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Ata  da  Oitava  Sessão  Ordinária  do  Primeiro  Peri'odo  da  Quarta  S`eSSâr6tÉLrégislativa  da
Décima Oitava Legislatura, realizada no dia dezenove 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
VALDIR MATIAS JR. (PV) infiomou do requerimento de sua autoria que solicita a revitalização
na praça da igreja Cristo Libertador. Pediu a sensibilidade das secretarias competentes para que o
pedido  seja  atendido.  Registrou  também  que  recebeu,  em  seu  gabinete,  alguns  dentistas  que
reivindicaram  uma  lei  específica  para  a  carreira  médico  odontológica;  além  de  apresentarem
propostas, e preocupações quanto a refioma administrativa e ao projeto referente a gratificação.
Disse  que  a categoria reivindica melhorias  em relação  a questão  salarial,  além  da presença do
auxiliar odontológico. Finalizou infomando que o govemo está trabalhando em um substitutivo,
que aguarda ser mais completo e atualizado para atender todas as categorias. O vereador PAULO
GASOLINA (DEM) fàlou sobre a campanha de doação de sangue, a qual o seu gabinete esteve
participando. Na ocasião, relatou que recebeu uma aula em relação a importância da doação de
sangue;  e  por  fim,  lançou  a  proposta  a todos  os  presentes  para  que  possam  também  aderir  à
campanha. Ainda, fez registro sobre a não aprovação do seu requerimento referente a convocação
da Secretária municipal  de  Saúde à Casa.  Destacou que por meio  de  sua assessoria jurídica fói
orientado a fazer um Pedido de lnfómação, o que estará apresentando, e, de posse das infómações
tomará as devidas providências. O vereador ALAÉRCIO CARDOSO (PATRI) destacou sobre
o Projeto de Lei que altera e cria cargos da lei  16.060, de  12janeiro de  1998, que dispõe sobre o
plano de cargos, carreiras, e vencimentos da administração pública. Informou que é o relator do
projeto que está em tramitação na Casa. Disse que há um diálogo na comissão, e que de comum
acordo,  estarão  fazendo  reunião  de  trabalho  com  os  seguimentos  para  que  possam  tomar  um
direcionamento mais plausível quanto a questão.  Finalizou infomando que fioi procurado pelos
fàrmacêuticos,  que  também  estão  preocupados  com  o  projeto,  e  que  reivindicam  melhorias  à
categoria.  Destacou que  seria importante  o  Executivo  se  sensibilizar,  e trazer um projeto mais
completo.  Por  isso,  as  reuniões  vão  iniciar para  ouvir os  seguimentos,  assim  como  também  o
Executivo. TEMPO DAS BANCADAS: O vereador DIDI FELEOL (PDT) infómou sobre uma
reunião com os moradores da Vila de Curuai, sobre a construção da Unidade Básica de Saúde da
localidade.  Segundo  ele,  houve uma reunião, com a presença da secretária municipal de  Saúde
Dayane  Lima  para  explicar  os  motivos  da  paralisação  das  obras,  a  qual  respondeu  de  fóma
satisfàtória, além de comprometer-se em reunir com os profissionais da unidade que estão atuando
em um prédio provisório. Explicou que a UBS é construída com recursos oriundos do Ministério
da Saúde e citou que, durante a reunião, os moradores pediram também o retomo da ambulancha
para a vila, em vista da dificuldade do deslocamento de paciente das comunidades mais distantes
por terra, devido a precariedade da Rodovia Translago. O vereador GAÚCHO (PSB) cobrou do
Poder Executivo o Projeto de Lei que garante ao servidor público a gratificação. Lembrou que o
prefeito  assinou  um  Termo  de  Ajuste  de  Conduta  e  por  este  documento  se  comprometeu  em
refiomar a estrutura administrativa e lei de cargos e salários do munici'pio. Destacou que o prazo
para aprovação do projeto encerra-se no dia 31  de março, mas o Executivo ainda não enviou o
Projeto à Casa. Ressaltou que almejam discutir o projeto com as categorias, portanto, solicitou que
ele seja encaminhado o mais breve possível. Finalizou tratando de um requerimento de sua autoria
solicitando melhorias nas vias na ocupação do Juá, que estará recebendo o serviço de transporte
público,  mas,  segundo  ele,  é
solicitou a  instalação  de  ilum
relatou sobre uma reunião que

necessário  um trabalho  de  infraestrutura  nas  vias.  Além  disso,
ão  pública para a área.  O  vereador MANO  D
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govemador Helder Barbalho e prefeito Nélio Aguiar.  Salientou que na oportunidade apresentou
demandas como a obra do anel viário do Santarenzinho, que, segundo ele, foi atendida e o início
das obras acontece nesta quarta-feira. Além disso, conversou com o prefeito sobre a revitalização
da Avenida Olavo Bilac, e da sua continuação até a Avenida Cuiabá. Frisou que essa obra deve
desafógar a Rodovia Fernando Guilhon. Além das vias, indicou também serviços nas pontes do
lrurá e da Toca da Raposa e do anel viário do Maracanã. O vereador JACKSON DO FOLCLORE
(PSL) falou que recebeu uma mensagem de um muni'cipe sobre as orientações que a preféitura
municipal tem divulgado quanto os atendimentos durante a refóma do hospital municipal, que
indica que os usuários procurem a UPA 24h ou as UBS do seu bairro. Disse que a mesma pessoa
procurou a UBS do Bairro de Aparecida, e chegando na unidade, foi infomada que o posto não
fimciona mais  24h,  dessa foma,  não  fioi  atendida.  Pediu que  a responsável  da pasta da  saúde
procue  de  foma  adequada  resolver  a  situação  das  UBS,  pois  o  povo  cobra  providências.
Concluído o Grande Expediente passamos para a Primeira Parte da Ordem do Dia com a leitura
da  ata  do  dia  17  de  févereiro  de  2020,  que  após  colocada  em  discussão  foi  aprovada  por
unanimidade.  Em continuidade houve a leitura dos expedientes recebidos:  MEMO.  012/2020 -
GAB.  Ver.  Júnior  Tapajós  (PL);  MEMO.  045/2020 -  GAB.  Ver.  Delegado  Jardel  Guimarães
(PODE); MEMO. 008/2020 - GAB. Ver. Dayan Serique; MEMO. 009/2020 - GAB. Ver. Jander
llson  Pereira  (PSDB).  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 instalação de guarda volumes nas agências bancárias do município de Santarém.
Projeto  de  Lei,  de  autoria  do  vereador  Mano  Dadai  (PRTB),  que  altera  o  art.   39  da  lei
complementar nO OO7, de 28 de setembro de 2012, que dispõe sobre parcelamento uso e ocupação
do solo do 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: Moção de Pesar O24/2020, de autoria do vereador Tadeu Cunha (DEM); Indicação
O15/2020,  de  autoria  do  vereador  Alysson  Pontes  (PSD);  Indicação  O24/2020,  de  autoria  do
vereador Mano Dadai  (PRTB);  Indicação O1 7/2020, de autoria do vereador Chiquinho (PSDB);
Pedido de lnfomação O17/2020, de autoria do vereador Jackson do Folclore (PSL); Indicações
OO9 e O10/2020, e Pedido de lnfiomação O1 6/2020, de autoria do vereador Paulo Gasolina (DEM).
Dando  seguimento  à  pauta  do  dia,  deu-se  continuidade  à  discussão  do  PROJETO  DE  LEI
O10/2020, de autoria do vereador Jackson do Folclore (PSL), que institui a semana de estudos das
Constituições Federal e Estadual e da Lei Orgânica do Município de Santarém. O presidente Emir
Aguiar infómou que o projeto e o parecer já fioram lidos, havendo a aprovação do parecer e do
projeto em  la discussão, e durante a 2a discussão, o vereador Didi Feleol pediu vista da matéria.
Com o retomo do projeto na presente sessão, deu-se continuidade à votação, sendo aprovado em
2a discussão por unanimidade e com emenda. Os projetos de Lei/Proc. NO O28/2019, 424/2013, e
1344/2017, ficaram sobre a mesa devido à ausência dos autores. Em seguida, entrou em pauta o
PROJETO DE LEI O11/2020, de autoria da vereadora Maria José Maia (DEM), que dispõe sobre
a  concessão  de  utilidade  pública  para  o  município  de  Santarém  à  Associação  Santarena  de
Desporto Paralímpico - ASDEPA. O projeto fói lido com seu respectivo parecer, e aprovado em
la  e  2a  discussão.  A  seguir,  deu-se  continuidade  com  a  votação  dos  requerimentos.  Foram
aprovados:   Requerimentos  295   e  296/2020,  de  autoria  do  vereador  Tadeu  Cunha  (DEM);
requerimento 325/2020, de autoria do vereador Valdir Matias Jr. (PV); requerimentos 21 7, 277 a
284/2020,  de  autoria do  vereador Alaércio  Cardoso  (PATRI);  requerimentos 248  a 252,  271  a

Alysson Pontes (PSD); requerimento 253/2020, de-  _274/2020, de autoria do vereador
vereador Gaúcho (PSB); requerimentos 254 a 258, 347/2020, de autoria do ve
(PRTB);  requerimentos  26 275  e  276/2020,  de  autoria  do  vereador  Andr
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requerimento  297/2020,  de  autoria  do  vereador  Emir  Aguiar  (PODE);  requerimentos  263  a
268/2020, de autoria do vereador Jackson do Folclore (PSL); requerimentos 285 a 292/2020, de
autoria do  vereador Chiquinho  (PSDB);  requerimento  294/2020,  de  autoria do  vereador Paulo
Gasolina (DEM); requerimentos 298 a 307/2020, de autoria do vereador Didi Feleol (PDT). Foi
retirado  de  pauta,  o  requerimento  293/2020,  de  autoria  do  vereador  Paulo  Gasolina  (DEM).
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),   ALAÉRCIO   CARDOSO   (PATRI),
CHIQUINHO  (PSDB),  SÍLVIO  NETO  (PTB),  DIDI  FELEOL  (PDT),  DEL.  JARDEL
GUIMARÃES  (PODE),  EMIR AGUIAR (PODE), PROF.  MARIA JOSÉ MAIA (DEM))
GAÚCHO   (PSB),   JACKSON  DO  FOLCLORE  PSL),  MANO   DADAI   (PRTB),  NEY
SANTANA  (PSDB),  PAULO  GASOLINA  (DEM),  TADEU  CUNHA  (DEM),  VALDIR
MATIAS JR. (PV). AUSENTE COM JUSTIFICATIVA: JANDER ILSON PEREIRA (PSDB),
RONAN  LIBERAL  JR.  (MDB),  DAYAN  SERIQUE,  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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