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Ata  da  Sétima  Sessão  Ordinária  do  Primeiro  Período  da  Quarta  Sessão  Legislativa  da
Décima Oitava Legislatura, realizada no dia dezoito de fevereiro do ano de dois mi=l e vinte, no
Plenário Benedito Magalhães da Câmara Muiiicipal 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 DIDI
FELEOL (PDT) registrou que esteve participando de uina reunião da FADEPA em Belém, para
encaminhar  demais   documentos   ao  processo   de   emancipação   da  região   do   Lago   Grande.
Agradeceu às entidades e secretarias do município que fomeceram a documentação, e também a
UFOPA, que fiomeceu o mapa da região. Finalizou infómando que, em Belém, foi elaborada uma
carta aberta que será entregue a todos os deputados estaduais, com o intuito de que seja cumprida
a Lei que estabelece que a ALEPA crie uma comissão provisória para avaliar os documentos. O
vereador PAULO GASOLINA (DEM) féz destaque sobre as obras do Poder Executivo realizadas
no  município.  Destacou  que  o  Prefeito  deveria  tomar  a  iniciativa  de  colocar  certas  obras  em
andamento, e outras, normalizar o trânsito até o retomo do  serviço.  Relatou que uma das obras
paralisadas, encontra-se precisamente na Trav. Assis de Vasconcelos, e que a seu pedido, a área
fioi  liberada, pois no período das cheias  é dificil a execução dos serviços.  Também relatou que
esteve na orla da cidade após receber denúncias quanto ao sistema de iluminação do local. Segundo
ele,  alguns postes  estão precisando  da troca das  lâmpadas,  assim como  de refletores.  Finalizou
infiomando  que  encaminhará  um  requerimento  solicitando  a  demanda,  e  outro  solicitando  a
revitalização da faixa de pedestre em fiente à Escola Ubaldo Corrêa. O vereador JACKSON DO
FOLCLORE (PSL) repercutiu sua visita à Aldeia Caranã, comunidade Caranazal, região do Eixo
Forte, onde esteve se reunindo com comunitários, que relataram passar por dificuldades em relação
à fálta de um posto de saúde operando na comunidade;  assim como o transporte escolar, pois o
ônibus não chega até o final do ramal.  Destacou que os moradores se sentem abandonados pelo
poder  público,  e  almejam  que  providências  sejam  tomadas.  TEMPO  DAS  BANCADAS:  O
vereador JÚNIOR TAPAJÓS (PL) relatou que participou de uma reunião com lideranças de duas
associações da ocupação do Juá; e que na ocasião, levaram a boa notícia de que ainda este mês,
ônibus farão linha naquela área. Ainda, lamentou que algumas pessoas tenham feito C€politicagem"
junto àquela população, o que repudiou e esclareceu que, no dia 1 3 de dezembro/201 9, houve uma
reunião com as comissões de Terras e de Direitos Humanos na Casa, a pedido das associações. E
na oportunidade, de maneira responsável, ficou esclarecido que tanto a Câmara quanto a Prefeitura
precisariam  de  autorização judicial  para  articular  serviços  e  melhorias  no  local.  Disse  que  na
ocasião se comprometeram em buscar soluções quanto a demanda. Concluiu infomando que após
o  camaval  haverá  uma  reunião  extraordinária  com  o  Conselho  Municipal  de  Transporte  para
discutir como funcionará a linha de ônibus na ocupação. O vereador ALYSSON PONTES (PSD)
repercutiu uma ação de Segurança Pública que tirou das ruas diversos veículos que não estavam
em condições de circulação. Também, nesta ação, foram fechados bares que não estavam com o
licenciamento  em  dia.  Na  oportunidade,  parabenizou  todos  os  órgãos  de  Segurança  Pública,
observando que espera que ações como essa ocorram rotineiramente. Também fez registro quanto
a  entrega  de  mobília  às  escolas  do  município.  Relatou  que  tem  recebido  cobrança  quanto  a
demanda, ressaltando que é importante observar que a SEMED não dá conta de fazer a entrega no
mesmo dia e semana, mas, segundo ele, todos os educandários estarão recebendo suas carteiras. A
seguir, o vereador Emir Aguiar passou a direção dos trabalhos ao vereador Valdir Matias Jr. para
fazer uso da tribuna. O vereador EMIR AGUIAR (PODE) parabenizou o Poder Executivo pela
entrega da obra do anel viário da Nova República, que, segundo ele, vem atender os anseios dos
munícipes que residem naquela região.  Ele p
dedicado àquela área. Concluiu destacando qu
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de Direito Público do Tribunal de Justiça do Pará por ter mantido a proibição de corte de energia
elétrica  às  sextas-feiras,  sábados  e  domingos  e  véspera  de  feriado  no  município  de  Santarém.
Concluído o Grande Expediente passamos para a Primeira Parte da Ordem do Dia com a leitura
da  ata  do  dia  12  de  fevereiro  de  2020,  que  após  colocada  em  discussão  foi  aprovada  por
unanimidade.  Em continuidade houve a leitura dos expedientes recebidos:  MEMO.  007/2020 -
GAB. Ver. Jander Ilson Pereira (PSDB); MEMO. 010/2020 - GAB. Ver. Antonio Rocha (MDB);
MEMO.  06/2020  -  GAB.  Ver.  Dayan  Serique.  Concluído  a  leitura  dos  expedientes,  fioram
apresentados os projetos encaminhados à segunda comissão: Projeto de Lei, de autoria do vereador
Alysson  Pontes  (PSD),  que  institui  no  âmbito  do  município  de  Santarém  a  Semana  Social  do
Educador  Social  e  dá  outras providências.  Projeto  de  Lei,  de  autoria do  Poder Executivo,  que
dispõe sobre a abertura de crédito adicional  suplementar para fundo muiiicipal de  saúde para o
orçamento do exercício de 2020 e dá outras providências. Projeto de Lei, de autoria do vereador
Alysson Pontes (PSD), que dispõe sobre a obrigatoriedade de manter e possuir em local acessível
um desfibrilador semiautomático extemo, nas academias de musculação e ginástica da cidade de
Santarém.  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
Aplausos  O23/2020,  de  autoria do  vereador Emir Aguiar  (PODE);  Pedidos  de  lnfórmação  1 1  a
15/2020,  de  autoria  do  vereador Jackson  do  Folclore  (PSL).  Dando  seguimento  a votação  das
matérias em pauta, entrou em discussão o projeto de lei/Proc.  939/2019, de autoria do vereador
Jackson do Folclore (PSL), que institui a semana de estudos das constituições féderal e estadual e
da lei orgânica do município de Santarém. O presidente Emir Aguiar infórmou que no dia O5 de
févereiro, o projeto e o parecer foram lidos, havendo a aprovação do parecer e do projeto em  la
discussão, em seguida fioi defierido pedido de vista ao vereador Tadeu Cunha. Na presente sessão,
o projeto retomou à discussão, e quando posto em 2a discussão, o vereador Didi Feleol pediu vista
da matéria,  o  que  foi  acatado  pela  Mesa.  Dando  continuidade  à pauta,  entrou  em  discussão  o
projeto de lei 34/2020, de autoria do vereador Alysson Pontes (PSD), que institui o programa de
atendimento médico nas creches municipais e conveniadas de Santarém e dá outras providências.
O projeto foi  lido na sessão anterior, e na presente  sessão deram continuidade com a leitura do
parecer da Coordenadoria jurídica da Casa. Após a leitura do parecer, o vereador Alysson Pontes
destacou que o parecer não provém da 2a comissão, então não teria legitimidade, e que o projeto
deveria seguir o processo confome Regimento lntemo, por tanto, solicitou que a matéria ficasse
sobre a mesa até a emissão do parecer da comissão competente. A mesa atendeu à solicitação do
autor da matéria, e deu continuidade à pauta.  Ficou sobre a mesa também, a pedido do autor, o
projeto de lei/Proc.  1 706/2017. Dando seguimento à sessão, houve a votação dos requerimentos
em pauta. Foi rejeitado o requerimento 225/2020, de autoria do vereador Paulo Gasolina (DEM).
Em seguida,  foram  aprovados:  requerimento  181/2020,  de  autoria do  vereador Alysson Pontes
(PSD); requerimentos  199 a 201, 226, 227/2020, de autoria do vereador André do Raio X (DC);
requerimentos  216  a 224,  228  a 230/2020,  de  autoria do  vereador Alaércio  Cardoso  (PATRI);
Requerimento  237/2020,   de  autoria  do  vereador  Jackson  do  Folclore  (PSL);  requerimento
2!8/2020, de autoria do vereador Valdir Matias Jr. (PV); requerimentos 239 e 240/2020, de autoria
do vereador Tadeu Cunha (DEM). A seguir, o presidente Emir Aguiar iníómou que a sessão se
encerrará às 17h devido a importância da reunião com os técnicos do Poder Executivo com relação
aos projetos  referente  ao  TAC.  Dessa fóma,  encerrou 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, DIDI
FELEOL (PDT), EMIR AGUIAR (PODE),
(psB),  JAcKsoN  Do  FoLcLoFE  a,sL),
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(PSDB),  PAULO  GASOLINA (DEM), TADEU  CUNHA  (DEM), VALDIR MATIAS  JR.
(PV).  AUSENTES:   MANO   DADAI   (PRTB),   SÍLVIO  NETO   (PTB).   AUSENTE  COM
JUSTIFICATIVA:  JANDER  ILSON  PEREIRA  (PSDB),  RONAN  LIBERAL  JR.  (MDB),
ANTONIO ROCHA (MDB), DEL. JARDEL GUIMARÃES (PODE). E para constar mandou
lavrar a ata que depois de lida, discutida e aprovada será assinada por quem de direito.
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