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Ata da Sexta Sessão Ordinária do Primeiro Período da Quarta Sessão
Oitava Legislatura, realizada no dia dezessete 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  DAYAN
SERIQUE anunciou sua saída da vice-liderança do govemo municipal, destacando não ter mais
ambiente para defender o govemo, e infómou que em breve haverá indicação para a escolha do
novo  vice-líder.  Finalizou reiterando  seu  compromisso  de  continuar a fazer o  seu papel  como
representante do poder legislativo.  O vereador ANTÔNIO ROCHA (MDB) registrou sobre  a
situação precária da trafégabilidade da estrada Translago e sobre uma reunião com os armadores,
que reclamam das cobranças indevidas sobre as embarcações da região. Segundo ele, o problema
é  a  fá1ta  de  um  representante  da  região  na  Assembleia  Legislativa  do  Estado,  para  levar  as
reivindicações às secretarias estaduais competentes. O vereador ANDRÉ DO RAIO-X (DC) fez
registro que estará apresentando requerimentos reivindicando melhorias na área de lnfraestrutura,
e anunciou que apresentará um Proj eto de Lei que propõe a concessão de título de utilidade pública
à Associação  de  Catraieiros  de  Alter  do  Chão.  Falou  ainda  sobre  o  projeto  de  reestrutuação
administrativa da Prefeitura; registrando que esteve participando de uma reunião com profissionais
da Divisão de Vigilância Sanitária -DIVISA, que teriam levantado a questão dos seus cargos não
terem sido incluídos no texto do projeto. Concluiu infomando que uma emenda modificativa deve
ser apresentada para que os cargos sejam incluídos. A vereadora PROF. MARIA JOSÉ MAIA
(DEM) destacou sobre o início do ano letivo da Rede Municipal de Ensino. Relatou que neste ano,
o calendário das escolas encerra no dia 30 de dezembro, com 200 dias letivos, e apenas O9 sábados
letivos.  Infomou que o ano letivo inicia nesta segunda-féira, com exceção das comunidades de
várzea que seguem um calendário diferenciado devido a cheia dos rios. Destacou o compromisso
de  não  deixar  nenhuma  criança  fora  da  escola,   e  concluiu  desejando   sucesso  a  todos  os
colaboradores da Educação. O vereador PAULO GASOLINA (DEM) fez menção as ações que
são realizadas de foma inadequadas pelo Govemo municipal, solicitando que sejam reavaliadas
dentro de um planejamento. Como exemplo, relatou da construção e implantação de uma casa de
bomba, que com a retirada das mangueiras acarretou transtomos aos moradores da travessa Assis
de Vasconcelos, e na Av. Tapajós. Concluiu solicitando um trabalho mais planejado, pedindo ainda
a liberação  da Av.  Tapajós  para dar um  maior  fluxo  de  trafegabilidade,  pois,  segundo  ele,  os
serviços da obra só retomarão no próximo verão. O vereador JACKSON DO FOLCLORE (PSL)
relatou que esteve no Hospital Municipal de Santarém, onde pode constatar o aviso ao usuário para
que  se  dirijam  à UPA  24h.  Para ele,  esta é  mais  uma decisão  que  causa  enomes  prejuízos  à
população e aos cofres públicos quando por exemplo, uma ambulância que chega com um paciente
vítima de acidente, é orientado primeiro a ir até a UPA, e se o caso for qualificado como grave,
ele  deve voltar para o  Pronto  Socorro  em outra ambulância de  uma empresa terceirizada,  que,
segundo ele, acarreta um outro custo. Disse que estará acionando ajustiça para que sejam tomadas
as medidas cabíveis quanto a esta situação. TEMPO DAS BANCADAS:  O vereador TADEU
CUNHA (DEM) repercutiu sobre o acidente que vitimou uma pessoa na Rodovia Santarém Curuá-
Una. Pediu apoio ao órgão público que realize serviços de manutenção da PA. Fez registro também
sobre as mudanças no atendimento do HMS, que devido a refoma está recebendo os casos mais
graves de urgência e emergência. Disse que o hospital não parou, e que continua acompanhando
todos os serviços para que os usuários sej am atendidos sem prejuízo a sua saúde. Concluiu notando
o avanço que haverá no HMS com a refoma. O vereador ALAÉRCIO CARDOSO (PATRI) fez
um elogio a participação da Casa na programação do eve
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de  Santarém.  Falou ainda que esteve participando da audiência pública que discutiu uma nova
licitação  para  as  linhas  de  ônibus  de  Santarém.  Disse  que  na  ocasião,  sugeriu  uma  audiência
pública  na  Câmara  Municipal  para  que  haja  também  a  participação  dos  munícipes.  Concluiu
destacando que o Distrito lndustrial de Ananindeua fioi o escolhido para receber R$160 milhões
em investimento com a chegada de uma fábrica de cimento, que beneficiará a população com 460
empregos.  Na  ocasião,   lamentou  de  ver  que   Santarém  perdeu  mais  uma  vez  um  grande
investimento. Segundo ele, Santarém deixa de crescer pela falta de interesse do poder público.  O
vereador CHIQUINHO (PSDB) recordou que, no dia 10 de dezembro de 2019, fóram aprovadas
duas indicações de sua autoria que solicitava ao Tribunal Regional Eleitoral a implantação de uma
seção na Escola Tecnológica, sob a justificativa da necessidade de facilitar o acesso ao local de
votação de eleitores que moram no Residencial Salvação e na ocupação do Juá. De acordo com
ele, o tribunal  estaria analisando o pedido,  e acredita que até o final do mês a Justiça Eleitoral
estará dando um parecer positivo sobre a questão. 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:  Of.  26/2020  -  SE/SGFT/DEFNAS/CGGTV/MC;  MEMO.  006/2020  -
GAB.  Ver.  Jander  llson  Pereira  (PSDB);  MEMO.  002/2020  -  GAB.  Ver.  Ronan  Liberal  Jr.
(MDB); Of. 090/2020 - MP/8a PJIJ. Concluído a leitura dos expedientes, foram apresentados os
projetos encaminhados à segunda comissão: PROJETO DE LEI, de autoria do vereador Alysson
Pontes (PSD), que dispõe sobre a recuperação de danos causados em via pública cujo o reparo
tenha sido realizado fora dos padrões de qualidade e de material originalmente ampliado no local
por empresas públicas, concessionárias de serviços públicos e empresas privadas ou pessoas fisicas
e dá outras providências. PROJETO DE LEI, de autoria do vereador André do Raio X (DC), que
dispõe  sobre  a  concessão  de  utilidade pública para o  município  de  Santarém  a Associação  do
Catraieiros da Vila de Alter do Chão - ACVAC e dá outras providências. PROJETO DE LEI, de
autoria do vereador Jackson do Folclore (PSL), que dispõe sobre o programa de entrega domiciliar
de  medicamento  de  uso  contínuo  às  pessoas  portadores  de  necessidades  especiais  e  idosas
diabéticas em Santarém e dá outras providências. PROJETO DE LEI, de autoria do vereador Paulo
Gasolina (DEM), que dispõe sobre o regulamento dos estacionamentos temporários e rotativos de
veículos em firente as famácias, drogarias, hospitais, laboratórios e estacionamento similares, no
município 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:
Moções de Felicitações O 1 9/2020 e Moção de Pesar O20/2020, de autoria do vereador Tadeu Cunha
(DEM); Moção de Pesar O22/2020, de autoria do vereador Jackson do Folclore (PSL); Moção de
Aplausos O2 1/2020, de autoria da Mesa Executiva; Moção de Congratulações O 1 8/2020, de autoria
do vereador Alysson Pontes (PSD). Em seguida, entrou em pauta o PROJETO DE LEI OO8/2020,
de autoria do vereador Júnior Tapajós (PL), que dispõe sobre a obrigatoriedade de apresentação
de cademeta de vacinação infántil no ato da matrícula em creches e escolas das redes de ensino
público do município de Santarém e dá outras providências. O presidente infómou que o projeto
e  seu parecer  foram  lidos,  tendo  sido  aprovado  o  parecer em  la  discussão  no  dia  10/02/2020,
parando na 2a discussão. Dando continuidade à votação, o projeto foi aprovado em 2a discussão,
com emendas e por unanimidade. Em seguida, entrou em pauta o PROJETO DE LEI OO9/2020,
de autoria do vereador Dayan Serique, que institui no município de Santarém, o plano municipal
de prevenção ao suicídio. O projeto foi lido com seu parecer, sendo aprovado em la e 2a discussão,
por unanimidade.  Em seguida, foram aprovados os Requerimentos 49 a 57,
153   a   156,   190   a   193;   Indicação
Requerimentos  182  e  183/2020,  e
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Pontes (PSD).  Pedidos de lnfomações OOs  e OO9/2020, de autoria do vereador Paulo Gasolina
(DEM);  fioi  concedido  vista  da  matéria  ao  vereador  Tadeu  Cunha,  quanto  ao  Requerimento
225/2020, de autoria do vereador Paulo Gasolina (DEM). Requerimentos 77 a 79,  1 17,  1 18,  162,
16/2020; Indicação O5/2020, de autoria do vereador Didi Feleol (PDT). Requerimentos 88 a 94,
96 a 98, 213 a 215/2020, de autoria do vereador Alaércio Cardoso (PATRI). Requerimentos 169 a
1 80/2020, de autoria do vereador Mano Dadai (PRTB). Requerimentos 196 a 198/2020, de autoria
do vereador Gaúcho (PSB). Foi retirado de pauta o requerimento 108/2020, de autoria do vereador
Tadeu Cunha (DEM).  A seguir, o presidente infiomou que houve um avanço na pauta, e desta
fóma,  dá por encerrada a mesma,  convidando os pares para uma reunião com a 2a Comissão,
reférente ao projeto de lei, de autoria do Executivo, que discutirá a situação dos servidores públicos
temporários  do  município.  Não  havendo  explicações pessoais,  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),
ALAÉRClo  CARDOSO  (pATRI),  CHIQUINHO  (pSDB),  DAYAN  SEmQuE,  SÍLvIO
NETo  (pTB),  DIDI  FELEoL  (pDT),  DEL.  JARDEL  GuIMARÃEs  a,oDE),  EMIR
AGUIAR (PODE), PROF. MARIA JOSÉ MAIA (DEM), GAÚCHO (PSB), JACKSON DO
FoLcLoRE a,sL), JÚNloR TApAJÓs (pL), MANo DADAI (pRTB), NEy sANTANA
(PSDB),  PAULO  GASOLINA  (DEM), TADEU  CUNHA (DEM), VALDIR MATIAS JR.
a,v). AusENTE  coM  JusTIFlcATlvA:  JANDER ILsoN pEREIRA (psDB), RoNAN
LIBERAL  JR.  (MDB).  E  para  constar  mandou  lavrar  a  ata  que  depois  de  lida,  discutida  e
aprovada será assinada por quem de direito.
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