JOSÉ MAIA (DEM) deu destaque ao dia do
Conselheiro   Tutelar  e   de   sua  relevância  para   sociedade;   ressaltou   que   estes   devem   atuar
comprometidos e efetivamente de acordo com os ideais do Estatuto da Criança e do Adolescente
com  o  intuito  de  assegurar  as  políticas  públicas  aos  menores.  Finalizou  garantindo  que  os
profissionais podem contar com seu apoio e o apoio da Casa. O vereador PAULO GASOLINA
(DEM),  relatou  a  situação  da  escola da  comunidade  Santa Maria  do  Tapará  em  que  ele  está
acompanhando  sua execução;  e  lamentou a falta de planejamento  nos trabalhos realizados  nas
escolas da várzea e planalto santareno. Em seguida, noticiou as denúncias sobre os laboratórios de
exames na cidade. Segundo ele, estão limitados somente a dois, o que ocasiona uma longa fila de
espera. Pediu que a atual gestão contrate um número maior de laboratórios para melhor atender à
população.   TEMPO   DAS   BANCADAS:   O   vereador   GAÚCHO   (PSB)   parabenizou   os
conselheiros tutelares pelo seu dia e os agradeceu pelo belo trabalho realizado em prol da proteção
das crianças e adolescentes. Destacou que esteve na comunidade Santa Maria do Tapará, na qual
constatou as dificuldades da escola que está interditada por problemas em sua estrutura. Prosseguiu
afimando  que  fàcilmente poderiam resolver a situação,  solicitando  do  Executivo  que tome as
devidas providências para a melhoria da escola e das demais presentes na várzea, pois, de acordo
com  ele,  o  invemo  está  se  aproximando  e  os  alunos  estarão  em  risco  devido  as  enchentes  e
enxunadas. O vereador ANDRÉ DO RAIO-X (DC) destacou que também esteve no Festival do
Pirarucu na comunidade Santa Maria do Tapará, e realizou visita J'# /oco na escola interditada e na
atual  escola utilizada pelos  comunitários.  Ressaltou  que  com  a  chegada
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ROCHA (MDB) registrou sobre a não conclusão das obras em Santarém. Citou como exemplo a
obra da Avenida Tapajós, destacando que a orla da cidade que também teve o início de sua refioma
e devido ao invemo, logo deverá ser paralisada. Afimou que não está na tribuna para ser contrário
ao atual govemo, mas como parceiro, enfátiza a necessidade da conclusão das obras. Concluído o
Grande Expediente passamos para a Primeira Parte da Ordem do Dia com a leitua da ata do
dia 21  de outubro de 2019, que após colocada em discussão foi aprovada por unanimidade. Em
continuidade houve a leitura dos expedientes recebidos: OF. 077/20 1 9 - GAB. Ver. Ronan Liberal
Jr.  (MDB);  JUST.  -  GAB.  Ver.  Alaércio  Cardoso  (PATRI);  MEMO.  075/2019  -  GAB.  Ver.
Alysson Pontes (PSD); MEMO. 091/2019 - GAB. Ver. Júnior Tapajós (PL). Concluído a leitua
dos expedientes, fóram apresentados os projetos encaminhados à segunda comissão: PROJETO
DE DECRETO LEGISLATIVO, de autoria do vereador Chiquinho (PSDB), que outorga o título
honorifico  de honra ao mérito ao  lnstituo CR.  PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO,  de
autoria do vereador Dayan Serique, que concede o título honorífico de honra ao mérito ao cidadão
santareno  Glauber  Mota  Pereira.  PROJETO  DE  DECRETO  LEGISLATIVO,  de  autoria  do
vereador Mano Dadai (PRTB), que outorga o título honorífico de cidadão de Santarém ao Senhor
Jarbas Vasconcelos. PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO, de autoria do vereador Dayan
Serique,  que  concede  o  título  de  cidadão  honorífico  do  município  de  Santarém  a  Hugo  Alex
Cameiro Diniz.  PROJETO DE DECRETO  LEGISLATIVO, de autoria do vereador Chiquinho
(PSDB),  que  outorga o  título  honorífico  de  honra ao  mérito  ao  Sindicato  Rural  de  Santarém.
PROJETO DE LEI, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a regularização fundiária
ubana  no  município  de   Santarém  e  institui  mecanismos  para  aprimorar  a  eficiência  dos
procedimentos de alienação. 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 314/2019, e Moção de Felicitações 3 15/2019, de autoria do vereador Silvio Neto
(PTB); Moção de Aplausos 316/2019, de autoria da vereadora Maria José Maia (DEM); Moções
de Aplausos 3 17 e 3 1 8/2019, de autoria do vereador Tadeu Cunha (DEM); Pedido de lnfiomação
O46/20 1 9, de autoria do vereador Paulo Gasolina (DEM). Em seguida, deu prosseguimento a pauta
do dia. O Projeto de Decreto LegislativoffROC  1942/2019, de autoria do vereador Ney Santana
(PSDB), fioi deixado sobre a mesa a pedido do autor. A seguir, entrou em pauta o PROJETO DE
LEI 294/2019, de autoria do vereador Tadeu Cunha (DEM), que institui a Semana Municipal de
Conscientização a Doação de Orgãos a ser realizada na terceira semana no mês de setembro.  O
projeto fioi lido com seu parecer, em seguida fioi aprovado por unanimidade em la e 2a discussão.
Em    ato    contínuo    entrou    em    discussão    em    bloco,    respectivamente    os    DECRETOS
LEGISLATIVOS 10, 11, 12 e 13/2019, que outorga a Comenda Nossa Senhora da Conceição a
CR SUPERMERCADOS, MARIA GOMES FREIRE, MARIA IVONE BARBOSA, e ORDILEY
MAIA, que foram aprovados em única discussão por unanimidade. Em seguida, entrou em pauta
o PROJETO DE LEI 295/2019, de autoria do vereador Dayan Serique, que dispõe sobre a reserva
de espaços próprios em teatros, cinemas, auditórios,  ginásios, estádios e  similares para pessoas
com  deficiência  que  utilizam  cadeiras  de  rodas  ou  com  mobilidade  reduzida  e  dá  outras
providências. Foi lido com sua justificativa, seu parecer, e aprovado por unanimidade em  la e 2a
discussão, com emenda de autoria do vereador Valdir Matias Jr. Dando continuidade à pauta, os
PROJETOS DE LElffROCS. 097 e 693/2019, fioram deixados sobre a mesa devido à ausência dos
autores. Dessa foma, entrou em discussão o PROJETO DE LEI 296/2019, de autoria do vereador
Ney Santana (PSDB), que institui no calendário oficial de eventos do município de Santarém a
Semana Municipal da Pessoa Cega ou com Baixa Visão, e dá outras provÍ
justificativa e parecer, sendo aprovado por unanifiridade em la e 2a discussã
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seguir,  entrou em pauta o  PROJETO  DE  LEI  297/2019,  de  autoria do  vereador Jackson do
Folclore (PSL), que dispõe sobre a di\nilgação de infomações referentes à aplicação de recursos
derivados de multas de trânsito aplicadas no município de Santarém Pará e dá outras providências.
O projeto foi lido com seu parecer, e aprovado por unanimidade em la e 2a discussão. A pedido da
Mesa Diretora, por inversão de pauta, entrou em discussão o PROJETO DE LEI 298/2019, de
autoria da Mesa Diretora,  que  altera a Lei  Municipal  nO 20.337,  de  17  de janeiro  de  2018,  que
dispõe sobre a reestruturação da Câmara Municipal e dá outras providências.  O projeto foi lido
com seu parecer e aprovado por unanimidade em la e 2a discussão. Esgotado o tempo regimental,
o presidente EMIR AGUIAR, encenou os trabalhos convidando a todos para a próxima sessão.
Vereadores   presentes:   SÍLVIO   NETO   (PTB),   VALDIR   MATIAS   JR.   (PV),   PAULO
GASOLINA  (DEM),  JACKSON  DO  FOLCLORE  ¢SL),  ANDRÉ  DO  RAIO-X  (DC),
CHIQUINHO  (PSDB),  DAYAN  SERIQUE,  DIDI  FELEOL  (PDT),  ANTONIO  ROCHA
(MDB), PROF. MARIA JOSÉ MAIA (DEM), GAÚCHO (PSB), TADEU CUNHA (DEM),
MANO DADAI (PRTB), NEY SANTANA (PSDB), DEL. JARDEL GUIMARÃES (PODE),
EMIR AGUIAR (PODE). AUSENTES COM JUSTIFICATIVA: ALYSSON PONTES (PSD),
ALAÉRCIO   CARDOSO   (PATRI),   JANDER   ILSON   PEREIRA   (PSDB),   RONAN
LIBERAL JR.  (MDB), JÚNIOR TAPAJÓS  (PL).   E para constar mandou lavrar a ata que
depois de lida, discutida e aprovada será assinada por quem de direito.
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