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Ata  da  Terceira  Sessão  Ordinária  do  Primeiro  Período  da  Quarta  Sessão  Legislativa  da
Décima  Oitava Legislatura,  realizada no dia dez de fevereiro  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.  TEMPO  DE  LIDERANÇA:  O  vereador
ANTONIO ROCHA (MDB) fez um registro da obra do centro de saúde da Vila Curuai, que está
paralisada.  Relatou que  ouviu críticas,  por meio  da programação  de rádio  da localidade,  o  que
lamentou.   Chamou  atenção  do  prefeito  quanto  a  paralisação  da  obra  do  centro  de  saúde,
ressaltando que não está se opondo ao govemo, mas pedindo solução ao problema.   O vereador
DIDI FELEOL (PDT) tratou também sobre a paralisação da obra do centro de saúde de Vila
Curuai. Segundo ele, infómações de Brasília apontam que podem ser destinadas verbas, por meio
de  emenda parlamentar para a construção  do  equipamento.  Destacou que  a Prefeitura já teria
repassado para a empresa responsável o valor que lhe cabia, mas o Governo Federal ainda não.
Disse ainda que cobrou da secretária municipal de Saúde Dayane Lima, para que possa ir até a vila
e  esclarecer  a  situação  à  comunidade.  A  vereadora  PROF.  MARIA  JOSÉ  MAIA  (DEM)
destacou  o  lançamento  da  4a  edição  da  Campanha  de  Ações  Estratégicas  do  Programa  de
Erradicação  do  Trabalho  lnfántil  -AEPETI,  realizado  na  ú1tima  quinta-féira.  Destacou  que  o
programa  é  uma  parceria  da  Secretaria  Municipal  de  Trabalho  e  Assistência  Social  com  o
Ministério Público do Trabalho que realiza um trabalho de orientação acerca do trabalho infantil
em  escolas  do  município.  Finalizou  infiomando  que  na última  sexta-feira houve  uma reunião
esclarecedora no MP sobre os projetos de lei refierente ao TAC, que, segundo ela, contribuirá para
regularizar  o  trabalho  de  todos  os  servidores  públicos  da  rede  municipal.  O  vereador  DEL.
JARDEL  GUIMARÃES  (PODE)  tratou  sobre  a possibilidade  de  o  Ministério  da Educação
anular a concessão do título de entidade filantrópica do Colégio Dom Amando.  Segundo ele,  o
govemo federal já teria aberto uma consulta pública para que a população se maniféste acerca do
assunto. Ressaltou a importância da Congregação de Santa Cruz, relatando também que grande
parte  dos  profissionais  que  atuam  no  município  estudaram  no  co1égio.  Pediu  à  Casa  que  se
manifeste contra a decisão do MEC. O vereador JACKSON DO FOLCLORE (PSL) falou sobre
a colaboração da intemet no interior, que ajuda a população, através das redes sociais, encaminhar
suas demandas.  Relatou que recebeu reclamações dos moradores da área do Tabocal sobre as vias
na área central da comunidade, o que encaminhará ao setor competente. Na sequência, comentou
que no final do ano passado, a Casa apreciou as contas do ex-preféito Lira Maia, mas que as de
outros gestores passados, que também tiveram contas rej eitadas pelo Tribunal de Contas ainda não
teriam chegado à Câmara para apreciação. Ressaltou que irá pedir infomações sobre a questão.
TEMPO DAS BANCADAS:  O vereador NEY SANTANA (PSDB) registrou que no final de
semana estiveram visitando comunidades na Curuá-Una, onde escutou vários relatos sobre a má
infraestrutura  dos  ramais.   Também  comentou  que  esteve  na  Vila  Curuai,  participando   do
aniversário com o vereador Antonio Rocha, e que na ocasião escutou a revolta dos comunitários
quanto a situação do centro de saúde. Relatou que o prédio se encontra abandonado, e reclamou a
ausência de uma ambulancha. Finalizou cobrando atenção do govemo quanto a essas demandas.
O  vereador VALDIR MATIAS JR.  (PV)  destacou  a agenda de  inaugurações  do  govemador
Helder   Barbalho,   no   final   de   semana,   em   Santarém.   Fez   registro   da   inauguração   da
Superintendência Executiva de Varejo da Caixa Econômica Federal, em Santarém, ressaltando que
será  uma  unidade  com  maior  autonomia  administrativa.  Também  a  inauguração  da  linha  de
transmissão Tramoeste, na comunidade de Boa Fé, município de Mojuí dos Campos. Segundo ele,
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vereador PAULO GASOLINA (DEM) também dando ressalva à saúde do município, voltou a
questionar a irregularidade da Organização Social lnstituto Panamericano de Gestão. Relatou que
a organização está contratando médicos de foma irregular para fomecer serviço, ressaltando que
mesma ainda não prestou contas com o município. Infomou que pretende deixar com o Ministério
Público para que providências concretas sejam tomadas. Também destacou sobre o abandono ao
Parque   da   Cidade;   por   isso,   estará   solicitando   uma  reunião   de   trabalho   com   os   setores
responsáveis, no sentido de que providências sejam tomadas visando à manutenção e recuperação
do local. O vereador TADEU CUNHA (DEM) repercutiu as visitas que tem realizado a algumas
comunidades do planalto, região da Cuniá-Una.  Relatou que acompanhou os serviços do novo
poço na comunidade Boa Esperança; assim como esteve visitando a comunidade de São Francisco
da Agua Azul observando as situações de infiraestrutua dos ramais, os quais pôde perceber que se
encontram em boas condições de trafegabilidade.  No entanto, o vereador maniféstou preocupação
quanto  a  Rodovia  Santarém  Curuá-Una,  que  está  ficando  tomada  por  mato  dificultando  a
visibilidade dos motoristas, além da falta de repintua das lombadas ao longo da via. Chamou a
atenção da Secretaria Estadual de Transportes para que tome providências. O vereador DAYAN
SERIQUE  maniféstou  preocupação  quanto  à  saúde  de  Santarém.  Destacou  das  constantes
reclamações quanto a gestão da responsável pela Secretaria Municipal de Saúde. Ele direcionou
questionamentos ao prefeito Nélio Aguiar, enfatizando que a secretária de saúde está perdida e
isso tem prejudicado diretamente a população e também quem necessita dos serviços. Finalizou
cobrando ao prefeito municipal que tome alguma atitude quanto a situação da saúde. Concluído o
Grande Expediente passamos para a Primeira Parte da Ordem do Dia com a leitua da ata do
dia O5 de fevereiro de 2020, que após colocada em discussão fói aprovada por unanimidade. Em
continuidade houve a leitura dos expedientes recebidos: JUSTIFICATIVA - Gab. Ver. Alaércio
Cardoso    (PATRI);    Of.    068/2020   -    SMT;    Ofícios    Circulares    12,    13,    14,    15/2020   -
NTCF/SEMGOF; Oficio Circular OO2/2020 - PPBC. Concluído a leitura dos expedientes, foram
apresentados os projetos encaminhados à segunda comissão: PROJETOS DE LEI, de autoria do
vereador Ney Santana (PSDB)  :  que dispõe sobre o uso de espaço público de publicidade para
campanhas educativas de combate a atos de maus tratos e abandono de animais; que institui o
programa Banco de Ração e Utensílios para animais no município de Santarém; que dispõe sobre
a proteção e cuidado com os animais comunitários e transitórios que tenham sido abandonados em
via pública do município de Santarém e dá outras providências; que dispõe sobre a obrigatoriedade
de estabelecimentos púbicos e privados no município de Santarém, noções básicas de primeiros
socorros voltados a recreação infantil e fimdamental, a capacitarem seu corpo docente e fimcional;
que dispõe no município de Santarém a valorização dos protetores de animais abandonados e dá
outras providências; dispõe sobre a implantação de ações preventivas à depressão em adolescentes
nas escola municipais de Santarém. PROJETO DE LEI, de autoria do vereador Jander Ilson Pereira
(PSDB), dispõe sobre a concessão de utilidade pública para o município de Santarém a Associação
dos Moradore s e Produtores Agroextrativistas da comunidade de Enseada do Amorim - o Verde
da Floresta, Resex Tapajós - Arapiuns. PROJETOS DE LEI, de autoria do Poder Executivo: que
altera a redação do Art. 2O A, da Lei nO 20.61 1, de O2 de outubro de 2019, introduzido para Lei nO
20.854 de 10 de dezembro de 2019, para fazer constar como garantia à operação de crédito junto
à Caixa econômica  Federal  o  FPM-  Fundo  de  Participação  do  Município;  que  dispõe  sobre  a
estrutura organizacional da prefeitura Municipal de Santarém, estabelece as atribuições dos órgãos
da administração direta e dá outras providências; que dispõe e cria cargos da Lei nO 16.060, de 12
de junho de 1 998, que dispõe sobre o plano de cargos e carreira e vencimentos da administração
pública. Em seguida, passou-se para
das matérias em pauta. TRAB
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006/2020,  de  autoria do  vereador Alysson Pontes  (PSD);  Moção  de  Felicitações  OO7/2020,  de
autoria  do  vereador  Valdir  Matias  Jr.  (PV);  Moção  de  Louvor  OO8/2020,  de  autoria da  Mesa
Diretora; Moção de Felicitações OO9/2020, e Moções de aplausos  10,  1 1  e  12/2020, de autoria do
vereador Emir Aguiar (PODE); Moção de Felicitações O1 3/2020, de autoria do vereador Silvio
Neto  (PTB);  Moção  de  Aplausos  O14/2020,  de  autoria  do  vereador  Gaúcho  (PSB);  Moção  de
Aplausos  O15/2020,  de  autoria  do  vereador  Paulo  Gasolina  (DEM);  Pedido  de  lnfomação
OO5/2020, de autoria do vereador Jackson do Folclore (PSL). A seguir, entrou em pauta o Projeto
de Leiffroc. 939/201 9, de autoria do vereador Jackson do Folclore (PSL), que ficou sobre a Mesa
a pedido  do  autor.  Também,  os Projetos  de Lei/Proc.  1808/2019  e  1677/2019,  ficaram sobre a
Mesa  devido  ausência  dos  autores.  Em  sequência,  entrou  em  pauta  o  PROJETO  DE  LEI
OO2/2020,  de  autoria  do  vereador  Júnior  Tapajós  (PL),  emenda  aditiva  ao  ariigo  5O  da  lei  nO
19.789/201 5, que estabelece condições para concessão de títulos de utilidade pública pelo Poder
Executivo e dá outras providências. Infómou que o projeto já fói lido e teve seu parecer aprovado.
Dando sequência as discussões, o projeto foi aprovado em la e 2a discussão, por unanimidade. Em
ato contínuo, o Projeto de Lei/Proc.  1440/201 3, de autoria do vereador Júnior Tapajós (PL), que
dispõe  sobre  a  obrigatoriedade  de  apresentação  de  cademeta  de  vacinação  infantil  no  ato  da
matrícula em creches e escolas das redes de ensino público e privado do município de Santarém e
dá outras providências. O projeto fioi lido com seu parecer, em seguida o parecer foi aprovado. Em
seguida fói aprovado em  la discussão com um voto contrário, e durante a 2a discussão, o projeto
fioi deixado sobre a Mesa a pedido do autor da matéria. Dando prosseguimento à pauta, entrou em
discussão o PROJETO DE LEI OO3/2020, de autoria do vereador Dayan Serique, que autoriza a
inclusão no calendário oficial de eventos  da semana municipal  de prevenção conscientização e
combate à automutilação no município de Santarém e dá outras providências. O projeto foi lido
com seu parecer, em seguida, aprovado em la e 2a discussão, por unanimidade. Esgotado o tempo
regimental  o  presidente  EMIR  AGUIAR,  encerrou  os  trabalhos  convidando  a  todos  para  a
próxima  sessão.  Vereadores  presentes:  ALYSSON  PONTES  (PSD),  ANTONIO  ROCHA
(MDB), ANDRÉ DO RAIO-X (DC), CHIQUINHO (PSDB), DAYAN SERIQUE, SÍLVIO
rmTo  (pTB),  DIDI  FELEoL  (PDT),  DEL.  JARDEL  GUIMARÃES  (pODE),  EMIR
AGUIAR (PODE), PROF. MARIA JOSÉ MAIA (DEM), GAÚCHO (PSB), JACKSON DO
FoLcLolu a,sL), JANDER ILsoN pEREIRA (psDB), JÚNloR TApAJÓs (pL), MANo
DADAI   (PRTB),   NEY   SANTANA   (PSDB),   PAULO   GASOLINA   (DEM),   RONAN
LIBERAL JR. (MDB), TADEU CUNHA (DEM), VALDIR MATIAS JR. (PV). AUSENTE
COM JUSTIFICATIVA: ALAÉRCIO CARDOSO (PATRI). E para constar mandou lavrar a ata
que depois de lida, discutida e aprovada será assinada por quem de direito.
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