
-      .-    --    >;T-    .nrF1/7
l

PODER  LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTARÉM
Avenida Dr. Anysio Chaves, 1001.

CEP. 68.030.290 - SANTARÍM-PARÁ

CNPJ  n9 10.219.202/0001-82

lw l.J'u "
lL,

Câmara

\,I  \,A\

lAu/^ I  ILmIEH

mHmH!E H
•      -,,                               u,';

Alilei.i  I(.   "LIÍJtilh(-ie+

Ata da TrigésimaQuintaSessão Ordinária do Segundo Período da Terceira Sessão Legislativa
da Décima Oitava Legislatura, realizada no dia vinte e sete 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 RONAN LIBERAL JR. (MDB) destacou a importante Sessão Especial em homenagem
aos  10 anos da Universidade Federal do Oeste do Pará - UFOPA. Em seguida, registrou a visita
realizada nas obras do anel viário do Jutaí que, com a destituição da antiga empresa que estava
fiazendo os serviços, infómou que a empresa Terra Construções e Serviços irá assumir de maneira
imediata os serviços. Também destacou a conclusão da obra na Transmaicá, assim como infiomou
que no bairro área Verde fioram entregues pelo govemo alguns equipamentos públicos, tal como
posto  de  saúde,  creche  e  a  escola  militar  que  fúncionará  a  partir  de  2020  na  Escola  César
Ramalheiro. O vereador CHIQUINHO (PSDB) discutiu acerca da prisão de quatro brigadistas
contra  o  incêndio  em  Alter  do  Chão  na  operação  realizada  pela  Polícia  do  Estado  do  Pará.
Parabenizou a Policia Civil  do  Estado  que fez um excelente  serviço  de  investigação.  Também
registrou que encaminhará uma indicação à Assembleia Legislativa do Pará para que possa fazer
também uma comissão de inquérito para investigar quem fóram os autores reais e se tem alguma
organização não govemamental envolvida. O vereador DEL. JARDEL GUIMARÃES (PODE)
repercutiu e parabenizou a Policia Civil que deflagraram a Operação Fogo no Sairé e que chegaram
inclusive a fazer a prisão das pessoas que são suspeitas de terem sido autores do crime ocorrido na
Vila  Balneária  de  Alter  do  Chão  e  nas  proximidades  da  área  de  preservação.  O  vereador
GAÚCHO (PSB) chamou atenção do prefieito Nélio Aguiar para que tome atitude e demita os
servidores  incompetentes  que  o  cercam,  e  mais  uma  vez  a  incompetência  traz  novamente  à
discussão  da Casa o  empréstimo.  Disse  que,  se  o  preféito  enviou  o  projeto  à  Casa é porque  o
Executivo  reconheceu  o  erro  no  projeto,  questionando  a  ausência  da  equipe  técnica quanto  a
questão. Disse que votou contra o empréstimo e novamente votará contra.  O vereador TADEU
CUNHA (DEM) registrou sobre a situação da PA 370 Santarém/Cuuá -Una, que, segundo ele, é
o principal corredor de escoamento de produção fàmiliar e único acesso a tantas comunidades da
Curuá-Una, que precisam ugentemente ser feito alguma coisa por conta do invemo pois não se vê
nenhum   avanço   com   relação   a  trafégabilidade,   acessibilidade   e   segurança.   Solicitou   que
acompanhem os  serviços  da SETRANS  -  Secretaria Estadual de Transporte,  que é responsável
pela manutenção  da PA.  O  vereador ALAÉRCIO  CARDOSO  (PATRI)  destacou  que  estará
apresentando um Projeto de Lei que dispõe de nomas relativas a livre iniciativa do exercício da
atividade econômica e regulatória do município de Santarém. Disse que é um movimento nacional,
e que fói apresentado em São Paulo e em outros municípios. Relatou que aprovaram na Casa a lei
da desbuocratização, mas precisam de mais agilidade, e precisam ter essas férramentas para tirar
toda a burocracia em  Santarém.  Concluiu destacando  acerca das  leis  que  fioram  aprovadas  em
Rondônia reférentes  a empresa de  energia daquele  estado,  que  segundo  ele,  são  equipamentos
importantes  quanto  a  questão  da  energia.  TEMPO  DAS  BANCADAS:  O  vereador  PAULO
GASOLINA (DEM) registrou  sua insatisfação  quanto ao retomo do projeto do empréstimo do
Executivo à Casa. Destacou que o preféito Nélio Aguiar se comprometeu com diversas situações
em prol do município, mas que não teve condições de realizar o que foi prometido e agora pede
novamente a correção do empréstimo sem nenhuma garantia.  Destacou que ainda existe muita
ausência de infomação, pois ainda não foi disponível a lista de vias que serão contempladas com
o recurso.  Finalizou declarando  ser contrário  ao  projeto.  O vereador ALAERCIO
(PATRI)  destacou  acerca da  lei  4.660  que  foi  sancionada  em
fiomecimento de energia elétrica sem a notificação prévia ao cons
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