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PODER  LEGISLATIVO

CÃMARA MUNICIPAL DE SANTARÉM
Avenida  Dr. Anysio Chaves,  1001.

CEP.  68.030.290 - SANTARÍM-PARÁ

CNPJ  n9 10.219.202/0001-82

Ata da Nona Sessão Ordinária do Primeiro Período da Quarta Sessão Legislativa da Décima
Oitava Legislatura, realizada no dia doisde março 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 CHIQUINHO (PSDB)
registrou que esteve acompanha_do a equipe de engenharia da Secretaria Municipal de Educação -
SEMED,  em  uma  visita  à  construção  da  escola  da  comunidade  de  Cachoeira  do  MarÓ  -  Rio
Arapiuns.  Também  féz  registro  da  reunião  que  ocorreu  na  comunidade  de  Mariazinha  com  a
participação do preféito Nélio Aguiar e a secretária de educação Mara Belo. Na ocasião,  fóram
apresentadas   as   demandas   reférente   à   escola   da   comunidade,   o   que   foi   recebido   com
comprometimento pelo  govemo.  Finalizou agradecendo  ao preíéito  e  a secretária pela resposta
positiva as demandas daquela região. O vereador ANTONIO ROCHA (MDB) prestou contas da
viagem a Belém,  onde  esteve  reunido  com representante  da  Secretaria Estadual  de Transporte,
para fàlar sobre a rodovia Translago.  Disse que é uma falha da população não ter um deputado
estadual  representando  a região,  mas  como  vereadores,  estão  fazendo  o  seu papel,  e  buscando
melhorias para as demandas da região. Infómou que houve o comprometimento que, na próxima
semana, os maquinários estarão na Translago para fàzer o trecho do Aninduba até o Patacho. Com
relação  a  recuperação  da  Translago,  relatou  que  só  vai  iniciar  depois  das  chuvas  cessarem.  O
vereador  RONAN  LIBERAL  JR.  (MDB)  justificou  a  sua  ausência  da  semana  anterior  ao
camaval.  Destacou de uma agenda em Belém, onde estivera tratando com a SESPA sobre uma
grande ação  de  saúde  bucal  que  ocorre  em março,  assim  como  pedir uma ação  do ParáPaz no
município.  Em seguida, comentou do projeto acerca do empréstimo que está em pauta.  Relatou
que elejá fioi aprovado na Casa, mas por solicitação do Tesouro Nacional que pediu uma alteração
fiomal sobre o Fundo de Participação dos Municípios - FPM, o projeto retoma à Casa. Finalizou
solicitando  apoio  dos  pares  para  votação  da  matéria.  O  vereador  GAÚCHO  (PSB)  também
comentou   sobre   o   retorno   do   projeto   reférente   ao   empréstimo.   Destacou   que   ele   é   um
endividamento  do  município  que  voltou  para  ser  corrigido.  Segundo  ele,  o  preféito  não  tem
compromisso com o servidor público municipal quando compromete o Fundo de Participação do
Munici'pio; além disso, enfátizou que o preféito assinou um TAC concordando apresentar à Casa,
o projeto reférente a gratificação dos servidores, e estão a menos de 30 dias para encenar o prazo
para votação  da matéria,  e, até o momento,  o projeto não  fioi  enviado.  Destacou que não dá de
pensar em outra questão se não, de que o empréstimo seria para garantir a tentativa de reeleição
do  Chefe  do  Executivo.  O  vereador  PAULO  GASOLINA  (DEM)  registrou que  recebeu uma
denúncia com relação a falta de insumos na UBS do Tabocal. Relatou que foi ao local para fazer
o  seu  papel  de  vereador  e  coníérir  a  denúncia,  contudo,  relatou  que  foi  destratado  tanto  pela
enfemeira, quanto pelo médico da unidade. Disse que conversou com a secretária de saúde sobre
a situação, a qual deu retomo que a situação já estaria resolvida e os equipamentosjá estariam na
unidade.  Destacou  que  espera  ser  atendido  com  respeito,  pois  querem  transparência.  Finalizou
fazendo registro da situação crítica da Serra do índio, no Santarenzinho.  Segundo ele, as pessoas
estão  conendo  risco  de vida naquele  local, portanto,  estará encaminhado  um trabalho  para que
tomem providências sobre a situação. O vereador ALAÉRCIO CARDOSO (PATRI) lamentou
o naufrágio da embarcação Anna Karoline 3, que acarretou vítimas no ú1timo sábado. Disse que
esta Casa corriqueiramente vem avisando sobre essa questão, recordando que em 201 7, houve uma
reunião com a ARCON, ANTAQ, Ministério público, e demais entidades e vereadores, alertando
sobre a segurança na navegação. Segundo ele, a Agência Nacional
ANTAQ  e  a  Capitania  dos  Portos  do  Amapá,   são
embarcação.  Finalizou  deixando  seu  repúdio  quanto  a  questão r  D:-I
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GUIMARÃES  (PODE)  infiomou  que  estará  apresentando  um  projeto  de  lei  sobre  o  uso  de
veículos  através  de  aplicativos  para o  transporte  remunerado  individual  e  passageiros,  e  que  o
dispositivo  põe  em  uso  o  aplicativo  em  motocicletas,  pois  segundo  ele,  o  serviço  também
colaborará para inibir o serviço clandestino.   Também, destacou que está em pauta outro projeto
de  sua  autoria,  que  dispõe  sobre  medidas  administrativas  e  penalidades  impostas  aqueles  que
praticam exploração  do  trabalho  infàntil  em  Santarém.  Finalizou enfàtizando  que  espera que o
projeto seja apreciado pelos pares na presente sessão. TEMPO DAS BANCADAS:  O vereador
JACKSON DO FOLCLORE (PSL) comentou também sobre o retomo _Q projeto de lei reférente
ao empréstimo. Segundo ele, a população se mostra contra o projeto, pois eles estão sabendo que
o  FPM  é  a  garantia;  e  que  se  ocorrer  dificuldade  o  município  vai  pagar  com  o  salário  dos
funcionários. Destacou também que fói procurado na semana passada por médicos das UBSs, que
reclamaram não ter mais condição de trabalhar nas unidades; além disso, também questionaram
porque  eles  não  têm  o  direito  as  gratificações.  Registrou  que  vai  encaminhar  um  pedido  de
infomação e passar aos médicos para prestar os devidos esclarecimentos. Por fim, solidarizou-se
com às  famílias  que tiveram  vítimas  no  acidente  da embarcação  Anna Karolina 3.  O  vereador
JANDER ILSON PEREIRA (PSDB) fez um apelo ao govemador Hélder Barbalho através da
SEDEME, para que seja liberado o recurso para implantação do programa Luz para Todos para as
regiões do Tapará e Aritapera.  Também repercutiu sobre a falta de energia nas regiões do Lago
Grande e Arapixuna, que. segundo ele, tem causado prejuízos à população, em vista da queima de
equipamentos   domésticos.   Finalizou   fàzendo   apelo   para   que   providências   sejam   tomadas.
Repercutiu também sobre um novo recadastramento aos pescadores do Brasil. Disse que já existe
o recadastramento anual, no entanto, a partir do mês de março pretendem realizar mensalmente.
Contudo, destacou que a situação parece querer enfraquecer a categoria, pois não se pensou nos
custos do deslocamento  dos pescadores, nem de que a Colônia de Pescadores não teria suporte
para fazer o trabalho mensalmente. Disse que vai buscar soluções a questão. O vereador ANDRÉ
DO RAIO X (DC) repercutiu sobre a saúde no município.   Relatou sobre o fàlecimento de uma
amiga, e que viu o sofirimento da fàmília durante o processo de entrada na UPA, e transferência
para o municipal.  Solicitou a  Secretária Dayane  Lima que olhasse  com mais carinho para essa
situação, pois existe um mau atendimento por parte de médicos e fúncionários do HMS. Finalizou
tratando sobre o projeto referente ao empréstimo que retoma a casa. Disse que vai manter o seu
voto  contrário,  pois  acredita  que  o  empréstimo,  neste  momento,  visa  a campanha  eleitoral.  O
vereador ALYSSON  PONTES (PSD)  féz registro e lamentou o falecimento de dois amigos, o
senhor  lrapuã  Teles  e  lran  parente.  Solicitou  que,  no  momento  oportuno,  pudessem  fazer  um
minuto de silêncio. Concluiu lamentando o naufirágio da embarcação Anna Karolina 3, que ocorreu
no último sábado, e se solidarizando com as famílias das vítimas. O vereador JÚNIOR TAPAJÓS
(PL)  registrou  que  saiu  no  Diário  Oficial,  uma  Portaria da  SEDUC,  autorizando  o  Sistema de
Organização Modular de Ensino na comunidade de Vila Brasil, no Rio Arapiuns. Segundo ele, é
uma demanda muito  aguardada  pela  comunidade.  Também  comentou  sobre  o  falecimento  das
pessoas no HMS. Disse que nem sempre é possível salvar a vida de todos, que tem respeito pelo
vereador André do Raio X, e a fàmília que perdeu o seu ente. Mas destacou que precisam também
trazer o outro lado da moeda, pois muitas vidas são salvas naquele naquela unidade de saúde. O
vereador DAYAN  SERIQUE destacou também  sobre o  HMS,  que  sabem do compromisso de
quem trabalha no local. Disse que vez ou outra tem problema de relacionamento, mas é exceção;
e, infélizmente as pessoas salvas não aparecem na estatística. Também comentou sobre o projeto
reíérente  ao  empréstimo,  que  tem  como  garantia  o  FPM.   Segundo  ele,
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consultaram a Casa quanto a deteminação.  Segundo ele, devem escutar todas as categorias para
evitar injustiças. Concluído o Grande Expediente passamos para a Primeira Parte da Ordem do
Dia  com a leitura da  ata  do  dia  18  de  févereiro  de  2020,  que  após  colocada em  discussão  foi
aprovada  por  unanimidade.  Em  continuidade  houve  a  leitura  dos  expedientes  recebidos:  Of.
Circular   O16/2020   -   SEMGOF;   OF.   Circular   OO1/2020   -   GAB.   Senador   Jader   Barbalho.
Concluído  a  leitura  dos  expedientes,  fóram  apresentados  os  projetos  encaminhados  à  segunda
comissão:  Projeto  de  Lei,  de  autoria  do  vereador  André  do  Raio  X  (DC),  que  dispõe  sobre  os
procedimentos para higienização  dos  carrinhos  e  cestos de  compras  utilizados pelos clientes de
supemercados e similares no âmbito do município de Santarém e dá outras providências. Projeto
de Lei, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a instituição de gratificações, plantões,
sobreaviso e auxílio aos profissionais/trabalhadores de saúde, vinculados a Secretaria Municipal
de Saúde e dá outras providências. Projeto de Lei, de autoria do vereador Tadeu Cunha (DEM),
institui a "Semana Municipal de Conscientização a infecções caudadas pelo HTLV - 1  (Sigla da
língua inglesa) - vírus que infiecta células T humanas, a ser realTziaa na terceira semana de junho.
Projeto de Lei, de autoria do vereador Del. Jardel Guimarães (PODE), altera o art. 3O, VIII, da lei
municipal de 20.  309, de  19 de dezembro de 2017, que dispõe no âmbito do município, o uso de
veículos através de aplicativos para o transporte remunerado individual e passageiros e dá outras
providências.  Projeto  de  Lei,  de  autoria do  vereador Mano  Dadai  (PRTB),  que  dispõe  sobre  a
criação e denominação da UMEl do Bairro da Alvorada. 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  O25/2020,  de  autoria  do  vereador
Antonio Rocha (MDB);  Moção de Congratulações O26/2020 e Moção de Felicitações O27/2020,
de autoria do vereador Alysson Pontes (PSD); Moção de Pesar O28/2020, de autoria do vereador
Emir Aguiar  (PODE);  Moção  de  Felicitações  29/2020,  de  autoria do  vereador  Paulo  Gasolina
(DEM);   Moção   de   Felicitações   O30/2020,   de   autoria   do   vereador   Tadeu   Cunha   (DEM);
requerimento 2 1 1/2020, de autoria do vereador Ronan Liberal Jr. (MDB); Pedido de lnfómação
O18/2020, de autoria do vereador Jackson do Folclore (PSL). Dando seguimento à pauta do dia,
entrou em discussão o PROJETO DE LEI O12/2020, de autoria do Poder Executivo, que altera a
redação do art. 2O - A, da Lei nO 20.661, de O2 de outubro de 2019, introduzido pela lei nO 20.854,
de 19 de dezembro de 2019, para fazer constar como garantia à operação de créditojunto à Caixa
Econômica Federal o FPM - Fundo de participação dos municípios.  O projeto fioi lido com seu
parecer, e aprovado em la e 2a discussão, aprovado por maioria com 15 votos fàvoráveis e 6 votos
contrários, em ambas as discussões. 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 a,sL), MANo
DADAI (PRTB), NEY SANTANA (PSDB), PAULO GASOLINA (DEM), TADEU CUNHA
(DEM),  VALDIR  MATIAS  JR.  (PV),  JANDER  ILSON  PEREIRA  (PSDB),  RONAN
LIBERAL JR. (MDB), DAYAN SEFIQUE, JÚNIOR TAPAJÓS (PL). E para constar mandou
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