
mil  e  dezenove,  no  Plenário  Benedito  Magalhães  da  Câmara  Municipal  de  Santarém.  A  hora
regiinental  o  vereadoi.  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 DIDI FELEOL (PDT) relatou que esteve na região do Lago Grande,
e informou que apresentaria uma lndicação ao  Govemo  do  Estado para que  seja realizada uma
audiência  pública  para  que  ações  de  competência  do  Estado  cheguem  à  região.  O  vereador
TADEU  CUNHA  (DEM)  repercutiu  a  posse   da  nova  diretoria  do  partido  Democrata  em
Santarém. Também comentou sobre a telemedicina implantada na Casa da Criança, que, segundo
ele, vai trazer muitos beneficios aos usuários.  O vereador JACKSON DO FOLCLORE (PSL)
repercutiu o reenvio do Projeto de Lei de autoria do Executivo que autoriza o empréstimo junto à
Caixa Econômica Federal. Ressaltou que o projeto retornou à Casa, porque foi rejeitado pela Caixa
Econômica  Fedei.al  por  não  conter  no  corpo  da  Lei  a  caução  obrigatória  para  sua  aprovação.
Destacou que  o  projeto  vai  engessar  o  município,  o  que  pode prejudicar  a folha dos  servidores
municipais  e  investimentos  em  vários  setores.  Finalizou  se  posicionando  contra  o  projeto.  O
vereador GAÚCHO (PSB) f'ez críticas ao go\,erno minicipal repercutindo uma nota da Prefeitura
em  que  infóma  a  entrega de  microssistemas,  os  quais  teriam  ficado  sob  a responsabilidade  da
empresa C6Novacon". Lembrou que em abril foi realizada uma reunião com o secretário municipal
de lnfiaestrutura e um representante da empresa Novacon. com a intenção de saber a respeito da
legalidade da contratação, pois a COSANPA tem a concessão para executar esse tipo de sei.viço.
Disse que o secretário ignorou, e celebrou o contrato; em seguida, o TCM suspendeu alegando que
é  de responsabilidade  da COSANPA.  Concluiu  indicando  que  deverá entrar com  um Pedido  de
lnfómação  ao  Executivo  sobre  a  questão.  TEMPO  DAS  BANCADAS:  O  vereador  PAULO
GASOLINA  (DEM)  também  f`alou  a respeito  do  projeto  de  lei  que  autoriza o  empréstimo  ao
Executivo, deixando claro que não é contra nenhum investimento favorável ao município. Relatou

que constatou que o recurso será aplicado somente na área urbana, ressaltando que as regiões do
Planalto e Várzea também precisam do recurso.  Finalizou dando destaque que não votará em um

projeto  que  não  tenha  transparência.   acrescentando  que  não  apoiará  projeto  de  lei  que  não
apresente  a  participação  popular. O  vereadoi.  JANDER  ILSON  PEREIRA  (PSDB)  destacou
conquistas  da  categoria  dos  pescadores.  informando  que  Santarém  deverá  ter  um  escritório  do
Ministério da Pesca. Segundo ele, há três mil embarcações de pesca que não têm registro, o que se
toma  um  problema,  sobretudo  quando  o  IBAMA,  durante  as  abordagens,  pede  a  carteii.a  do

pescador e o registro da embarcação. Também parabenizou a Z-20 pela condução do processo de
recepção  do  Seguro  Deféso.  concluído  na  semana  passada.  Finalizou  agradecendo  a  seci.etária
municipal de Educação  Mara Belo e o prefeito Nélio Aguiar por terem atendido aos pedidos de
construção  e  refiorma  de  escolas  na  Várzea.  Concluído  o  Grande  Expediente  passamos  para  a
Primeira Parte da Ordem do Dia com a leitura das atas dos dias O5 e 20 de novembro de 2019,

que  após  colocadas  em  discussão  fioram  aprovadas  por unanimidade.  Em  continuidade  houve  a
leitura   dos    expedientes    recebidos:    OF.    1008/2019    -    SPO/SE/MDR;    OF.    1003/2019    -
SPO/SEAADR; JUST. - GAB. Ney Santana (PSDB).  C'oncluído a leitura dos expedientes. f'orain
apresentados   os   projetos   encaminhados   à   segunda   comissão:   Projeto   de   Lei.   de   autoria   da
Prefeitura  Municipal  de  Santarém  que  dispõe  sobre  a  Política  Municipal  de  Saneamento  de
Santarém,  seus insti.uinentos e  outi.as providências.  Pi.ojeto de  Decreto  Leg
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vereador  Del.  Jardel  (PODE),  que  outorga  o  título  honorifico  de  C6Cidadã  Santarena"  a  Ana
Elizabete  de  Moraes  Ferreira  Rebelo  (Betinha).  Projeto  de  Decreto  Legislativo,  de  autoria  do
vereador Ronan Liberal Jr. (MDB), que outorga o título honorífico de CCCidadã Santarena'' Varlinda
de  Abreu  Silva  Galdino.  Projeto  de  Decreto  Legislativo.  de  autoria  do  vereador  Antônio  Rocha

(MDB).  o  qual  concede  o  título  honorifico  de  "Honra  ao  Mérito"  ao  digníssimo  Sr.  Rosinaldo
Marinho Alves. 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  334/2019,  de  autoria do  vereador Jackson  do  Folclore  (PSL);  Moção  de  Felicitações
335/2019, de autoria do vereador Emir Aguiar (PODE); Moção de Aplausos 336/2019, de autoria
do  vereador Gaúcho  (PSB);  Pedido  de  lnformação  51/2019,  de  autoria do  vereador Jackson do
Folclore (PSL); Pedido de lnfomação 52/201 9. de autoria do vereador Gaúcho (PSB).  Entrou em

pauta os decretos legislativos que t-oram lidos e aprovados por unanimidade em única discussão:
Projeto  de  Decreto  Legislativo  O46/2019,  de  autoria  do  vereador  Paulo  Gasolina  (DEM),  que
concede título honorífico de Honra ao Mérito a superintendência da Polícia Civil do Médio e Baixo
Amazonas.  Projeto de Decreto Legislativo 3 1/2019, de autoria do vereador Emir Aguiar (DEM),

que concede título honorífico de honra ao mérito a senhora Celsa Maria Gomes. Projeto de Decreto
Legislativo  42/2019,  de  autoria  do  vereador  Prof.  Maria.losé  Maia  (DEM),  que  concede  título
honorífico Honra ao Mérito a senhora lzabel Miranda.  Projeto de Decreto Legislativo 39/201 9, de
autoria do vereador Jander llson  Pereira (PSDB).  que concede ti'tulo honorífico Honra ao  Mérito
ao senhor João Pinto. Projeto de Decreto Legislativo 37/2019, de autoria do vereador Jackson do
folclore (PSL), que concede título honorífico Honra ao Mérito a senhora Diany Maia.  Projeto de
Decreto Legislativo  33/2019, de autoria do vereador Antonio Rocha (MDB), que concede título
honorífico  Honra  ao  Mérito  ao  senhor  Alessandro  da  Silva.  Projeto  de  Decreto  Legislativo
51/2019,  de  autoria do  vereador Valdir Matias Jr.  (PV),  que  concede título honorífico  Honra ao
Mérito ao senhor Henny Pereira Ramos. Projetos de Decretos Legislativos 49 e 48/20 1 9, de autoria
do vereador Silvio Neto (PTB). que concede título honorífico Honra ao Mérito aos senhores Aládio
Mourão e Frei Haroldo Pimentel. Projeto de Decreto Legislativo 50/2019, de autoria do vereador
Mano Dadai (PRTB), que concede ti'tulo honorífico Honra ao Mérito ao senhor Jaime Augusto dos
Santos. Projeto de Decreto Legislativo 45/2019, de autoria do vereador Ney Santana (PSDB), que
concede título honorífico Honra ao Mérito a ONG União Animal. Projeto de Decreto Legislativo
!8/2019.  de  autoria  do  vereador Jander  llson  Pereii.a  (PSDB),  que  concede  título  honoi.ífico  de
Cidadão de Santaréin ao senhor Rafael Portela. Projeto de Decreto Legislativo 47/2019, de autoria
do  vereador  Ronan  Libei.al  Jr.  (MDB),  que  concede  título  honorífico  de  Cidadã de  Santaréin  a
senhora Josenilda Ferreira. Projetos de Decretos Legislativos 34 e 35/20 1 9, de autoria do vereador
André do Raio X (DC), que concede título honorífico de Cidadã e cidadão de Santarém a senhora
Silvana Yukiko e ao senhor Vinícius Pinto. Projeto de Decreto Legislativo 36/2019. de autoria do
vereador Antonio Rocha (MDB), que concede título honorífico de Cidadão de Santarém ao senhor
Dr. Haber Esquina Lessa.  Projeto de Decreto Legislativo 43/2019, de autoria da vereadora Maria
José Maia (DEM), que concede título honori'fico de Cidadã de Santarém a senhora úrsula Vidal.
Projetos de Decretos Legislativos 40 e 41/201 9. de autoria do vereador Júnior Tapajós (PL), que
concede  título  honorífico  de  Cidadão  de  Santarém  aos  senhores  Carlos  Willians  de  Almeida  e
Francisco  Portela.  Projeto  de  Decreto  Legislativo  44/2019,  de  autoria do  vereador Ney  Santana
(PSDB),   que   concede  ti'tulo   honori'fico  de   Cidadão   de   Santarém   ao   senhor  Matias   Amaral
Vasconcelos.  Projeto  de  Decreto  Legislativo  O23/2019,  de  autoria  do  ver r  Tadeu  Cunha
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(DEM),  que  concede  título  honorífico  de  Cidadão  de  Santarém  ao  senhor  Willares  Souza.   Em
seguida,  entrou em pauta o PROJETO  DE  LEI 308/2019,  de autoria do Poder Executivo,  que
acrescenta o art. 2O - A à lei nO 20.661, de O2 de outubro de 2019, que autoriza o Poder Executivo
a contratar operação de crédito com a Caixa Econômica Federal e dá outras providências. O projeto
fói  lido  com  seu pareceL  e  aprovado  em  la e  2í'  discussão,  aprovado  por maioria com  14  votos
fávoráveis, e  5  votos contrários.  A  seguii.,  fóram  lidos com  seus pareceres e aprovados em bloco
em  la  e  2a  discussão,  os  PROJETOS  DE  TERRA  DE  ALIENAÇÃ0/DOAÇÃ0 309  a  315,
322,325, 327, 328 e 331/2019 que autoriza o Poder Executivo a doar área de terra de seu domi'nio
a  GRACIELSON  FURTADO  PALHETA;  EREZINHA  PERNA  DA  FONSECA;  EVANUZA
CÂNDIDO  DE MOREIRA;  SEBASTIÃO  MOREIRA  FILHO;  ELENILSE  DA  CONCEIÇÃO
SANTOS MARINHO; BENEDITO DE ALMEIDA LIMA; ELISA SILVA LOPES; RITA LOZA
BEZERRA;  JONAS  BARBOSA  BEZERRA;  DARLILEIDE  QUEIROZ  DO  NASCIMENTO:
TICIANE NERIANE SOUSA FERREIRA, DERMILTON PERNA PALHETA.  Também foram
lidos com seus pareceres e aprovados em bloco em r e 2a discussão, os PROJETOS DE TERRA
DE ALIENAÇÃOWENDA 317,318, 321, 323, 324, 326,329  e 330/2019, que autoriza o  Poder
Executivo a vender firação do solo urbano de seu domínio nesta cidade a ANA LÚCIA DE SOUSA
PEREIRA ROCHA;  MARCELO FREITAS  GANANÇA;  FRANCISCO DE JESUS  DUARTE;
SAMUEL DA SILVA ALVARENGA;  CARLA  SUELY  OLIVEIRA MARTINS  E RODRIGO
vIEIRA     BENADucE;     vALTERvÂNIA     MARTrNS     MOTA:     sILvIA     socoRRo
NASCIMENTO  DE  OLIVEIRA;  EMERSON  DELEON  LIMA  DA  SILVA.  Em  ato  contínuo,
entrou em pauta o PROJETO DE LEI 307/2019, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre
a  transferência  e  criação  de  dotação  orçamentária  da  ação  de  apoio  a juventude  para  o  fundo
municipal  de  assistência  social  -  FMAS  e  dá  outras  providências.  O  projeto  foi  lido  com  seu

parecer, sendo aprovado por unanimidade em  la e 2a discussão.  Esgotado o tempo regimental, 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), PROF. MARIA JOSÉ MAIA
(DEM),  GAÚCHO  (PSB),  ALAÉRCIO  CARDOSO  (PATRI),  TADEU  CUNHA  (DEM),
MANO DADAI (PRTB), RONAN LIBERAL JR. (MDB), JÚNIOR TAPAJÓS (PL), DEL.
JARDEL  GUIMARÃES  (PODE), EMIR AGUIAR (PODE), JANDER ILSON PEREIRA
(PSDB);  DAYAN  SERIQUE.  AUSENTE:  ANTONIO  ROCHA  (MDB).  AUSENTE  COM
JUSTIFICATIVA:  NEY SANTANA (PSDB). E para constar mandou lavrar a ata que depois de
lida, discutida e aprovada será assinada por quem de direito.
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