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Ata da Décima Quarta Sessão Ordinária do Primeiro Período da Quarta Sessão Legis]ativa
da Décima Oitava Legislatura, realizada no dia dezesseis 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  RONAN  LIBERAL  JR.  (MDB)  lamentou  o  falecimento  do  empresário  Madson
Gamboa;  e justificou  sua  ausência  na  reunião  de  quinta-feira  com  os  técnicos  da  prefeitura.
Salientou toda a preocupação das mídias sociais com relação a pandemia do Coronavírus. Relatou
sobre a técnica de enfermagem que estava com suspeita da doença em Santarém.  Segundo ele,
soube  que  o  primeiro  exame  deu  negativo,  mais  que  ainda  aguardava  a  contraprova  para
confirmaçãodoresultado.Finalizouenfatizandoqueestarãoseguindoasmedidasnecessáriaspara
evitar a proliferação da doença. 0 vereador DAYAN SERIQUE também lamentou o falecimento
do  empresário  Madson  Gamboa.  Em  seguida,  informou  que  estará  apresentando  pedido  de
infomações à Secretaria Mmicipal de Saúde - SEMSA, sobre quais medidas estão sendo tomadas
para o enfrentamento ao COVID-19. Destacou que o ideal a ser feito nesse momento é munir o
cidadão .com dados verídicos, sugerindo que a SEMSA crie mi plano de trabalho para conter o
avanço  do  vírus  na  cidade,  assim  como  uma  equipe  de  profissionais  autorizados  a  fomecer
infomações atualizadas à sociedade sobre a questão. 0 vereador JANDER ILSON PEREIRA
(PSDB) registrou que recebeu reclamações de moradores das comunidades de Santarém Mirim e
Ajamuri, os quais pediram ajuda por causa das condições precárias dos ramais. Os moradores da
comunidade  de  Santarém  Mirim  sugeriram  a  suspensão  das  aulas,  pois  o  ônibus  escolar tem
dificuldade de fazer o trajeto da escola até as residên`cias. Na comunidade de Ajamui, região do
Lago  Grande,  o ramal também está intrafegável,  e a situação  dificulta ainda o  escoamento  da
produção. agrícola  e  abastecimento  das  comunidades.   Disse  que  vai  cobrar  providências  à
secretaria   competente.   0   vereador   JACKSON   D0   FOLCLORE   (PSL)   registrou   sua
preocupação com a denúncia realizada por professores que relataram que na maioria das escolas
municipais  do  Rio  Arapiuns  a merenda ainda não  chegou.  Finalizou pedindo  providências  da
secretariacompetente.0vereadorANDRÉDORAIOX(DC)infomouacercaderequerimentos
solicitando melhor infiaestrutua de vias dos bairros do Jutaí, Livramento e Amparo. Dirigiu-se
ainda ao coordenador do Núcleo Regional da Secretaria de Estado de Transportes em Santarém,
para que  dê  atenção  à  Rodovia  Santarém  Curuá-Una,  que,  de  acordo  com  ele,  após  visitas  a
algumascomunidadesdaregiãocomoBoaEsperançaeGuaraná,foramobservadosproblemasque
acarretam riscos as pessoas que trafegam naquela localidade. 0 vereador Valdir Matias Jr. passou
a direção dos trabalhos ao vereador Jander llson Pereira para fazer uso da tribuna.  0 vereador
VALDIR  MATIAS  JR.  (PV)  infomou  que  solicitaram  na  última  sessão,  à  Coordenadoria
Juídica da Casa um parecer acerca do veto. Destacou que a coordenadoria se manifestou e que
encaminhará a cópia ao e-mail dos vereadores. Informou que, passado os trinta dias, a pauta será
trancada para que os vetos sejam votados, e hoje estarão fazendo isso. Registrou também sobre a
reunião que ocorreu na quinta-feira com a equipe técnica da prefeitua, em que tiraram algumas
dúvidas  sobre  os  projetos.    Segundo  ele,  existe  a convicção  da prefeitua  de  que  não  haverá
diminuiçãodossaláriosrecebidospelosservidoresmunicipais.Finalizoutratandosobreasituação
do  Coronavírus,  ressaltando  ser  importante  que  exista  uma  comissão  para  infomar  sobre  a
situação,   ressaltando   que   atualmente   vários   prefeitos   estão  tomando   medidas  para  evitar
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assuntos referentes à educação no município de Santarém. Entre os pedidos à Secretaria Estadual
de Educação reivindicou a implantação do Sistema Modular de Ensino em algumas comunidades
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do interior,  assim como a construção de uma escola na região da BR  163.  Solicitou também o
desmembramento da escola de Alter do Chão que atende a estudantes do ensino médio que tem
como anexo a escola Dom Tiago, que fica no bairro Santarenzinho na zona urbana de Santarém.
Finalizou agradecendo aos pares pela participação na reunião, realizada na Casa, com instituições
que realizam fiscalização e manutenção na BR  163.  Segundo ela, a reunião teve como objetivo
reivindicar melhorias no trecho da rodovia que vai até a comunidade de Tabocal. TEMPO DAS
BANCADAS:0vereadorCHIQUINHO(PSDB)repercutiuqueanopassadofizeramumpedido
de infomação ao Hospital Regional do Baixo Amazonas -HRBA, e até hoje não houve retomo
porpartedohospital.Deacordocomele,oHRBAseriavistocomoumaunidade"semproblemas",
mas estaria ocorrendo entrave com o prazo de exames solicitados por médicos. Relatou também
que médicos especialistas que atuam na unidade estariam recebendo altos valores e empresas de
especialidades médicas estariam praticando "monopólio", dando como exemplo que o hospital
estaria contando somente com um médico especialista em cateterismo. Finalizou enfatizando sua
indignação  com a situação  e  sugerindo  que o  govemador Helder Barbalho troque  a gestão da
midade  hospitalar.  0  vereador JANDER  ILSON  PEREIRA  (PSDB)  voltou  a tribuna para
parabenizaroeventodaColôniadePescadoresZ-20,noúltimodia13,quecontoucomapresença
do prefeito municipal e deputado Orlando Lobato, em comemoração aos 100 anos da instituição.
Finalizouparabenizandoadiretoriapelabrilhanteorganização,eaodeputadoOrlandoLobatoque
tambémestevenacomunidadedaCostadoTaparáouvindoasliderançasdalocalidade.0vereador
ALAÉRCIO  CARDOSO  a'ATRI)  extemou  seu  pesar  e  solidariedade  aos  familiares  do
empresário Madson Gamboa e do senhor Francisco Pessoa (Chico Pema). Em seguida, comentou
sobre a reunião esclarecedora com os técnicos da prefeitura sobre a discussão dos projetos de lei
sobre a gratificação dos servidores da saúde, assim como, também relatou da reunião que ocorreu
pela  manhã  sobre  a  segurança  do  trecho  urbano  da  BR  163,  em  que  foram  feitos  alguns
encaminhamentos.   Por   último,   parabenizou   o   govemo   pelo   plano   quanto   a   situação   do
Coronavírus, que está causando preocupação ao município, e que vem atender as recomendações
seguidas pelo  govemo Estadual  e Federal, para tranquilizar a população.  0 vereador PAUL0
GASOLINA  infomou  da  sua  desfiliação  do  partido  Democratas,  e  extemou  seu  pesar  e
solidariedade à família Gamboa, pelo falecimento do empresário Madson Gamboa.  Em seguida,
lamentou  a falta  de  controle  em  relação  à  coleta de  lixo  no  bairro  Alvorada.  Segundo  ele,  é
impossível entrar um carro coletor de lixo e por esse fato, foi contratado carroceiros para a coleta.
Porém, recebeu infomação que os carroceiros foram substituídos por micro tratores, que farão a
coleta.  Expressou  sua  indignação  com  a  situação,  e  informou  que  apresentará un  Pedido  de
lnformação,  pois  os  moradores  estão  sendo  sacrificados  e  penalizados  por  falta  de  gestão.
Finalizou  dizendo  que  ainda tem  a convicção  que  farão  um planejamento  adequado para não
penalizarem a população, nem os carroceiros. Concluído o Grande Expediente passamos para a
Primeira Parte da Ordem do Dia com a leitura da ata do dia 09 de março de 2020, que após
colocada  em  discussão  foi  aprovada  por  unanimidade.  Em  continuidade  houve  a  leitua  dos
expedientes  recebidos:  MEMO.  017/2020  -  CJL/CMS;  Of.   080/2020  -  GAB/SEMSA;  Of.
002/2020  -  SIRSAN;   Convite  -  ASMOVIC.   Concluído  a  leitua  dos  expedientes,  foram
apresentados os projetos encaminhados à segunda comissão: Projeto de Lei, de autoria do vereador
Alysson  Pontes   (PSD),   que   institui  no  âmbito   do  município   de   Santarém  a   Semana  de
conscientização do planejamento familiar e dá outras providências.  Mensagem de Veto, de autoria
do Poder Executivo, ao Projeto de Lei, de autoria do vereador Ney Santana (PSDB), que cria a
campanha pemanente para a colocação do lixo em local apropriado do município de Santarém.
Projeto de Lei, de autoria do vereador Paulo Gasolina (DEM), que dispõe sobre a obrigatoriedade
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caixaseletrônicas.Emseguida,passou-separaaSegundaPartedaOrdemdoDia,comdiscussão
e votação das matérias em pauta.  TRABALHOS APROVADOS E ACATADOS:  Moção de
Pesar 39/2020, de autoria do vereador Dayan Serique; Moção de Pesar 040/2020, de autoria do
vereadorValdirMatiasJr.;MoçãodeFelicitações41/2020,deautoriadovereadorAlyssonPontes
(PSD); Moção de Felicitações 42/2020, de autoria da vereadora Maria José Maia (DEM); Moção
de  Pesar  43/2020,  de  autoria  do  vereador Alaércio  Cardoso  (PATRI);  Pedido  de  lnfomação
024/2020, de autoria do vereador Dayan Serique; Pedido de lnfomação 25/2020, de autoria do
vereador Jackson do Folclore (PSL); Pedido de lnfomação 26/2020, de autoria do vereador Paulo
Gasolina (DEM).  A seguir,  o presidente infomou que a pauta está trancada e vão colocar em
votação  os  vetos.  Primeiramente  houve  a  apreciação  da  Mensagem  de  VETO  TOTAL  ao
PROJETODELEI295/2019-PROC.1438/2018-quedispõesobreareservadeespaçospúblicos
em teatro,  cinemas,  auditórios,  ginásio,  estádios  e  similares para pessoas  com deficiências que
utilizarn cadeiras de rodas ou com mobilidades reduzidas e dá outras providências. 0 veto foi lido
com o seu parecer, em seguida, o presidente solicitou que o vereador André do Raio X realizasse
a verificação da uma. Em ato contínuo, convidou cada vereador para exercer seu voto. Após a
conferência dos votos pelos escrutinadores vereadores Alaércio Cardoso e Prof. Maria José Maia,
contabilizando  um total  de  17  (dezessete)  vereadores presentes na sessão,  foi proclamado  seis
votos "sim", pela manutenção do veto, e 11  (onze) votos "não" pela não manutenção. Portanto, o
presidente proclamou que foi derrubado o veto total ao Projeto de Lei 295/2019, de autoria do
vereadorDayanSerique.Dadocontinuidadeavotaçãodosvetos,entrouemdiscussãoamensagem
de VETO PARCIAL AO PROJETO DE LEI 306/2019 -PROC.1345/2019, que dispõe sobre a
regularização fimdiária ubana no município de Santarém e institui mecanismos para aprimorar a
eficiência dos procedimentos de alienação de imóveis do município dentro da REURB.  0 veto foi
lido  com  o  seu  parecer,  em  seguida,  o  presidente  solicitou  que  o  vereador André  do  Raio  X
realizasse a verificação da uma. Em ato contínuo, convidou cada vereador para exercer seu voto.
Após a conferência dos votos pelos escrutinadores vereadores Alaércio Cardoso e Prof. Maria José
Maia, contabilizando um total de 17 (dezessete) vereadores presentes na sessão, foi proclamado 8
(oito) votos "sim", pela manutenção do veto, 08 (oito) votos "não" pela não manutenção, e uma
abstenção.  Portanto,  o presidente proclamou que  foi mantido  o veto parcial ao  Projeto  de  Lei
306/2019,  de  autoria  do  Poder  Executivo.  Dando  continuidade  à  sessão,  entrou  em  votação  a
mensagem de VET0 TOTAL AO PROJETO DE LEI 042/2019 -PROC.167/2016, que dispõe
sobre  a  instituição  do  Gari  comunitário  para  a  coleta  de  lixo,  limpeza  de  canais,  escadarias,
canaletas afim de prevenir danos aos moradores de locais inacessíveis a coleta fomal. 0 veto foi
lido  com  o  seu  parecer,  em  seguida,  o  presidente  solicitou  que  o  vereador  Alaércio  Cardoso
realizasse a verificação da urna. Em ato contínuo, convidou cada vereador para exercer seu voto.
Após a conferência dos votos pelos escrutinadores vereadores Alaércio Cardoso e Prof. Maria José
Maia, contabilizando um total de  16 (dezesseis) vereadores presentes na sessão, foi proclamado
12 (doze) votos "sim", pela manutenção do veto, 04 (quatro) votos "não" pela não manutenção.
Portanto,  o presidente proclamou que  foi  mantido  o  veto total  ao  Projeto  de  Lei  042/2019,  de
autoria do vereador Silvio Neto. Concluído a votação dos vetos, o presidente em exercício Valdir
Matias  Jr.  infomou  que,  em  consonância  com  o  Executivo,  estão  providenciando  medidas
temporáriasdeprevençãoaocontágiopeloCoronavírus.InfomouqueosvereadoresEmirAguiar
e Del. Jardel Guimarães, estão de quarentena social devido terem viajado para áreas consideradas
de transmissão. Também estarão providenciando medidas aos servidores com idade acima de 60
anos, gestantes e portadores de doenças crônicas que atuam neste poder. Em seguida, encerrou os
trabalhos convidando a todos para a próxima sessão. Vereadores presentes: ALYSSON PONTES
___ _         _  _ __        ,
(PSD),  ANDRE  D0  RAIO-X  (DC),  ALAÉRCIO  CARDõSO  (PAT
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OSDB), SILVI0 NETO (PTB), DIDI FELEOL (PDT), GAÚCHO (PSB), MAN0 DADAl
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TAPAJÓS (PL), JACKSON DO FOLCLORE 0SL), JANDER ILSON PEREIRA (PSDB),
PROF. MARIA JOSÉ MAIA (DEM), AUSENTE: ANTONIO ROCHA (MDB). AUSENTES
COM JUSTIFICATIVA: DEL. JARDEL GUIMARÃES (PODE), EMIR AGUIAR (PODE).
E para constar mandou lavrar a ata que depois de lida, discutida e aprovada será assinada por quem
de direito.

Câmara Munjcipal de Santarem

Jander llson Rego Pereiro
2° Vice Presidente
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André  Nobi.e  Pcistanci
?o  secretáno

Câmara Muníclpal de Santarém
Orianei Amaral Santana
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