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Ata da Segunda Sessão Ordinária do Primeiro Periodo da Quarta Sessão Legislativa da
Décima Oitava Legislatura, realizada no dia cinco de févereiro do ano de dois mil e vinte, no
Plenário Benedito Magalhães da Câmara Municipal de Santarém. À hora regimental o vereador
mflR AGUIAR (PODE), presidente do Poder Legislativo, deu boas-vindas aos vereadores e
iniciou  a sessão  com  o  GRANDE  EXPEDIENTE.  TEMPO  DE  LIDERANÇA:  O  vereador
JANDER ILSON PEREIRA (PSDB) denmciou a falta de energia elétrica que vem causando
prejuízos aos moradores das regiões do Lago Grande e Arapixuna. Declarou apoio à população e
que  estarão  cobrando  providências  à  concessionária  Equatorial.  Encerrou  parabenizando  a
comissão de fiscalização do Lago Grande que cumpriu o papel importante de combate a pesca
predatória no periodo do deféso. O vereador RONAN LIBERAL JR. 04DB) também fez registro
sobre a distribuição de energia e1étrica na região do Arapixuna,  sugerindo uma conversa com
diretores da Equatorial e poder público. Falou ainda sobre a assinatura da Ordem de Serviço para
a constnição de escolas na Comunidade de Saracua, e retomada das obras de creches dos bairros
lpanema e Caranaza1. Destacou que o govemo já entregou sete creches e quatro estão em obras. O
vereador JÚNIOR TAPAJÓS a}L) registrou sobre o Programa Luz Para Todos, que entrou na
Resex Tapajós - Arapiuns, emjunho de 201 8, que atenderia comunidades do Lago Grande e Aldeia
Cobra Grande/Arapiuns, e que, até o presente momento, as obras ainda não teriam iniciado. Disse
que a região do Tapajós tem uma demanda que ainda não foi atendida pela prefeitura de Aveiro,
que  impossibilita que  a  obra  seja  continuada.  Segundo  ele,  a parte  que  cabe  a  Santarém  fioi
executada com a abertura de ramais. Infomou que já marcaram reunião com a empresa Equatorial
para  saber  as  causas  da  demora  da  implantação  do  programa,  O  vereador  JACKSON  DO
FOLCLORE  (PSL)  destacou  a  visita  realizada  à  comunidade  Picãe,  região  do  Arapixuna.
Segundo  ele,  a  escola  da  localidade  encontra-se  com  dificuldades  em  relação  a  presença  de
morcegos. Infomou que entrará com requerimento cobrando soluções.  Falou também sobre as
ambulâncias  do  município,  e  registrou  que  a  FAhffiD  infiomou  que  recebeu  as  ambulâncias
defeituosas através de pemuta, e que vai cobrar melhores infiomações do Executivo. Ainda sobre
a  situação,  relatou  que  a  secretária  de  saúde  Daiane  Lima  o  infómou  que  não  podem  fazer
manutenção dos equipamentos quando o orçamento chegar a 60% devido a existência de uina lei
que proibe.  Destacou que acredita que aquelas  ambulâncias não têm esses  60% e  se nada for
resolvido, vai tomar as devidas providências. O vereador VALDIR MATIAS JR. a'V) criticou a
constnição de uma passarela elevada na praia do Maracanã. Relatou que a obra teve autorização
da SEMMA, que licenciou o empreendimento, e, segundo ele, faltou bom senso da titular da pasta
em  questionar  possíveis  impactos  na  área.  Além  disso,  ressaltou  que  a  construção  está  em
desacordo com o Plano Diretor e a Lei de Uso de Ocupação de Solo, visto que a praia está dentro
de uma área de Proteção Ambiental. Disse que o seu partido e demais órgãos interessados estarão
pedindo providências, e espera que a justiça possa embargar a obra. A vereadora PROF. MARIA
JOSÉ MAIA a)EM) fiez elogios a entrega de carteiras de identificação aos portadores de autismo,
através da proposição do vereador Ney Santana. Na ocasião, parabenizou a Casa Azul, único centro
de atendimento, em Santarém, ao portador desta si'ndrome. Também comemorou a assinatura de
ordem de serviço na área da educação, que contemplará várias escolas tanto da zona urbana quanto
mral. Encenou pedindo apoio aos pares para aprovação do requerimento encaminhado DNIT para
manutenção  da rodovia  BR  163,  entre  o  Km  O  e  23.  O  vereador  TADEU  CUNHA  (DEM)
repercutiu a refóma da obstetrícia do Hospital Municipal de Santarém - HMS, que estaria sendo
executada, assim como a assinatura da ordem de  serviço para a implementação do tomógrafo.
Falou também da refóma do hospital, oportunidade em que aproveitou para rechaçar infomações
de que o hospital iria féchar para refioma, esclarecendo que os pacientes serão direcionados à
UPA,  assim como para as unidades básicas  de  saúde.  TEnffO  DE  BANCADA:  O  vereador
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ALYSSON PONTES  a}SD)  cobrou do  Executivo a assistência por meio  de  ambulancha nas
regiões de rios. Relatou que £oi confimado o retomo da ambulancha para a Comunidade de São
Pedro,  no  Rio  Arapiuns,  e  que estão  apenas  aguardando peças  do  equipamento.  Também  féz
registro da entrega do linhão de transmissão Tramoeste na comunidade Boa Fé, KM 421. Disse
que a energia tem sido um grande gargalo e que agora atenderá as comunidades daquela região. O
vereador GAÚCHO (PSB) criticou a obra da passarela elevada na praia do Mamacanã. Na ocasião,
lançou questionamentos quanto ao sentido de construir uma passarela em cima de uma praia, e
salientou que o engenheiro e arquiteto do projeto devem ser questionados judicialmente. Pontuou
ainda  que  poderiam  ter  investido  nas  barracas,  nas  vias  que  dão  acesso  ao  baino,  e  no
estacionamento da praia. Concluiu enfàtizando que a obra é fiuto de emenda parlamentar que seria
para investimento no turismo, contudo, ressaltou dizendo que o recuso está sendo mal utilizado.
O vereador MANO DADAI ORTB) destacou que, duante o recesso, esteve levando demandas,
principalmente,  da Grande  área do  Santarenzinho.  Relatou que  uma  das reivindicações  fioi  a
recuperação e conclusão da pavimentação na Rua Olavo Bilac. Concluiu explicando que, quando
ocorre um acidente na principal via daquela área da cidade, o Serviço de Atendimento Móvel de
Urgência tem dificuldades para acessar, o que poderia ser evitado com a melhoria e extensão do
asfalto  da Olavo  Bilac.  Concluído  o  Grande  Expediente passamos para a Primeira Parte  da
Ordem  do Dia. Não  houve  leitua da ata.  Em  continuidade houve  a leitura dos  expedientes
recebidos: MEMO.05/2020 - GAB. Ver. Antorio Rocha (MDB); OF. Circular OO2/2020 - GAB.
Prefeito Municipal - PPBC; OF. Circular OO2/2020 - NTCF/SEMGOF. Conclui'do a leitura dos
expedientes, não havendo trabalhos a serem encaminhados à segunda Comissão, 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 OO3/2020, de autoria do
vereador Alaércio Cardosos (PATRI); Moção de Felicitações OO4/2020, de autoria do vereador
Mano  Dadai  (PRTB);  Moção  de  Aplausos  OO5/2020  e  Requerimento  O24/2020,  de  autoria da
vereadora Prof. Maria José Maia (DEM); Pedidos de lnfiomação OO2, 003 e OO4/2020, de autoria
do vereador Jackson do Folclore (PSL). Foi retirado de pauta a lndicação OO3/2020, de autoria do
vereador Jackson do Folclore (PSL). Em seguida, entrou em pauta o Projeto de Leiffroc. 030/20 1 9,
que ficou sobre a mesa a pedido do autor. Entrou em pauta, o Projeto de Leiffroc.  1561/2015, de
autoria  do  vereador  Silvio  Neto  (PTB),  que  institui  diretrizes  para  denominação  de  vias  e
logradouros não incoporadas ao patrimônio público do município de Santarém, Estado do Pará.
O projeto fioi lido com seu parecer, mais ficou sobre a mesa a pedido dos pares e concordância do
autor da matéria. Dando continuidade à sessão, entrou em pauta o Projeto de Leiffroc. 2 1 72/2020,
de autoria do vereador Júnior Tapajós (PL), emenda aditiva ao Artigo 50 da Lei nO 19.789/2015,
que estabelece condições pama concessão de ti'tulos de utilidade pública pelo Poder Executivo e dá
outras providências. O projeto fói lido com seu parecer, mas fioi deixado sobre a Mesa a pedido do
autor. Dando sequência à pauta, o Projeto de LeM?roc. 693/2019, de autoria do vereador Júnior
Tapajós (PL),  ficou sobre  a mesa a pedido  do  autor.  A  seguir,  entrou  em pauta o  Projeto  de
Leiffroc. 939/2019, de autoria do vereador Jackson do Folclore (PSL), que institui a semana de
estudos das constituições Federal e Estadual e da lei orgânica no âmbito do município de Santarém.
O  projeto  foi  lido  com  seu parecer,  sendo  aprovado o parecer da 2a Comissão.  O  projeto  fói
aprovado em  la discussão, e ao iniciar a segunda discussão, o vereador Tadeu Cunha solicitou
vista da matéria, o que foi concedido pela Mesa diretora.  A seguir, o vereador Júnior Tapajós
solicitou que pudessem retomar ao seu projeto de Leiffroc. 2 1 72/20 1 9, que foi lido anteriomente.
A Mesa acatou o pedido do vereador, e deu continuidade a votação da matéria. O projeto teve seu
parecer aprovado, duante a primeira discussão, o vereador Alysson Pontes sugeriu que o projeto
ficasse sobre a mesa para melhor estudo da proposta sugerida pelo mesmo, o que fói acordado pelo
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autor da matéria. Passando para o momento das explicações pessoas, o vereador Alaércio Cardoso
infomou que estará ausente na sessão de segunda-feira, em vista de estar representando à Casa
em uma reunião  em Brasi'lia sobre a emancipação  do  Estado  do  Tapajós.    Esgotado  o tempo
regimental  o  presidente  EhflR AGUIAR,  encerrou  os  trabalhos  convidando  a  todos  para  a
próxima  sessão.  Vereadores  presentes:  ALYSSON  PONTES  a}SD),  ANDRÉ  DO  RAIO-X
o)c),  ALAÉRclo  cARDoso  ¢ATRI),  cHIQuINHo  a,sDB),  DAyAN  sEFHQuE,
sÍLvlo  NETo  a,TB),  DIDI  FELEoL  a,DT),  DEL.  JARDEL  GuIMARÃEs  a,oDE),
EMIR  AGUIAR   (PODE),   PROF.   MARIA   JOSÉ   MAIA   (DEM),   GAÚCHO   (PSB),
JAcKsoN  Do  FoLcLoEE  ¢sL),  JANDER   ILsoN   pEREIRA   a,sDB),   JÚNloR
TAPAJÓS (PL), MANO DADAI (PRTB), NEY SANTANA ¢SDB), PAULO GASOLINA
(DEM), RoNAN LIBERAL JR. avIDB), TADEu cIJNIIA a)EM), vALDIR MATIAs JR.
a,V). AUSENTE COM JUSTIFICATIVA: ANTONIO ROCIIA Ofl)B). E para constar mandou
lavrar a ata que depois de lida, discutida e aprovada será assinada por quem de direito.
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