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Ata  da  Quinta  Sessão  Ordinária  do  Primeiro  Período  da  Quarta  Sessão  Legislativa  da
Décima Oitava Legislatura, realizada no dia doze de fievereiro 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),  vice-presidente  do  Poder  Legislativo,   deu  boas-vindas  aos
vereadores e iniciou a sessão com o GRANDE EXPEDIENTE. TEMPO DE LIDERANÇA: O
vereador  DAYAN  SERIQUE  fez  anúncio  de  uma  nova  etapa  do  Projeto  Conquistando  a
Liberdade,  previsto  para  a  próxima  quinta-feira,  na  Escola  Ubaldo  Correia.  Infiomou  que,  se
alguém tiver interesse em indicar algum equipamento público para que os detentos do Centro de
Recuperação Agrícola Silvio Hall de Moua tenham a oportunidade de realizar serviços de capina,
limpeza geral,  manutenção elétrica e pinturas,  é  só  solicitar por meio  da Comissão  de Direitos
Humanos da Câmara, a qual encaminhará aos responsáveis. O vereador CHIQUINHO (PSDB)
enalteceu o govemo municipal pelo início das obras de pavimentação da Avenida Marcílio Dias,
na Grande área do Maicá. Destacou o seu contentamento com a obra, e fiez registro de que a obra
é firuto  de emenda parlamentar do ex-deputado  Federal  Chapadinha.  O  vereador ANDRÉ  DO
RAIO X (DC) repercutiu sobre o Projeto de Lei, enviado pelo Poder Executivo à Casa, referente
ao quadro de  servidores públicos temporários da Preféitura de  Santarém.  Segundo ele,  há uma
preocupação com os servidores temporários com muitos anos de serviço. Pediu aos pares que se
atentem a essa questão, para que não venham penalizá-los. Falou também dos trabalhos que estão
sendo executados na Grande área do Maicá, ressaltando que eram para serem fieitos durante o
verão,  porém,  foram  realizados  no  invemo,  portanto,  algumas  vias  já  estão  com  estrutura
prejudicadas.  Solicitou  do  Executivo,  fiscalização  da  obra  para  evitar  maiores  prejuízos.    O
vereador TADEU CIJNHA (DEM) deu destaque a visita que fez ao Residencial Salvação onde
está sendo construída a Unidade Básica de Saúde; segundo ele, a obrajá está com quase oitenta
por cento concluída, uma demanda importante que atenderá a população daquela grande área. O
vereador ALAÉRCIO CARDOSO (PATRI) prestou contas da visita a Brasília que tratou sobre
o  Estado  do  Tapajós.  Infomou  que  uma  comitiva  composta  por  representantes  do  lnstituto
Cidadão Pró Estado do Tapajós- ICPET, Preféitura Municipal de Santarém, Associação Comercial
e Empresarial de  Santarém e  Câmara Municipal,  foram recebidos pelo  Ministro  Luiz Eduardo
Ramos, responsável pela pasta da  Secretaria de  Govemo  da Presidência que trata de  questões
voltadas ao desenvolvimento do país. Relatou que, na oportunidade, apresentaram dados oficiais
e técnicos, mostrando ainda a viabilidade econômica, provando que o novo estado já nasceria se
sustentando financeiramente. Finalizou destacando que o ministro elogiou o trabalho apresentado,
ressaltando que o clima é fàvorável à questão. TEMPO DAS BANCADAS: O Vereador PAULO
GASOLINA (DEM) mencionou sobre o posicionamento da Secretária de Saúde nas redes sociais,
que deu a entender que há pessoas contratadas, por indicação política, que não comparecem para
o  cumprimento  fimcional  do  horário.  Em  vista  disso,  apresentará  um  pedido  de infiomação
solicitando  os  devidos  esclarecimentos  sobre  a  questão,  e  outro,  sobre  a  prestação  de  contas
do IPG. Segundo ele, está comprovado que o lnstituto perdeu o prazo e encontra-se inegular, desta
fioma,  solicitará  detalhes  de  infiomação,  pois  o  que  fói  enviado  à  Casa,  fói  um  balanço  dos
atendimentos no HMS, mas no relatório não costa o não atendimento ao usuário em decorrência
da falta de médicos e insumos. Concluiu infómando que recebeu denúncias sobre a licitação do
lixo. Segundo ele, o dono de uma das empresas que se inscreveu na licitação, não pode conconer,
porque disseram que a documentação não estava legal, o que, segundo o dono da empresa, seria
inverídico. Disse que pediu todas as infiomações possíveis ao secretário e que fiscalizará a questão.
O vereador RONAN  LIBERAL  JR.  (MDB)  comunicou da realização  de  mais uma etapa do
Programa Prefeitua nos Bainos e Comunidades - PPBC, no distrito
a inauguração do anel Viário na Nova República.  Em seguida, in
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Executivo o Projeto de Lei que dispõe sobre a estrutua organizacional da preféitua municipal de
Santarém, e o Projeto que altera e cria cargos da Lei  16.060/1998, que dispõe sobre o plano de
cargos, carreira e vencimentos da administração pública. Destacou que são projetos importantes
que visam a segurança jurídica do servidor público municipal; e cria cargos e prevê a realização
de concurso público no  município.  Destacou que os ajustes que  serão realizados no Projeto  da
estrutura da PMS não tratam de demissão de servidor, mais sobre a garantiajuídica para que o
servidor possa prosseguir com seu trabalho. Concluiu fàzendo registro do evento de inauguação
da pavimentação da BR 163, que ocorrerá no dia 14 de févereiro em Cachoeira da Serra, próximo
ao distrito de Castelo dos Sonhos/Pará. Concluído o Grande Expediente passamos para a Primeira
Parte da Ordem do Dia com a leitura da ata do dia 11  de fevereiro de 2020, que após colocada
em discussão foi  aprovada por unanimidade.  Em continuidade houve a leitura dos expedientes
recebidos: Of. 012/2020 - GAB. Ver. Didi Feleo1 (PDT); MEMO. 009/2020 - GAB. Ver. Júnior
Tapajós (PL). 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  O17/2020,  de  autoria  do  vereador  Antonio  Rocha  (MDB);  Pedido  de  lnfómação
OO7/2020, de autoria do vereador Alysson Pontes (PSD); Pedidos de lnfiomações Os e O9/2020,
de autoria do vereador Paulo Gasolina (DEM).  A seguir, entrou em discussão os trabalhos em
pauta. O presidente Emir Aguiar assumiu a direção dos trabalhos. Dando seguimento à sessão, o
PROJETO DE LEI O5/2020, de autoria do vereador Alaércio Cardoso (PATRI), que institui o
Dia Municipal do Maçom na cidade de SantarémffA e dá outras providências, foi lido com seu
parecer e aprovado em la e 2a discussão, por unanimidade.  Em seguida, o vereador André do Raio
X  solicitou inversão  de  pauta referente  ao  PROJETO  DE  LEI  O4/2020,  de  sua autoria,  que
institui, no âmbito municipal, a semana de conscientização da depressão e dá outras providências;
o que fioi acatado pela Mesa, em seguida, fioi lido com seu parecer, e aprovado em la e 2a discussão,
por unanimidade. Dando continuidade à pauta, foi lido com o seu parecer o PROJETO DE LEI
O6/2020, de autoria do vereador Dayan Serique, que veda o uso de aparelhos eletrônicos portáteis,
sem fins educacionais, em sala de aula, dos estabelecimentos de educação básica do município de
Santarém-Pará. Em ato contínuo, o trabalho fioi aprovado em la e 2a discussão, por unanimidade.
Em seguida, entrou em pauta o PROJETO DE LEI O7/2020, de autoria do vereador Ney Santana
(PSDB),  que  cria  a  campanha pemanente  para  a  colocação  de  lixo  em  local  apropriado  no
município  de  Santarém.  O  projeto  fioi  lido  com  seu parecer,  em  seguida,  aprovado  em  la e  2a
discussão, por unanimidade. A seguir, o presidente Emir Aguiar infomou que a Mesa recebeu
uma solicitação  invocando  o  §  4O do Artigo  42  do  Regimento  lntemo  da Casa,  que diz que  as
comissões terão três dias úteis, contado do recebimento das proposições, para emitir parecer; e se
no prazo estipulado  ainda não tiver emitido o parecer, o presidente da Câmara,  de oficio ou a
pedido  de  qualquer  vereador,  incluirá  o  projeto  na ordem  do  dia para  ser  discutido  e  votado
independente se houver ou não parecer. Ele destacou que há uma solicitação do vereador Alysson
Pontes,  um  oficio  do  vereador  Alaércio  Cardoso  e  um  do  vereador  Paulo  Gasolina.   Em
atendimento ao Regimento, solicitou do Departamento Legislativo para que os projetos entrassem
em  pauta.  Depois  de  algumas  discussões  sobre  a  questão,  entrou  em  pauta  o  Projeto  de  Lei
34/2017, 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, e em sequência os pareceres da Comissão de  Saúde e  Comissão de Educação.  Duante a
discussão,  fói  concordado  ficar  sobre  a Mesa para que pudessem ter uma avaliação  do  corpo
juídico  da  Casa,  retomando  o  projeto  na  segunda-féira.    Devido  a  uma reunião  com  a nova
empresa contratada responsável pelo novo site da Câmara Municipal
exigido pelo Tribunal de Justiça, o presidente EMIR AGUIAR, ence
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a todos para a próxima sessão. Vereadores presentes: ALYSSON PONTES (PSD), ANTONIO
ROCHA   (MDB),   ANDRÉ   DO   RAIO-X   (DC),   ALAÉRCIO   CARDOSO   (PATRI),
CHIQUINHO   ¢SDB),   DAYAN   SERIQUE,   SÍLVIO   NETO   (PTB),   DEL.   JARDEL
GUIMARÃES  (PODE), EMIR AGUIAR (PODE), PROF. MAmA JOSÉ MAIA (DEM),
GAÚCHO (PSB), JACKSON DO FOLCLORE ¢SL), JANDER ILSON PEREIRA (PSDB),
MANO DADAI (PRTB), NEY SANTANA (PSDB), PAULO GASOLINA (DEM), RONAN
LIBERAL JR. (MDB), TADEU CUNIIA (DEM), VALDIR MATIAS JR. (PV). AUSENTE
COM JUSTIFICATIVA:  DIDI  FELEOL  (PDT), JÚNIOR TAPAJÓS  (PL).  E  para constar
mandou lavrar a ata que depois de lida, discutida e aprovada será assinada por quem de direito.
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