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Ata  da  Quarta  Sessão  Ordinária  do  Primeiro  Período  da  Quarta  Sessão  Legislativa  da
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Décima Oitava Legislatura, realizada no dia onze de févereiro do ano de dois mil e vinte, no
Plenário Benedito Magalhães da Câmara Municipal de Santarém. À hora regimental o vereador
VALDIR MATIAS JR. (PV), presidente em exercício do Poder Legislativo, deu boas-vindas aos
vereadores e iniciou a sessão com o GRANDE EXPEDIENTE. TEMPO DE LIDERANÇA: O
vereador PAULO GASOLINA (DEM) voltou a citar sobre a prestação de contas da OS, gestora
do  HMS  e  UPA  24h.  Relatou  que  recebeu  uma  ligação  da  Secretária  Municipal  de  Saúde
infiomando que a prestação de contas estava pronta, que enviou à Câmara e que encaminharia uma
cópia ao vereador. A secretária infiomou ainda que a prestação está a contento, o que foi criticado
pelo vereador, o qual enfatizou que, se a Secretária de Saúde enviou a prestação à Casa, a situação
não seria das melhores, pois, para ele, o lnstituto já prevaricou. Finalizou destacando que deseja
ver  a  prestação  de  contas,  e  que  levará,  mais  uma  vez  essa  questão  à justiça.  O  vereador
JACKSON DO FOLCLORE (PSL) lamentou a situação do atendimento no HMS, que, segundo
infomações de usuários, o hospital só está atendendo casos gravíssimos, e os demais estão sendo
encaminhados à UPA. Sugeriu que o atendimento fiosse realizado pelo outro lado do prédio, que,
segundo  ele,  seria  mais  adequado  à  população.  Também  esteve  na  comunidade  de  Perema  -
planalto  santareno,  e  constatou  a  precariedade  do  ramal  da  comunidade.  Finalizou  cobrando
providências  do  Executivo.  O  vereador GAÚCHO  (PSB)  fez críticas  quanto  à foma como  o
gestor municipal vem atuando na área da saúde. Destacou que a expectativa do eleitor com relação
ao govemo seria na área da Saúde, o que não teria sido superado. Na ocasião, criticou a medida do
govemo,   que   denominou  prejudicia1   à  categoria  dos   médicos,   que   seria  a  obrigação   dos
profissionais em criarem CNPJ para que possam atuar na rede de atenção básica. Concluiu pedindo
ao Chefé do Executivo que seja mais sensível a categoria da qual ele faz parte. O vereador Matias
Jr. passou a direção dos trabalhos ao vereador André do Raio X para que pudesse fazer uso da
tribuna.  O  vereador  VALDIR  MATIAS  JR.  (PV)  Íéz  registro  do  Projeto  de  Lei,  do  Poder
Executivo, que chegou à Casa, muito aguardado pelos servidores públicos municipais. Declarou
que  sentiu  o  projeto  incompleto,  recordando  que  anteriomente  se pronunciou  sobre  concuso
público e o TAC. Destacou que estranhou não terem citado sobre o concurso, ressaltando que desta
maneira, a situação pemaneceria inegular. Disse que estarão estudando e discutindo para chegar
a uma redação razoável, pois da fioma como está, não resolve a situação, além de não deixar claro
a questão dos temporários. A seguir, o vereador Valdir retomou à direção dos trabalhos. TEMPO
DAS BANCADAS: O vereador JACKSON DO FOLCLORE (PSL) recebeu uma denúncia dos
moradores da Vila Cumai que estão revoltados com a paralisação da obra do posto de saúde da
Vila, e do suposto desvanecimento da verba do equipamento. Disse que vai apresentar um pedido
de infomação solicitando esclarecimentos. O vereador TADEU CUNHA (DEM) repercutiu uma
reunião de trabalho com lideranças do bairro do Santíssimo Sacramento e SEMINFRA, sobre a
revitalização da praça da lgreja do Santíssimo, ressalvando a aproximação da fésta do Corpo de
Deus. Em seguida, falou sobre o novo fluxo que acontecerá no Hospital Municipal de Santarém
devido  sua refoma e  ampliação.  De  acordo  com  ele,  a obra contribuirá com a qualidade  nos
atendimentos  aos  usuários.  O  vereador  ALYSSON  PONTES  (PSD)  repercutiu  a  visita  do
govemador  Helder  Barbalho  à  região.  Destacou  seu  contentamento  com  as  obras  que  foram
inauguradas, as quais estarão atendendo os anseios da região Oeste do Pará. Concluiu destacando
sobre  o  projeto  do  Executivo  encaminhado  à  Casa reférente  aos  servidores  municipais,  o  que
ressaltou  ser  importante  fazer um  aprimoramento  do  projeto  para  dar  seguridade jurídica aos
servidores.  O vereador DAYAN  SERIQUE  explicou sobre o papel do vereador e destacou as
atribuições do Poder Legislativo no que  se refére:  representar,  legisl
população  cobra  do  Poder  Legislativo  a  fiscalização  ao  Executivo,

fiscalizar. Disse que a
dSSO   a ranças  dos

1



PODER  LEGISLATIVO

CÃMARA MUNICIPAL DE SANTARÉM
Avenida  Dr. Anysio Chaves,  1001.
CEP. 68.O30.290 - SANTARÍM-PARÁ

CNPJ n9 10.219.202/0001-82

vereadores na tribuna. Disse que qualquer um que exerce cargo público está sujeito a cobranças e
a prestação de contas, e deve estar disposto a ouvir críticas, sugestões e dar satisfação das ações à
população. Reiterou que não irá se intimidar com as fàke news postadas em redes sociais a seu
respeito, ressaltando uma publicação da secretária de saúde Dayane Lima. Disse que a população
não está satisféita com a gestão da saúde, por isso, vão estar cobrando. Finalizou fazendo reférência
ao projeto de lei alusivo ao empréstimo, que chega à Casa pela terceira vez, o que, segundo ele,
necessita de um olhar especial; assim como o projeto de lei reférente aos servidores municipais
que não pode ser aprovado da noite para o dia. Concluído o Grande Expediente passamos para a
Primeira Parte da Ordem do Dia com a leitua da ata do dia 10 de févereiro de 2020, que após
colocada  em  discussão  foi  aprovada  por  unanimidade.  Em  continuidade  houve  a  leitura  dos
expedientes recebidos: MEMO. 006/2020 - GAB. Ver. Antonio Rocha (MDB); Of. 0064/2020 -
GAPffMS; Portaria O16/2020 - GAPffMS, que transferi a chefia do Poder Executivo Municipal
de Santarém ao Exmo. Sr. Emir Machado Aguiar, Presidente da Câmara Municipal de Santarém;
Of.  011/2020  -  GAB.  Ver.  Didi  Feleol  (PDT).  Concluído  a  leitura  dos  expedientes,  foram
apresentados os projetos encaminhados à segunda comissão: PROJETOS DE LEI, de autoria do
vereador Jackson do Folclore (PSL): que institui o dia 25 de agosto - Dia Municipal do Feirante e
dá  outras  providências;  que  institui  o  Dia Municipal  do  Pastor  Evangélico  e  inclui  a  data  no
calendário oficial de eventos do município de Santarém - Estado do Pará. 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 O16/2020, de autoria do
vereador Paulo Gasolina (DEM). Em seguida, iniciou-se a pauta do dia, com o projeto de leimoc.
1440/2013, de autoria do vereador Júnior Tapajós (PL), que ficou sobre a mesa a pedido do autor;
assim como o Projeto de Leiffroc.  1 808/2019, devido à ausência do autor. Também ficou sobre a
mesa  o  Projeto  de  Lei/Proc.  1677/2019,  em  consentimento  com  o  autor,  para  que  pudessem
avançar na votação dos requerimentos em pauta. Foram aprovados os Requerimentos 66 a 68, 1 28,
129, e  141  a 143/2020, de autoria do vereador André do Raio X (DC); requerimentos Ol  a 15, 80
a 84, e 131 a l35/2020, de autoria do vereador Alysson Pontes (PSD); Requerimentos O6 a 23, 58
a 62, 99 a 102/2020, de autoria do vereador Alaércio Cardoso (PATRI); Requerimentos 38 a 40,
42, 43, 136 a 140/2020, de autoria do vereador Dayan Serique; Requerimentos 25 a 36, 103 a 105,
114,  1 15,  144,  145,  168/2020, e Pedido de lnformação O6/2020, de autoria do vereador Jackson
do Folclore (PSL); Requerimentos 1 16 e 148/2020, de autoria da vereadora Prof. Maria José Maia
(DEM); Requerimentos 44 a 48, 87/2020, e lndicação O2/2020, de autoria do vereador Mano Dadai
(PRTB);  Requerimentos  70,   124  a  127,  e  157/2020,  de  autoria  do  vereador  Gaúcho  (PSB);
Requerimentos O71 a 73, 123, e 158 a 161/2020, e lndicação O6/2020, de autoriado vereador Paulo
Gasolina  (DEM);  Requerimentos  146  e  147/2020,  de  autoria  do  vereador  Silvio  Neto  (PTB).
Foram  retirados  de  Pauta:  Requerimento  O41/2020,  de  autoria  do  vereador  Dayan  Serique;
Requerimento  O37/2020,  de  autoria  do  vereador  Jackson  do  Folclore  (PSL);  Requerimento
69/2020, de autoria do vereador Gaúcho (PSB).  Esgotado o tempo regimental, o presidente em
exercício  VALDIR MATIAS  JR.,  encenou os  trabalhos  convidando  a todos para a próxima
sessão.  Vereadores  presentes:  ALYSSON  PONTES  (PSD),  ANDRÉ  DO  RAIO-X  (DC),
ALAÉRCIO  CARDOSO  (PATRI),  CHIQUINHO  (PSDB),  DAYAN  SERIQUE,  SÍLVIO
NETO (PTB), DEL. JARDEL GUIMARÃES (PODE), PROF. MARIA JOSÉ MAIA (DEM),
GAÚcHo (psB), JAcKsoN Do FoLcLoRE asL), JANDER ILsoN pEREIRA (psDB),
JÚNIOR TAPAJÓS (PL), MANO DADAI (PRTB), PAULO GASOLINA (DEM), RONAN
LIBERAL JR. (MDB), TADEU CUNHA (DEM), VALDIR MATIAS JR. (P,Y). AUSENTE:
NEY  SANTANA  (PSDB).  AUSENTE  COM JUSTIFICATIVA:  EMIR  A (PODE),
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ANTONIO ROCHA (MDB), DIDI FELEOL (PDT). E para constar mandou lavrar a ata que
depois de lida, discutida e aprovada será assinada por quem de direito.
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