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Ata da Primeira Sessão Ordinária do Primeiro Período da Quarta Ses2srãôeüüístativa da
Décima Oitava Legislatura, realizada no dia quatro de févereiro do ano de dois mil e vinte, 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.  TEnffO  DE  LIDERANÇA:  O  vereador
CHIQUINHO OSDB) féz agradecimentos por mais um ano legislativo, assim como parabenizou
e  agradeceu  cada  vereador  da  Casa  pelo  desempenho  ao  longo  do  ano  de  2019.  Concluiu
ressaltando a responsabilidade e compromisso de todos para com os munícipes de Santarém. O
vereador NEY SANTANA (PSDB) registrou e comemorou a sanção do projeto de lei de  sua
autoria  que  institui  o  cartão  de  identificação  para pessoa  com  transtomo  do  espectro  autista
residente em Santarém. Na ocasião, o vereador agradeceu a Casa pela aprovação do projeto. O
vereador RONAN LIBERAL JR O4DB) parabenizou os ajustes realizados na Casa duante o
recesso,  e  comentou  sobre  as  visitas realizadas nas  comunidades  duante  o  periodo.  Também
comemorou a sanção da lei reférente as pessoas com transtomo do espectro autismo, ocorrida no
CIAM pelo Executivo Municipal, e da visita do govenador Hélder Barbalho a região da Calha
Norte, agendada para os dias O7 e Os de févereiro. Concluiu desejando um ano legislativo de muito
sucesso  a  todos.  O  vereador  DIDI  FELEOL  a,DT)  relatou  que  durante  o  recesso  esteve
realizando visitas as regiões do Lago Grande e Arapiuns. Relatou que realizaram visitas às escolas
Sansão  Bento  Lourido e  São Vicente de Paula que fioram ampliadas e revitalizadas.  Finalizou
destacando  sobre  a  situação  de  alguns  ramais,  o  que  levará  ao  conhecimento  da  SEMAP.  O
vereador ALYSSON PONTES OSD) parabenizou as ações do govemo municipal, comemorando
a volta do serviço odontológico no Distrito de Boa Esperança, extemando sua satisfação reférente
aos trabalhos do govemo municipal. Finalizou desejando um ano promissor a todos os pares da
Casa. O vereador ALAÉRCIO CARDOSO (PATRI) por fiorça do Regimento lntemo da Casa,
como primeiro secretário, apresentou um pequeno release dos trabalhos apresentados no ano de
2019.  Na  ocasião  féz  um  comparativo  com  o  ano  de  2018,  ressaltando  que  em  2019  foram
aprovados  3.137  trabalhos,  sendo  75  %  a  mais  que  em  2018.  Também  féz  registro  do  seu
planejamento para o ano de 2020, o qual começaram a executarjá no mês de janeiro visitando 15
comunidades  da  região  do  Lago  Grande.  Finalizou  agradecendo  a  SEMSA  pela  entrega  das
carteirinhas que darão atendimento preferencial às pessoas com Fibromialgia. O vereador PAULO
GASOLINA a)EM) féz registro da reunião de trabalho com a concessionária Equatorial Energia.
Segundo ele, receberam denúncias de moradores da Vila de Alter do Chão que relataram sobre a
má qualidade  da energia que  chega à localidade.  Disse  que  cobraram o  contrato  da empresa,
ressaltando que na ocasião,  fói comprovado que a concessionária não estava cumprindo o que
havia nele. Destacou que a mesma se comprometeu a traçar um planejamento, e na oportunidade,
os pares solicitaram uma subestação para Alter do Chão. Finalizou comunicando que na próxima
quinta-féira  haverá  uma  reunião  em  Alter  do  Chão  sobre  as  solicitações  e  cumprimento  do
contrato. O vereador JACKSON DO FOLCLORE a}SL) relatou que esteve visitando regiões de
rios, principalmente a região do Lago Grande. Ressaltou que observou o abandono e descaso do
govemo às comunidades daquela área. Também, como membro da Comissão de Cultua, citou que
devem constniir uma lei de amparo as festas juninas, pois, durante as visitas às escolas, ouviu
relatos dos beneficios que elas trazem aos educandários. Relatou da situação precária de algumas
escolas que visitou, destacando que entende que a educação tem suas dificuldades financeiras, mas
estarão  lutando  por  melhorias  na  área.  O  vereador  GAÚCHO  OSB)  registrou  que  esteve
participando  de  uma  reunião  a  convite  do  Conselho  Municipal  de  Saúde  e  do s indicato
representa os servidores públicos municipais, sobre o TAC assinado com o Govemo
Ministério Público Estadual. Destacou que o prefeito assumiu o compromisso de e
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os  servidores temporários a partir de março,  o  que os causou inseguança, visto que já fioram
realizados  cortes  das  gratificações  sem dar a oportunidade de  se discutir com os profissionais.
Disse que o prefeito também se comprometeu em encaminhar uma proposta de lei pama regularizar
todos os cargos dos servidores públicos, contudo, o projeto ainda não chegou à Casa. O vereador
VALDIR MATIAS JR. a'V) féz registro sobre o Temo de Ajuste de Conduta, que, segundo ele,
é ruim para o servidor municipa1. Destacou que estão aguardando a chegada do projeto à Casa para
que possam estudar e legislar sobre o assunto. Ressaltou sua apreensão quanto a não efetivação de
um  concuso  público,  visto  que  o  último  concuso  ocorreu  há  doze  anos  atrás.  Disse  que  é
importante  que  haja  concuso,  pois  garante  estabilidade  aos  servidores.  O  vereador  MANO
DADAI  (PRTB)  disse  que  esteve  visitando  a  grande  área  do  Santaremzinho  e  Maracanã,
levantando as demandas para apresentar aos órgãos competentes. Fez registro ainda da conclusão
das obras no posto de Saúde do Baino do Amparo, também a revitalização do CRAS do bairro do
Santarenzinho  e  da  creche  do  bairro  da  Alvorada  que  estava  com  obra  paralisada.  Por  fim,
infomou que estará apresentando uma indicação que visa regulamentar o incentivo financeiro para
os agentes de saúde e endemias. TEMPO DE BANCADA:  O vereador JÚNIOR TAPAJÓS
OL) anunciou que a Comissão de Tenas já disponibiliza consulta pública no site da Câmara de
Santarém, o que viabiliza com que as pessoas consultem os trâmites de seus processos de terra.
Concluiu  comemorando  a  implantação  do  Ensino  Modular  na  comunidade  de  Mentai  -  Rio
Arapiuns.  O  vereador  DAYAN  SERIQUE  também  registrou  das  visitas  às  bases  durante  o
recesso. Destacou ainda sobre a elevação da Diocese de Santarém à Arquidiocese, com a posse do
Arcebispo  Dom  lrineu  Roman,  ressaltando  que  essas  conquistas  são  importantes  e  motiva  a
acreditar na emancipação  e criação do  Estado  do Tapajós.  Cobrou ainda atenção por parte da
Secretária Municipal de Saúde, em vista das queixas quanto a sua conduta. Disse ainda que estão
entrando com um projeto de lei na Casa, que garante direitos as pessoas com deficiência, disse que
vai  contar  com o  apoio  da Casa.  O  vereador Emir Aguiar passou  a direção  dos  trabalhos  ao
vereador Valdir Matias Jr. para que pudesse fazer uso da tribuna. O vereador EMIR AGUIAR
a}ODE) fez registro da sessão solene de abertura dos trabalhos que ocorreu na ú1tima segunda-
feira, assim como uma solenidade no plenarinho da Casa, em que fóram inseridos na galeria, as
fotos dos ex-presidentes Antonio Rocha e Reginaldo Campos. Também registrou sobre o trabalho
de  acessibilidade  e  infiaestnitura no  Plenário  da  Casa;  e  concluiu  registrando  que  estiveram
participando da cerimonia de elevação da Diocese à Arquidiocese, e dos íhtos conquistados pelas
Câmaras da Calha Norte, em conjunto com a Câmara de Santarém que por meio de reivindicações
conseguiram melhorias no atendimento aos usuários da balsa da empresa Camila Navegações. O
vereador Emir Aguiar retomou à direção dos Trabalhos. O vereador TADEU CUNIIA a)EM)
também  destacou  as  visitas  nas  bases  duante  o  recesso  parlamentar.  Relatou  que  estiveram
acompanhando reuniões com Executivo, entrega de benféitorias nas comunidade e obras. Também
estiveram reunindo com o Conselho de Saúde e demais profissionais de saúde para tratar do TAC
entre prefeitura e Ministério Público. Registrou que haverá uma reunião no Mistério Público do
Pará, para que possam regularizar a situação dos servidores.  Finalizou desejando um bom ano
legislativo a todos os pares. Concluído o Grande Expediente passamos para a Primeira Parte da
Ordem do Dia com a leitua das atas dos dias O4,09 e 10 de dezembro de 2019, que após colocadas
em discussão foram aprovadas por unanimidade. Em continuidade houve a leitura dos expedientes
recebidos: Of. 003/2020 - GAB/SEMTRAS; Of. 016/2020 - SINTESP; Of. 007/2020 - STPMS;
OF. Circular OO1/2020 - SINPROSAN; MEMO. 003/2020 - GAB. Ver. Antonio Rocha (MDB);
Oficios  175,  193, 201, 202, 211, 212, 214/2019 - REGOVTR (Caixa Econômica).  Concluído a
leitua dos expedientes, foram apresentados os projetos encaminhados à segunda
OO1/2020, GPDL, que encaminha projetos de Lei, reférentes a alienação ou d(
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Patrimônio Municipal - Processos OOl a O3 1. Projeto de Lei, de autoria do vereador Mano Dadai
(PRTB),  que  dispõe  sobre  a  implantação  do  Programa Médico  nas  creches  do  Município  de
Santarém; Projeto de Lei, de autoria do vereador Mano Dadai (PRTB), que dispõe sobre a criação
do Sistema de Registro de Pacientes com Câncer do Município de Santarém; Projeto de Lei, de
autoria do  vereador Ronan  Liberal  Jr.  (MDB),  que  dispõe  sobre  o  atendimento  prioritário  às
pessoas em tratamento de Câncer, nos guichês dos órgãos e repartições públicas municipais nas
instituições financeiras e nas casa lotéricas no âmbito do Município de Santarém. Projeto de Lei,
de  autoria  do  vereador  Paulo  Gasolina  (DEM),  que  obriga  a  fixar,  em  lugar  visível,  placa
infomativa com os nomes dos coordenadores pela unidade básica de Saúde (UBS) do município
de Santarém e dá outras providências. Projeto de Lei, de autoria do vereador Dayan Serique, que
dispõe  sobre a isenção tarifária nos meios  de transportes coletivos ubanos  aos portadores  de
síndrome da imunodeficiência adquirida- AIDS, Alienação mental, cegueira, esclerose mú1tipla,
Nefi.opatia  Grave,  Neoplasia  Maligna,  Paralisia  lneversível  e  lncapacidade  e  transtomo  do
espectro autista-TEA e seus acompanhantes no município de Santarém. Projeto de Lei, de autoria
do Poder Executivo, que dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar para o FUNDEB
no Orçamento do Exercício de 2020 e dá outras providências. Projeto de Lei, de autoria do Poder
Executivo, que institui o Programa Capacita Santarém, destinado à capacitação e treinamento de
Jovens   e   adultos,  no   âmbito   da  Secretaria  Municipal  de  Planejamento,   Desenvolvimento
Econômico, Indústria, Comércio e Tecnologia (SEMDEC) e dá outras providências. Mensagem
do Veto Parcial, de autoria do Poder Executivo, ao Projeto de Lei nO 306/2019, que dispõe sobre a
regularização fiindiária ubana do município de Santarém e institui mecanismos para aprimorar a
eficiência dos procedimentos de alienação de imóveis do município dentro da REUBE. Mensagem
de Veto Total, de autoria do Poder Executivo, ao Projeto de Lei nO 295/20 1 9, de autoria do vereador
Dayan Serique, que dispõe sobre a reserva de espaços próprios em teatros, cinemas, auditórios,
ginásios, estádios e similares para pessoas com deficiências que utilizam cadeiras de rodas ou com
mobilidade reduzida e dá outras providências. 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 Felicitações OO1/2020, de autoria do vereador Gaúcho (PSB); Moção
de Pesar OO2/2020, de autoria do Poder Legislativo; Indicação OO1/2020, de autoria do vereador
Mano Dadai (PRTB); Pedido de lnfomação OO 1/2020, de autoria do vereador Chiquinho (PSDB).
A  seguir,  entrou em pauta os projetos  de  leis  que  ficaram  sobre  a Mesa na sessão  legislativa
passada. O PROJETO DE LEI OOl/2020, de autoria do vereador Chiquinho (PSDB), que institui
no calendário oficial de eventos do município de Santarém o Festival do Açaí da Comunidade
Quilombola de Munmum - Planalto, fioi lido com seu parecer e aprovado por unanimidade em la
e  2a  discussão.  Dando  prosseguimento  à  sessão,  ficou  sobre  a Mesa,  a pedido  dos  autores  os
projetos de Leifl)rocessos 1058/201 8 e 1942/2019. O presidente infomou também que Projeto de
Leiffrocesso O30/2019, fioi lido com seu parecer no dia seis de maio de 2019, havendo a aprovação
do Parecer e parando na primeira discussão, em que fioi concedido vista da Matéria ao vereador
Júnior Tapajós,  o  qual  ficou  sobre  a mesa na  sessão  seguinte.  A  pedido  do  autor,  a matéria
pemmeceu  sobre  a mesa.  Devido  ainda haver  a necessidade  de  sanar  questionamentos  com
relação aos projetos em pauta, o presidente infomou que após a sessão haverá uma reunião para
que possam dialogar e definir os projetos que estarão inseridos na pauta.  Em seguida, o presidente
EMIR AGUIAR, encenou os trabalhos convidando a todos para a próxima sessão. Vereadores
presentes: ALYSSON PONTES (PSD), ANDRÉ DO RAIO-X a)C), ALAÉRCIO CARDOSO
a,ATRI),  cHIQuINHo  a,sDB),  DAyAN   sERIQuE,  sÍLvlo  NETo   ¢TB),  DIDI
FELEoL (pDT), DEL. JARDEL GuIMARAEs a,oDE), EMIR AGuIAR
MARIA  JOSE  MAIA   O)EM),   GAUCHO   (PSB),  JACKSONDO  FO
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JAI\H)ER ILsoN pEEEIRA a,sDB), JuNloR TApAJos (pL), MANo DADAI (pRTB),
NEy sANTANA (psDB), pAuLo GAsoLINA a)EM), RoNAN LIBERAL JR. (MDB),
TADEU CUNHA (DEM), VALDIR MATIAS JR. (PV). AUSENTE COM JUSTIFICATIVA:
ANTONIO ROCIIA O4DB). E para constar mandou lavrar a ata que depois de lida, discutida e
aprovada será assinada por quem de direito.
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