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Ata  da  Trigésima    Sexta    Sessão   Ordinária  do   Segundo  Período   da
Legislativa da Décima Oitava Legislatura, realizada no dia dois de dezembro 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)  destacou  o  pedido  realizado  pela
Associação  Comercial e Empresarial  a respeito do decreto  assinado pelo Prefeito Nélio Aguiar
sobre o Refis para que seja prorrogado, pois buscam quitar suas obrigações financeiras e fiscais,
sem mudança nos juros e multas.  Agradeceu a oportunidade e finalizou enfàtizando para que a
Casa Legislativa continue  governando  em prol  do  povo.  O  vereador RONAN LIBERAL JR.
(MDB), destacou  a pauta do  Executivo  sobre  a Regularização  Fundiária Urbana de  Santarém.
Segundo ele, é de extrema necessidade sua resolução. Registrou também outros dois projetos, um
deles dispõe sobre a mudança na Lei Orgânica Municipal quanto a substituição do prefieito pelo
vice-preféito,  e  o  Projeto  de  Lei  que trata da contratação  de  operação  de  crédito  com  a Caixa
Econômica  Federal  que  inclui  um  artigo  que  não  estava  exposto  anteriomente  no  projeto.
Finalizou lamentando o falecimento do empresário Raul Loueiro, após sofrer um AVC isquêmico.
O vereador GAÚCHO (PSB) questionou sobre a ausência de infraestrutura no bairro da Nova
República. Relatou que estava com dez requerimentos com demandas para o bairro, e solicitou ao
prefieito que realize os trabalhos antes da chegada do invemo. A vereadora Prof. MARIA JOSÉ
MAIA (DEM) agradeceu em nome da escola Santo André quanto ao temo de cooperação técnica
da Câmara Legislativa e SUSIPE. Disse que através deste projeto já foram realizados a limpeza
no  local  e  após,  a pintura.  Segundo  a vereadora,  o  que  há de mais  importante não  é o  que  os
detentos  fizeram  em  seu passado  e  sim,  a  importância  de  ressocializá-1os  com  a  comunidade.
Infiomou a seguir, aos seus colegas da comissão de educação que no dia O3 de dezembro haverá
uma reunião com a Secretaria Municipal de Educação sobre os trabalhos desenvolvidos no ano de
2019.  O  vereador PAULO  GASOLINA  (DEM)  enfàtizou  sobre  o  trabalho  desenvolvido pela
Polícia Civil do município principalmente no que diz respeito à segurança pública. Destacou que
pretende  dar  entrada a um  decreto  legislativo,  do  qual,  dará título  de  honra ao  mérito  a estes
profissionais.  Ressaltou  ainda  sua indignação  sobre  o  quadro  de medição  da rede  Celpa,  pois,
segundo ele, o equipamento é perigoso e desconfome. Disse que estará entrando em contato com
a  empresa  Celpa  para tratar  sobre  essa  questão.  Além  disso,  relatou  que  esteve  na  secretaria
Municipal  de  lnffaestrutura  com  os  moradores  do  Juá  solicitando  à  secretaria  que  utilizasse
maquinário naquela área; no entanto, fóra infómado que não seria possível devido ser uma área
privada. Fez a reflexão quanto a presença da Celpa no local, enfàtizando que os moradores estão
pagando taxas exorbitantes de energia, mas questiona o porquê de não ser possível a entrada de
outro  órgão  municipal  no  loca1.  Finalizou  lamentando  a  situação  e  afirmando  que  tomará  as
devidas   providências.   O   vereador   DEL.   JARDEL   GUIMARÃES   (PODE)   fiez   alguns
esclarecimentos sobre o inquérito a respeito das queimadas em Alter do Chão, e o motivo da troca
de delegados no caso para dar seguimento da fórma correta e apurada. Disse que não houve uma
retirada de delegado, teve uma avocação, e entenderam que deveria ser apurado por uma delegacia
especializada em meio ambiente. O vereador JACKSON DO FLOCLORE (PSL) destacou com
pesar  o  falecimento  de  sua  fúncionária  Rosangela  que  o  acompanhava  em  toda  sua  carreira.
Infiomou  que  vem  cobrando  da  COSANPA  durante  alguns  meses,  informações  referentes  ao
Residencial Salvação e que após algumas tentativas, se íéz necessário comparecer ao Ministério
Público para que seja comunicado a COSANPA as infórmações requisitadas sob
a  lnfiomação.  A  seguir,  alegou  que  estas  infiormações  são  de  direito  do  cida
momento, ressalto
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manutenção, portanto,  solicitou que  a Casa continue  demonstrando  apoio  as festas folclóricas,
além   disso,   realizou   agradecimento   a  vereadora  Maria  José   Maia   pelo   seu   incentivo   as
manifestações culturais. Também parabenizou a Po1ícia Civil pelo trabalho realizado no caso dos
incêndios em Alter do Chão. TEMPO DE BANCADA:  O vereador ALAÉRCIO CARDOSO
(PATRI) lamentou a morte do senhor Raul Loureiro, ressaltando sua relevância para comunidade
santarena, e importância no comércio local. Outro assunto tocado pelo vereador, é a necessidade
de  analisar  os  projetos  da  FUNASA,  para melhor  implantar  e  avançar  em  sua  efétividade.  O
vereador TADEU CUNHA (DEM) prestou contas da viagem realizada a Belém em que esteve
tratando na ALEPA sobre emendas parlamentares na área da saúde no município de Santarém, a
fim de que  o atendimento  seja melhorado, visto  que  o  HRBA  e Hospital  Municipal  são portas
abertas  e,  portanto,  recebem um  grande  número  de pacientes.  Ressaltou  que  esteve  na DDAS,
levando os encaminhamentos da cidade, para melhor avaliar e gerir o HRBA, principalmente na
ampliação  das  especialidades  e  estrutura  fisica.  O  vereador  DIDI  FELEOL  (PDT)  iniciou
agradecendo a liderança da vila Curuai que se fàzia presente na sessão e reiterou sobre a FUNASA,
a respeito de projetos para área do Lago Grande e município de Santarém.  Segundo ele, deve-se
observar  de  perto  como  se  desenvolvem  os  projetos  para  que  seja  possível  haver  parcerias.
Concluído o Grande Expediente passamos para a Primeira Parte da Ordem do Dia com a leitua
das  atas  dos  dias  11,  13  e  18  de  novembro  de  2019,  que  após  colocadas  em  discussão  fóram
aprovadas  por  unanimidade.  Em  continuidade  houve  a  leitura  dos  expedientes  recebidos:  OF.
130/2019 - Dep.  Saúde da Família;  Of.  Circular OO1/2019 - Conselho  Gestor da APA Alter do
Chão.  Concluído  a  leitura  dos  expedientes,  fioram  apresentados  os  projetos  encaminhados  à
segunda comissão: Projeto de Lei, de autoria do vereador Alysson Pontes (PSD), que dispõe sobre
a  aplicação  de  multas  para  os  praticantes  de  trotes  contra  o  serviço  de  assistência médica  de
ugência (SAMU), e dá outras providências. Projeto de Lei, de autoria do vereador Alysson Pontes
(PSD),  que  dispõe  sobre  o  alinhamento  e  retirada  de  fios  em  desuso  existentes  em  postes  de
sustentação  no  município  de  Santarém.  Projeto  de  Lei,  de  autoria do  vereador Paulo  Gasolina
(DEM),  que  dispõe  no  âmbito  da  cidade  de  Santarém,  sobre  cobranças  por  estimativas  de
concessionária fomecedora de  energia  e  dá  outras  providências.  Projeto  de  Lei,  de  autoria do
vereador Valdir Matias Jr.  (PV), que toma obrigatória a exibição de infórmações sobre turismo
santareno nas telas de cinemas existentes no município de Santarém. Projeto de Lei, de autoria da
vereadora  Maria  José  Maia  (DEM),  que  institui  a  66Semana  de  orientação  profissional  para  o
primeiro (Cemprego,' nas escolas públicas do município de Santarém, aos alunos matriculados no
9O Ano de Ens. Fundamental e dá outras providências. Projeto de Decreto Legislativo, de autoria
do  vereador Alaércio  Cardoso  (PSD),  que  outorga  o  título  honorífico  de  Homa ao  Mérito  ao
Senhor Alessandro da Silva Nascimento; Projeto de Decreto Legislativo, de autoria do vereador
André do Raio X (DC), que outorga o título honorífico de cidadão de Santarém ao senhor Vinícius
Pinto Savino;  Projeto de Decreto Legislativo, de autoria do vereador André do Raio X (DC), que
outorga o  título  honorífico  de  cidadã de  Santarém a senhora  Silvana Yukiko  Lins Takanashi;
Projeto de Decreto Legislativo, de autoria do vereador Antonio Rocha (MDB), que outorga o título
honorífico de cidadão de Santarém ao senhor Doutor Heber Esquina de Lessa; Projeto de Decreto
Legislativo, de autoria do vereador Jackson do fólclore (PSL), que outorga o título honorífico de
Honra ao  Mérito  a  senhora Diany  Maria Brelaz  de  Castro;  Projeto  de  Decreto  Legislativo,  de
autoria do vereador Jander llson Pereira (PSDB),  que outorga o título honorífico de cidadão de
Santarém ao senhor Rafael Santana de Souza Cameiro Portela; Projeto de Decre
autoria do vereador Jander llson Pereira (PSDB),  que  outorga o título
Mérito ao senhor João Pinto dos Santos; Projetos de Decretos Legislativos, de a
Júnior Tapajós (PL), outorga o título honorífico de cidadão de Santarém a
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Willians  e   Francisco  Portela;  Projetos  de  Decretos  Legislativos,  de  autoria  da  vereadora Prof.
Maria José Maia (DEM), que outorga o título honorífico de cidadã de Santarém a senhora Ursula
Vidal  Santiago,  e  título  de  Honra  ao  Mérito  a  senhora  lzabel  Miranda;  Projetos  de  Decretos
Legislativos,  de  autoria  do  vereador Ney  Santana  (PSDB),  que  outorga  o  título  honorífico  de
cidadão de Santarém ao senhor Matias Amaral de Vasconcelos, e título de Homa ao Mérito a ONG
União Animal; Projetos de Decretos Legislativos, de autoria do vereador Paulo Gasolina (DEM),
que outorga o título honori'fico de Honra ao Mérito a superintendência de Policia Civil do Médio
e  Baixo  Amazonas;  Projeto  de  Decreto  Legislativo,  de  autoria  do  vereador Ronan  Liberal  Jr.
(MDB), que outorga o título honorífico de cidadã de Santarém a senhora Josenilda Maria Ferreira
Dezincourt;  Projetos  de  Decretos  Legislativos,  de  autoria do  vereador  Silvio Neto  (PTB),  que
outorga  o  título  honorífico  de  Honra  ao  Mérito  aos  senhores  Reverendíssimo    Frei  Haroldo
Pimentel  -  OFM,  e  Aládio  Mourão  Sirotheau;  Projeto  de  Decreto  Legislativo,  de  autoria  do
vereador   Mano  Dadai  (PRTB),  que  outorga o título honorífico de  Honra ao  Mérito  ao  senhor
Henny Pereira Ramos Júnior. 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 330/2019, e Moção de Louvor 33 1/2019, de autoria do vereador De1. Jardel
Guimarães (PODE); Moção de Pesar 333/20 1 9, de autoria do vereador Jackson do Folclore (PSL);
Moção de Pesar 332/2019, de autoria da Mesa Diretora. A seguir, houve um minuto de silencio
em pesar ao  falecimento  da ex-servidora da Casa Rosangela Silva e  do  senhor Raul Loureiro.
Dando  sequência à pauta,  foram  aprovados  em única discussão  por unanimidade:    Projeto  de
Decreto Legislativo O22/2019, de autoria do vereador Tadeu Cunha (DEM), que concede título
honorífico  de  Honra  ao  Mérito  a  senhora  Aldeisa  Marques;  Projeto  de  Decreto  Legislativo
O23/2019, de autoria do vereador Emir Aguiar (PODE), que concede título honorífico Cidadão de
Santarém ao  senhorCel.  Marcelo  Venícius  Mota;  Projeto  de  Decreto  Legislativo  O24/2019,  de
autoria do vereador Del.  Jardel  Guimarães (PODE), que concede título honorífico de Homa ao
Mérito  ao  senhor  Antônio  de  Sousa;  Projeto  de  Decreto  Legislativo  O25/2019,  de  autoria  do
vereador Jackson do Folclore (DEM), que concede título honorífico de Honra ao Mérito ao senhor
Jackson de Sousa Miranda; Projeto de Decreto Legislativo O26/201 9, de autoria do vereador Paulo
Gasolina  (DEM),  que  concede  título  honorífico  de  Honra  ao  Mérito  a  Dra.  Maria  do  Camo
Martins; Projetos de Decretos Legislativos O27 e O28/20 1 9, de autoria do vereador Gaúcho (PSB),

que concede título honorífico de Cidadão de Santarém ao  Senhor Francisco Ribeiro e ao senhor
Eduardo lmbiriba;  Projeto de Decreto  Legislativo O29/2019,  de autoria do vereador Didi Feleol
(PTD), que concede título honorífico de Cidadão  de  Santarém ao  senhor Tenente Ce1.  Tarcísio
Morais; Projeto de Decreto Legislativo O30/2019, de autoria do vereador Valdir Matias Jr. (PV),
que concede título honorífico de cidadão de  Santarém ao  senhor Daniel Ribeiro Alcofiorado.  A
seguir,  entrou  em  pauta  o  PROJETO  DE  LEI  306/2019,  que  dispõe  sobre  a  regularização
fimdiária urbana no município de Santarém e institui mecanismos parra aprimorar a eficiência dos
procedimentos de alienação de imóveis do município, dentro da Reurb. O presidente infómou que
o  projeto  e  justificativa  foram  lidos  no  dia  27  de  novembro.  Na  presente  sessão,  deu-se
continuidade a leitura do parecer; em seguida, entrou em discussão e foi aprovado por unanimidade
em la e 2a discussão com emendas de autoria dos vereadores Ronan Liberal Jr., Alysson Pontes,
Júnior Tapajós. Em seguida, entrou em pauta o PROJETO DE LEI/PROC.  1 199/2018, de autoria
do Poder Executivo, que dispõe sobre a alteração na redação do artigo 49 e § 2O da Lei Orgânica
do  município.  O  presidente  Emir  Aguiar  infórmou  que  o  projeto  foi  lido  com  seu  parecer  e
justificativa, no dia 29 de outubro de 2019, e no dia 25 de novembro quando a
tumo, o vereador J
emenda à lei Orgâ

or Tapajós pediu vista da matéria. Dada a discussão da
a municipal, fioi rejeitado pelo plenário da Câmaraá Mu

em primeiro
o projeto de
e Santarém,



PODER  LEGISIATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTARÉM
Avenida  Dr. Anysio Chaves,  1001.
CEP. 68.030.290 - SANTARÍM-PARÁ

CNPJ  n9  10.219.202/0001-82

tendo em vista não ter atingido o quórum de 2/3, confome  §  10, do art. 27 da Lei Orgânica do
Município  de  Santarém.  Em  seguida,  o  presidente  infómou  que  haverá  reunião  na  sala  da
presidência para a construção  da pauta das ú1timas  sessões.  Dessa forma,  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), 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  ILSON  PEREIRA  (PSDB).  AUSENTE:  DAYAN  SERIQUE.  E  para
constar mandou lavrar a ata que depois de lida, discutida e aprovada será assinada por quem de
direito.

Câmara Mu

Jander llson  Rego Per-eI-;:
_,c-\/;ce  Presiclente

cj?al de Santarém

-?iÍ;iETZZZi
em

An(_Iré  NI.ubÍ-e  P(ist,:ino

?`  Secretanr

4


