
Legislativa da  Décima  Oitava  Legislatura.  realizada no dia nove 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 RONAN LIBERAL JR. (MDB) destacou que esteve na comunidade
de São Pedro - Rio Arapiuns, acompanhando um serviço de atendimento aos ribeirinhos daquela
localidade e regiões entomo, em parceria com entidades não govemamentais, Exército Brasileiro
e  Secretaria  Municipal  de  Saúde-SEMSA.  Infórmou  ainda a  entrega de  uma máquina de  carga
viral que dará suporte aos pacientes do  CTA.  i.  a entrega da pi.imeira etapa da  \,ia que  liga Altcr
do Chão a Pindobal.  O vereador DAYAN SERIQUE fez registro da reunião de trabalho solicitada
pelo Movimento dos Trabalhadores em Luta por Moradia - MTLM e a Associação de Moradores
do Bairro Vista Alegre do Juá - AMBVAJ. Falou que a reunião contou com a presença do Centro
de Govemo, Preféitura Municipal, OAB e Câmara Municipal, mas houve a ausência do Ministério
Público, o que lamentou. Como encaminhamento estai.ão construindo um documento com o intuito
de reivindicar ao município a assistência do mesmo aos ocupantes do Bairro Vista Alegre do Juá.
O  vereador CHIQUINHO  (PSDB)  fálou que esteve em  reunião  com o diretor da 5a  URE, pai.a
tratar da implantação do Ensino Modular na região do Alto Maró. Na ocasião o diretor confirmou
a implantação do sistema nas comunidades de Fé em Deus e Mariazinha.  Finalizou agradecendo
ao  Poder  Executivo  pela  ordem  de  serviço  de  ampliação  e  refórma  das  escolas  da  região  de

planalto. O vereador NEY SANTANA (PSDB) infomou sobre as reivindicações de usuários do
ramal localizado na Serra do Tiningu. em que. seguiido relatos, ônibus não consegue mais trafégai..
Solicitou  ao  secretário  da  pasta  responsável  para  que  possam  atender  aqueles  ramais  antes  do
inverno. O vereador JACKSON DO FOLCLORE (PSl,) féz avaliação de suas visitas aos bairros
da  cidade.  Segundo  ele,  serviços  do  governo  não  chegaram  a  população.  Relatou  que  a  rua
Magnólia, no trecho da Orquídia e Nove horas, houve muita reivindicação quanto uma raspagem
na via devido ao acúinulo de areia.  Solicitou ao secretário de inffaestrutura que atenda ao pedido.
O vereador GAÚCHO (PSB) disse que recebeu muitas reclamações de moradores do Bairro da
Nova República em relação a fálta de água no bairro. e que até o momento não havia conseguido
contato  com  a direção  da concessionária.  Concluiu  t-azendo  um  apelo  para que  o  problema seja
solucionado.  O vereador ALAÉRCIO CARDOSO (PATRI) destacou a importância do projeto
de  lei  que  fói  sancionado  pelo  Executivo,  de  sua  autoria,  que  dispõe  sobre  o  atendimento

preferencial  às  pessoas  com  Fibromialgia.  Concluiu  parabenizando  a  ACES  pelo  evento  que
homenageou   algumas   empresas   e   empresários   que   desempenham   relevantes   trabalhos   em
Santarém.  A  vereadora  PROF.  MARIA  JOSÉ  MAIA  (DEM)  fez  registro  e  comemorou  a
assinatura da ordem de  sei.viço  pai.a construção.  amplicação  e reforma de  no\c cscolas da rcgião
do Planalto, e que logo vão ser assinadas novas oi.dens para escolas urbanas e ribeirinhas. TEMPO
DAS BANCADAS:  O  vereadoi. ANDRÉ  DO  RAIO X (DC)  informou que  recebeu notificação
de  alguns  fúncionários  da  SEMINFRA,  que  estão  se  sentido  prejudicados  devido  à  ausência  de
equipamento  correto  para a realização  do trabalho,  além  disso,  registrou que  alguns  servidores
concursados  estão  trabalhando   duas  horas  a  mais  do   que  o  pemitido.   Concluiu  cobrando
providências  quanto  ao  ramal  no  Tiningu  que,  segundo  informação  de  usuários,  encontra-se
intrafégável. O vereador MANO DADAI (PRTB) fez um pequeno registro dos trabalhos que seu

gabinete realizou durante  o  ano  de 2019.  e  sobre  os avanços que conquist
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saúde,  em  parceria  com  algumas  lideranças  dos  bairros  da  cidade.  O  vereador  ANTONIO
ROCHA (MDB) agradeceu ao Executivo e comemorou o asfàltamento da estrada que liga Alter
do  Chão  a  Pindobal.  O  vereador JÚNIOR  TAPAJÓS  (PL)  fiez  registro  que  em  2019,  foram
realizados  70  km  de  ramais  na  área  da  Cui.uá-Una,  ressaltando  que  há  duas  frente  de  trabalho
naquela região. Também registi.ou que fóram 405  km na região, que contemplaram as regiões do
Corta Corda, Lago grande, Curuá-Una, enfatizando que muito tem sido féito pelo planalto e zona
rural. Falou que falta pavimentação na área ui.bana. mas já fóram recuperadas a grande maioria, e
continuam buscando  soluções para que as melhorias cheguem à população.  Concluído o Grande
Expediente passamos para a Primeira Parte da Ordem do Dia com a leitura das atas dos dias  lO
de setembro e 25  de novembro de 2019,  que  após colocadas em discussão  foram aprovadas por
unanimidade.   Em   continuidade  houve   a  leitura  dos  expedientes  recebidos:   Of.   880/2019  -
SEMTRAS; OF. 006/2019 - SIRSAN. Concluído a leitura dos expedientes, foram api-esentados os

projetos encaminhados à segunda comissão: Projeto de Decreto Legislativo, de autoria do vereador
Didi Feleol (PDT), que concede título honorífico de Honra ao Mérito a Ezequiel Brasil Nobre. 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 340/2019. de autoria
do vereador Tadeu Cunha (DEM); Moção de Pesar 339/2019, de autoria da Mesa Diretora; Moção
de   Aplausos   338/2019,   de   autoria  do   vereador  Ney   Santana  (PSDB);   Moção   de  Aplausos
337/2019,  de autoria do  vei.eador Didi  F'eleol  (PDT);  Pedidos de lnfoi.mações O55,  054/2019, de
autoria do vereador Paulo Gasolina; Pedido de lnformação 53/2019, de autoria do vereador Andi-é
do Raio X (DC). A seguir, entrou em pauta os decretos legislativos que foram lidos e aprovados

por  unanimidade  em  única  discussão:  Projeto  de  Decreto  Legislativo  O52/2019,  de  autoria  do
vereador Del. Jardel Guimarães (PODE), que concede título honorífico Cidadã de Santarém Ana
Elizabete Morais; Projeto de Decreto Legislativo O53/2019, de autoria do vereador Ronan Liberal
Jr.  (MDB),  que  concede  título  honorífico  Cidadã  de  Santarém  a  senhora  Varlinda  Goldinho;
Projeto  de  Decreto  Legislativo  O54/2019.  clc.  autoria  clo  \ereaclor  Antonio  Rocha  (MDB).  que

concede título honorífico de cidadão Santareno ao senhor Rosinaldo Alves. Concluído a aprovação
dos decretos, entrou em pauta o PROJETO DE LEI 320/2019, de autoria do Poder Executivo,

que altera a Lei nO  19.982 de  l2 de novembro de 2015, que reestrutura o Conselho Municipal de
contribuintes,  a comissão  de avaliação  imobiliária e  cadastramento,  e  a Comissão  de avaliação
econômica fiscal do munici'pio de Santarém e dá outras providências.  O projeto f'oi lido com seu

parecer, em seguida aprovado em  l,' e 2,' discussão, com emendas. Em seguida, entrou em pauta o
PROJETO DE  LEI 319/2019, de autoria do  Poder Executivo, que institui o programa de ações
integradas  denominadas  6Treféitura  nos  Bairros  e  Comunidades"  e  dá  outras  providências.  O

projeto fioi lido com seu parecer, aprovado em  r e 2a discussão por unanimidade e com emendas.
A seguir, entrou em pauta o PROJETO DE LEI 334/2019, de autoria do Poder Executivo, que
dispõe  sobre  a  política  municipal  de  saneamento  de  Santarém,  seus  instrumentos  e  dá  outras

providências. O projeto foi apenas lido e deixado sobre a Mesa para discussão na próxima sessão.
Esgotado o tempo regimental. o pi.esidente EMIR AGUIAR, encerrou os trabalhos convidando a
todos para a próxima sessão. Vereadores pi.esentes: ALYSSON PONTES (PSD), SÍLVIO NETO

(PTB))   VALDIR   MATIAS   JR.   (PV),   PAULO   GASOLINA   (DEM),   JACKSON   DO
FoLcLoRE a,sL), ANDRÉ  Do  RAlo-x  (Dc),  cHIQuINHo  (psDB),  DIDI  FELEoL
(PDT), ANTONIO ROCHA (MDB), PROF. MARIA JOSE MAIA (
ALAERCIO  CARDOSO  (PATRI),  TADEU  CUNHA  (DEM),
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RONAN LIBERAL JR. (MDB), JÚNIOR TAPAJÓS (PL), DEL. JARDEL GUIMARÃES
(PODE),   EMIR   AGUIAR   (PODE),   JANDER   ILSON   PEREIRA   (PSDB),   DAYAN
SERIQUE, 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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