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da Décima Oitava Legislatura, realizada no dia onze de março 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), presidente em exercício do Poder Legislativo, deu boas-vindas aos
vereadores e iniciou a sessão com o GRANDE EXPEDIENTE. TEMP0 DE LIDERANÇA: 0
vereador  JANDER  ILSON  PEREIRA  (PSDB)  infomou  que  apresentará  uma  moção  de
felicitações  à  Colônia  de  Pescadores  Z-20,  pela  comemoração  de  seu  centenário.  Na  ocasião
destacou um pouco da história da instituição, registrou a programação de centenário da Colônia
de  Pescadores  Z-20,  e  parabenizou  todos  aqueles  que  fizeram  e  fazem  parte  da  história  da
instituição. 0 vereador RONAN LIBERAL JR. (MDB) parabenizou a vereadora Prof. Maria José
Maia pela sessão em homenagem as mulheres que ocorreu na última terça-feira. Também destacou
a informação, que Santarém é o primeiro município do Norte a cumprir requisitos de govemança
pública, com base na Lei de Responsabilidade Fiscal, através de um acordo de cooperação técnica
realizada com o Tribunal de Contas do Estado do Pará, TCM e Universidade de Brasília.  Disse
que o prefeito esteve entregando um relatório de contabilidade pública, o que, segundo ele, mostra
o  compromisso  da  gestão  transparente.  Destacou  ainda  que  estiveram  no  Centro  de  Govemo
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à  Secretaria Municipal  de  Saúde  informações  colhidas nas  comunidades  de  Ajamui  do  Lago
grande  e  Vila  Franca  do  Tapajós,  quanto  a  revitalização  das  unidades  de  saúde.  Disse  que
estiverain  apresentando  à  secretaria  as  demandas  e  pediram  autorização  para  que  os  serviços
fossem realizados em ambas as unidades. 0 vereador DAYAN SERIQUE parabenizou a Unidade
de Referência em Especialidade em Saúde - URES, que completa 27 anos de existência. Deixou o
reconhecimento  à unidade que  se  dedica ao  serviço prestados à saúde  pública em  Santarém e
região. 0 vereador TADEU CUNHA (DEM) repercutiu sobre a unidade 24h de Alter do Chão,
que segundo conversa com a secretaria, a partir da semana que vem iniciarão a revitalização da
unidade. Também falou da implantação do tomógrafo que está aguardando a conclusão da sala
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sessão  que ocorreu na última terça-feira em homenagem ao  Dia lntemacional  da Mulher.  Em
seguida, repercutiu que esteve visitando a UPA 24h e HMS, e que na ocasião, foi informado sobre
os exames de tomografia das unidades que estão paralisados. Segundo ele, a empresa responsável
está com o equipamento quebrado, e o novo tomógrafo para o HMS ainda não foi implantado.
Disse que é uma situação delicada, pois não viu por parte dos órgãos competentes um plano 8.
Finalizou solicitando atenção quanto a situação à secretaria municipal de saúde. 0 vereador Valdir
Matias Jr. passou a direção dos trabalhos ao vereador Alaércio Cardoso para fazer uso da tribuna.
0  vereador  VALDIR  MATIAS  (PV)  infomou  que  o  Ministério  Público  recomendou  ao
Executivo municipal a imediata suspensão do processo licitatório para a seleção de empresas e
instituições interessadas em explorar os espaços públicos no Cristo Rei - Centro de Artesanato do
Tapajós.  Disse  que  recebeu  a preocupação  dos  artesões  que  atuam  no  local  e  deu todo  apoio
jurídico e técnico para que os profissionais pudessem também participar do certame. Relatou que
no  edital  lançado  pela  Prefeitua,  no  artigo  que  dispõe  das  condições  de  participação,  não
especifica se essas instituições, que poderiam participar do certame, precisariam estar relacionadas
à produção artesanal.  Finalizou ressaltando que a recomendação do MP,  assegura o direito dos
artesãos a participarem da licitação pública. 0 vereador Alaércio Cardoso devolveu a direção dos
trabalhos ao vereador Matias Júnior. TEMPO DAS BANCADAS: 0 vereador DIDI FELEOL
(PDT) registrou que reuniu com o gestor Aguiar e lideranças da comunidade de
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Ajamuri para buscar soluções  quanto  a unidade  básica de  saúde,  a recuperação  de ramais  e  a
reforma da escola. Também registrou que solicitou uma ação itinerante dajustiça eleitoral para a
região  do  Lago  Grande  e  outras  comunidades  das  regiões  de  Arapiuns,  Aritapera,  Ituqui  e
Arapixuna.  Para que esse pedido  seja atendido a prefeitura está planejando uma ação que terá
participação da justiça eleitoral.  0 vereador ANDRÉ DO RAIO-X (DC) relatou que visitou o
HMS,ondeobservouoiníciodaobraderefomadaunidade.Dissequereparouquealgunssetores
precisam de uma atenção maior, pois teria visto pessoas em macas precisando de atenção. Ainda
sobre o HMS, falou que recebeu reclamações acerca do tomógrafo, que não estaria fimcionando,
embora  o  hospital  o  tenha  recebido  recentemente.  Além  disso,  relatou  que  a  clínica  que  tem
convênio estaria com o  equipamento parado.  Finalizou destacando que espera que o diretor do
HMS  resolva  essa  situação.   0  vereador  MAN0  DADAI   (PRTB)  solicitou  ao  Executivo
Municipal para que, pelo menos vias de ônibus  sejam recuperadas.  Comentou que esteve com
moradores das ruas Vitória-Régia,  17 de Maio e Paraná que solicitaram a recuperação das vias.
Relatou também  que  solicitou uma reunião  com  o  secretário  municipal  de  lnfraestrutura para
reivindicar  a  conclusão  da  Rua  Angelim.  Finalizou  reiterando  o  pedido  à  SEMSA  para  que
inaugure a UBS do Amparo, o que, de acordo com ele, deve desafogar a unidade do Bairro da
Conquista. 0 vereador DAYAN SERIQUE fez um alerta quanto a refoma da Unidade Básica de
Saúde na vila balneária de Alter do  Chão.  Segundo  ele,  a obra foi  anunciada para a segunda
quinzenademarço,maslaudostécnicoscomprovamqueaestruturadoimóvelestácomprometida,
o que inviabiliza as obras de melhoria no local. Disse que não é certo que se anuncie uma reforma
sem que um novo laudo autorize tal refoma, pois naquele equipamento público passarão pessoas,
turistas, profissionais  de saúde e comunitários.  Sugeriu que uma nova perícia seja realizada no
prédio. Concluído o Grande Expediente passamos para a Primeira Parte da Ordem do Dia com
a leitura da ata do dia 04 de março de 2020, que após colocada em discussão foi aprovada por
unanimidade. Em continuidade houve a leitua dos expedientes recebidos:  MEMO.  048/2020 -
GAB. Ver. Del. Jardel Guimarães (PODE); OF. 005/2020 -GAB. Ver. Maria José Maia (DEM);
Carta Convite 031/2020 -Escola do Parque; Of. 051/2020 -SEMED; Of.171/2020 -SEMTRAS;
Of.  061/2020  -  SINTESP;  PORTARIA  056/2020  -  DAF  -  DRH.  Concluído  a  leitura  dos
expedientes, foram apresentados os projetos encaminhados à segunda comissão: Projeto de Lei,
de autoria do vereador Paulo Gasolina (DEM), que dispõe sobre a transparência na distribuíção de
medicamentos pela rede municipal de saúde. Projeto de Lei, de autoria do vereador Didi Feleol
(PDT),  que  inclui  no  calendário  oficial  de  eventos  do  município  de  Santarém  a  "Festa  de
aniversário de elevação à categoria de Vila", Vila Curuai -Lago Grande. 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 36/2020, de autoria do
vereador Jander llson Pereira (PSDB); Moção de Felicitações 037/2020, de autoria do vereador
Tadeu  Cunha  (DEM);  Moção  de  Aplausos  038/2020,  de  autoria  do  vereador  Alysson  Pontes
(PSD);Requerimento534/2020,deautoriadovereadorJúniorTapajós(PL).Aseguir,opresidente
em exercício Valdir Matias Jr., registrou da existência de  seis mensagens  de veto, que haviam
perdido  o  prazo  de  votação.  Segundo  ele,  o  Regimento  lntemo  destaca  que  o  veto  deve  ser
apreciado  em  30  dias,  caso  não,  deve  ser acatado  pela Casa; já na Constituição  Federal  e  Lei
Orgânica, se não for apreciado em 30 dias, tranca-se a pauta até a votação dos vetos. Destacou aos
pares  que  precisam  encontrar  uma  deliberação  sobre  a  questão,  e  abriu  a  discussão  sobre  a
demanda.   Após   as   discussões,   o   presidente   informou   que   encaminhará  mi   expediente   a
coordenadoriajuídicadacasaparamanifestaçãojuídicacomrelaçãoaesseconffontolegislativo,
sugerindo que em seguida, preparem os pareceres
decisão foi aprovada pelo plenário. Em ato con

com os vetos para votação na segunda-feira. A
o vereador Silvio Neto devolveu o projeto
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de leiA'ROC.1455/2018, o qual pediu vista na sessão de segunda-feira,  de autoria do vereador
Alaércio  Cardoso.  Dado  início à  la discussão, o autor da matéria,  solicitou que ficasse sobre a
Mesa, devido ainda precisarem esclarecer alguns pontos. Em seguida, o presidente perguntou ao
plenário  se  trancariam  a  pauta para  ser  apreciada na  segunda-feira,  o  que  foi  acordado  pelo
plenário. Dessa foma, o presidente em exercício VALDIR MATIAS JR., encerrou os trabalhos
convidando a todos para a próxima sessão. Vereadores presentes: ALYSSON PONTES (PSD),
ANDRÉ  D0  RAIO-X  (DC),  ALAÉRCI0  CARDOSO  (PATRI),  CHIQUINHO  (PSDB),
SÍLVIO  NETO  (PTB),  DIDI  FELEOL  (PDT),  DEL.  JARDEL  GUIMARÃES  (PODE),
GAÚCHO (PSB), MANO DADAI (PRTB), NEY SANTANA (PSDB), PAULO GASOLINA
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tMDB),  ]ACKSON DO FOLCLORE  a>SL).  AUSENTE  COM  ]USTIFICATIVA:  ]ANDER
ILSON PEREIRA (PSDB), PROF. MARIA JOSÉ MAIA (DEM), EMIR AGUIAR (PODE).
E para constar mandou lavrar a ata que depois de lida, discutida e aprovada será assinada por quem
de direito.

`Câmara Munlcipal de Santarém

]ander llson  Rego Pereiro
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