
1\i T,.: J-: ,= t`,`/i

PODER  IEGISIATIVO

CÃMARA MUNICIPAL DE SANTARÉM        i4t
Avenida  Dr. Anysio Chaves,  1001.

CEP. 68.O3O.290 - SANTARÍM-PARÁ

CNPJ  n9 10.219.202/0001-82

/
JÜücQJ.      _,-ffúckacü± -

:J:           J C:L

n\atén\

Ata  da  Trigésima   Quarta   Sessão  Ordinária  do  Segundo  Peri'odo  da _Terceira  Sessão
Legislativa da Décima Oitava Legislatura, realizada no dia vinte e cinco 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 ALYSSON PONTES (PSD) repercutiu o que ele chamou de 66atos
de vandalismo" em vista da destruição de placas de sinalização de trânsito pela cidade. Chamou a
atenção também para questão da consciência da população com relação ao lixo. Segundo ele, há

pontos no município, onde são jogados resíduos inadequadamente, trazendo problemas de saúde
para os moradores. O vereador PAULO GASOLINA (DEM) destacou a problemática quanto a
falta de laboratórios, que tem prejudicado a realização de exames pelo usuário no HMS. Infómou
que  encaminhará  um  projeto  de  lei  que  dispõe  sobre  a  obrigatoriedade  de  infiomações  dos
pacientes  que  são  atendidos no  HMS.  Segundo  ele,  através de projeto  de  lei,  deve  ocorrer um
controle dos pacientes que são atendidos e não atendidos. Concluiu infómando que houve uma
paralização na construção da quadra da escola Jaguar Sussuarana, e que estará encaminhando um
pedido  de  infomação.  O  vereador  GAÚCHO  (PSB)  iniciou parabenizando  o  proprietário  do
empreendimento  Avante  Atacadista,  pela geração  de  empregos  no  município.  Destacou que  a
empresa já tem um estabelecimento fimcionando em Santarém, e está próximo de inaugurar um
novo  na  Avenida  Moaçara.   Sobre   isto,  chamou  a  atenção  das  autoridades,   sobretudo   da
SEMINFRA,  acerca do aumento no  fluxo de veículos que deve ocorrer na Moaçara,  que já é,
segundo  ele, uma das  vias mais movimentadas  do município.  Acrescentou que tanto  a entrada
quanto a sai'da dos veículos e pedestres estão pela avenida, ao que ele questionou a possível falta
de  orientação  da  SEMINFRA  à  construção  do  prédio.  Questionou  os  engenheiros  que  não
orientaram  o  empresário,  apontando  que  podem  C6querer  culpar',  o   secretário  municipal  de
Mobilidade e Trânsito. TEMPO DAS BANCADAS: O vereador JACKSON DO FOLCLORE
(PSL) relatou que esteve na região do Lago Grande, e que constatou no posto de saúde da Vila
Cumai uma situação que descreve um cenário de desamparo total por parte da empresa que venceu
a licitação para executar o serviço. Disse que a obra deveria ser concluída em O3  de outubro do
corrente ano, porém fioi abandonada após iniciada, deixando os trabalhadores com dois meses de
salários atrasados. Além disso, destacou que os trabalhadores não tinham seus direitos trabalhistas
respeitados. Finalizou saindo a fávor dos trabalhadores e solicitando ao responsável da obra uma
reposta até a próxima quarta-feira, caso não seja atendido, vai procuar o Ministério Público do
Trabalho. O vereador JÚNIOR TAPAJÓS (PL) falou da visita à comunidade de Parauá, região
do Tapajós, para realizar fiscalização na obra da ponte que liga o Parauá ao Mangal que está em
andamento. Disse que a reivindicação desta obra é antiga, tiveram inúmeras reuniões e visitas à
própria comunidade. Concluiu destacando que a ponte deverá ter 1 30 metros de comprimento por
quatro de largura.  O vereador RONAN LIBERAL JR.  (MDB) parabenizou a vereadora Prof.
Maria José Maia pelo evento do «DEM Mulher", na última sexta-feira, na Associação Comercial
e  Empresarial  de  Santarém,  contando  com  a  participação  da  deputada  estadual  Dra.  Heloísa.
Lamentou ainda as mortes do ex-servidor da Casa, senhor Paulo Canto, e da proféssora Deliana
Santos, ocorridas no último sábado. Em seguida, destacou a viagem que fez a Belém, juntamente
com  os  vereadores  De1.   Jardel   Guimarães  e  Dayan  Serique,  que,  na  ocasião  estiveram  na
Tundação Curro Velho", junto ao diretor da instituição João Clovis, com o
uma reunião  em  Santarém para o  dia  13  de  dezembro,  para qu
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cultuais e pautar o apoio do Govemo do Estado para o segmento. Estiveram também na ALEPA
junto a alguns deputados, com destaque a lgor Nomando. Registrou que uma das pautas principais
foi  o  retomo  da  lntemet  sem  fio  em  espaços  públicos.   Segundo  ele,  o  deputado  teria  se
comprometido em endossar a demanda junto à Empresa de Tecnologia e Comunicação do Pará -
PRODEPA. Outra pauta, teria sido a vinda do programa 6Tará Paz'' para o dia 1 1  de dezembro,

para que possa atender a população  que precisa de  serviços essenciais do Estado.  Concluído o
Grande Expediente passamos para a Primeira Parte da Ordem do Dia com a leitura da ata do
dia 29 de outubro de 2019, que após colocada em discussão foi aprovada por unanimidade. Em
continuidade houve a leitura dos expedientes recebidos: OF. 085/20 1 9 - GAB. Ver. Ronan Liberal
Jr. (MDB). Concluído a leitura dos expedientes, foram apresentados os projetos encaminhados à
segunda comissão: Projeto de Lei, de autoria do vereador Paulo Gasolina (DEM), que dispõe sobre
a obrigatoriedade da divulgação de listagem de paciente que aguardam por consultas com médicos
especialistas, exames e cirugias, na rede pública de saúde do município de Santarém - Estado do
Pará. Projeto de Lei, de autoria do Poder Executivo, que acrescenta o Art. 20 da Lei nO 20661, de
O2 de outubro de 2019, que outorga o Poder Executivo a contratação de operação de crédito com
a caixa econômica Federal e dá outras providências. Projeto de Lei, de autoria do vereador Jander
llson Pereira (PSDB),  que  dispõe  sobre  a  aceitação  para concessionária de  serviço  público  de
transporte coletivo e passageiros e do pagamento da tarifá por meio de cartão de débito e crédito
e dá outras providências. Projeto de Lei, de autoria do Poder Executivo, que altera os parágrafos
lO  e  2O  da  Lei  18.191  de  22  de julho  de  2008,  e  dá  outras  providências.  Projeto  de  Decreto
Legislativo,  de  autoria  do  vereador  Tadeu  Cunha  (DEM),  que  outorga  o  título  honorífico  de
«Honra ao  Mérito"  a  senhora Aldeisa Marques  Femandes.  Projeto  de  Decreto  Legislativo,  de

autoria do vereador Del. Jardel Guimarães (PODE), que outorga o título honorífico de C(Honra ao
Mérito'' ao senhor Antonio de Sousa. Projeto de Decreto Legislativo, de autoria do vereador Emir
Aguiar (PODE), que dispõe sobre a concessão de título honorífico de CCcidadão de Santarém'' ao
Coronel  Marcelo  Venicius  Mota  Linhares.  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 322/2019, de autoria do vereador Jackson do Folclore (PSL);
Moção de Pesar 323/201 9, de autoria da vereadora Prof. Maria José Maia (DEM); Moção de Pesar
324/2019, de autoria do vereador Tadeu Cunha (DEM); Moção de Aplausos 325/2019, de autoria
do vereador Alaércio Cardoso (PATRI); requerimento 2133/201 9, de autoria do vereador Júnior
Tapajós (PL); Pedido de lnfomação O48/2019, de autoria do vereador Jackson do Folclore (PSL);
Pedido de lnfómação O49/2019, de autoria do vereador Paulo Gasolina (DEM). A seguir, houve
um minuto de silencio em pesar ao fà1ecimento do ex-servidor da Casa Paulo Canto e da proféssora
Deliana Santos.  Dando continuidade à sessão, entrou em pauta o PROJETO DE LEI 299/2019,
de  autoria do  vereador Júnior Tapajós  (PL),  que  inclui  no  calendário  oficial  do  município  de
Santarém, o Festival da Macaxeira" da comunidade de Tipizal, região da Rodovia Santarém Curuá-
Una. O projeto foi lido com parecer, e aprovado por unanimidade em la e 2a discussão. O Projeto
de Leiffroc. 097/201 9, de autoria do vereador Ronan Liberal Jr. (MDB), fói retirado de pauta pelo
autor; e o Projeto de Leiffroc. 693/201 9, de autoria do vereador Júnior Tapajós, foi deixado sobre
a mesa. A seguir, entrou em pauta o PROJETO DE LEI 301/2019, de autoria do vereador Júnior
Tapajós (PL), que inclui no calendário oficial de eventos do município de Santarém o 6Testival do
Milho" da comunidade de Santa Cruz, região da RodoviaSantarém Curuá-Una.
com  seu parecer e  aprovado por unanimidade em  la e  2a discuss
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parecer e aprovado por unanimidade em  la e 2a discussão o PROJETO DE LEI 300/2019, de
autoria do vereador Júnior Tapajós (PL), que dispõe sobre a concessão de utilidade pública para o
município de Santarém a Associação Comunitária e Agrícola do Parauá - ASCAPA, Região do
Tapajós. Projeto de Lei/ PROC. 939/2019, de autoria do vereador Jackson do Folclore (PSL), que
institui  a Semana de  Estudo  das  Constituições  Federal,  Estadual e  Lei  Orgânica no  âmbito  do
município de Santarém.  O projeto foi lido com seu parecer, havendo aprovação do parecer e  la
discussão. Na segunda discussão, no artigo  10, fioi concedido vista da Matéria ao vereador Júnior
Tapajós.  Em  ato  contínuo,  entrou  em  pauta  o  PROJETO  DE  LEI  302/2019,  de  autoria  do
vereador Júnior Tapajós (PL), que dispõe sobre a concessão de utilidade pública para o município
de Santarém a Associação de Agricultores, criadores e Produtores mrais de ltacumini - ACAI,
Região do Lago Grande. Foi lido o projeto com seu parecer, em seguida aprovado por unanimidade
em  la e 2a discussão.  Também,  de  autoria o  vereador Júnior Tapajós  (PL),  entrou em pauta o
PROJETO DE LEI 303/2019, que dispõe sobre a concessão de utilidade pública para o município
de Santarém a Associação de Moradores da Comunidade de Costa do Tapará, Região do Tapará;
o qual fói lido  com seu parecer, e aprovado por unanimidade em  la e 2a discussão.  Seguindo a

pauta, entrou em discussão o PROJETO DE LEI 304/2019, de autoria do vereador Valdir Matias
Jr. (PV), que institui no calendário oficial do município de Santarém - Estado do Pará - a Semana
de  Campanha Educativa  6Alerta Juventude'  em todas  as unidades  escolares do município  e dá
outras providências.  O projeto foi lido com seu parecer e aprovado por unanimidade em  la e 2a
discussão com emenda de autoria do vereador Alysson Pontes.  Em seguida,  entrou em pauta o
Projeto de LeM)roc.  1 199/2018, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a alteração na
redação do artigo 49 e i 20 da Lei Orgânica do município. O presidente Emir Aguiar infiomou que
o projeto foi lido com seu parecer e justificativa, no dia 29 de outubro de 2019, e no mesmo dia
foi  concedido  vista  ao  vereador  Gaúcho.  Em  seguida,  o  presidente  solicitou  que  fiosse  lido
novamente, em seguida, o projeto entrou em votação em primeiro tumo, vindo o vereador Júnior
Tapajós a pedir vista da matéria. Esgotada a pauta, o presidente EMIR AGUIAR, encerrou os
trabalhos convidando a todos para a próxima sessão. Vereadores presentes: ALYSSON PONTES
(PSD), 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),   ALAÉRCIO   CARDOSO   (PATRI),  TADEU
CUNHA (DEM), MANO DADAI (PRTB), NEY SANTANA (PSDB), RONAN LIBERAL JR.
(MDB), JÚNIOR TAPAJÓS (PL), DEL. JARDEL GUIMARÃES (PODE), EMIR AGUIAR
(PODE),JANDER ILSO
de lida, discutida e aprov
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