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Ata da Décima Quinta Sessão Ordinária do Primeiro Período da Quarta Sés°sti`frEégislativa
da Décima Oitava Legislatura, realizada no dia dezessete 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 DAYAN SERIQUE pediu à população para que não repliquem áudios sem Íúndamento.
Segundo ele, tem áudios deixando a população em estado de pânico. Ressaltou que o Executivo já
possui um comitê responsável de passar dados oficiais sobre o COVID-19, por isso, devem evitar
replicar áudios desse tipo. 0 vereador CHIQUINHO anunciou a sua desfiliação do partido PSDB.
Na ocasião,  agradeceu a todos  os membros  do  diretório,  especialmente  ao  líder de bancada,  o
vereador Ney Santana. Concluiu dando ênfase ao PSDB, que segundo ele, é mi partido sério e que
vem pautando suas políticas pelo bem do país e do Estado. 0 vereador RONAN LIBERAL JR.
(MDB) infomou que participou da reunião que ocorreu na região do Arapixuna, com a Secretaria
Regional de Govemo e Superintendência da polícia Civil. Destacou que estiveram tratando sobre
a  segurança  da  região,  e  que,  na  oportunidade,  fizeram  alguns  encaminhamentos.  Também
registrou sobre a medida do Executivo em estabelecer um decreto que cria situação de emergência
em razão  da pandemia  do  Coronavírus  em  Santarém.  Infomou  que  foi  criado  uma  sala para
exames  da  doença  na  UPA  24h.  0  vereador  ANDRÉ  D0  RAIO  X  falou  a respeito  de  um
requerimento pedindo o fechamento de uma cratera na Avenida Sérgio Henn, entre a ruas Palhão
e São Nicolau, e serviço de limpeza na Rua 24 de Outubro, entre as travessas Agripino de Matos
e Luís Barbosa, no bairro Laguinho. Também fez registro do seu desligamento do partido DC, no
qual ingressou em 2016, quando foi eleito para este mandato. Agradeceu ao DC que o acolheu, e
infomou que até o fim de março, estará migrando para outro partido. 0 vereador ALAÉRCIO
CARDOSO (PATRI)  solicitou à Secretaria Municipal  de  Saúde,  kits para os profissionais da
saúde que atendem na Unidade de Pronto Atendimento- UPA 24 h e no Hospital Municipal de
Santarém -HMS. Disse que sua preocupação se faz no sentido de prevenir um colapso na saúde,
pois relatou que esteve no HMS  e viu a vulnerabilidade dos profissionais, caso tenha casos em
Santarém.  Destacou  que  Santarém,  além  de  aderir  aos  decretos  emergências,  a  SEMSA  deve
cobrar da OS lnstituto Panamericano esses kits, primeiramente aos Íúncionários, e disponibilizar
álcool em gel à população. 0 vereador TADEU CUNHA (DEM) disse que não estamos livres de
que  a  epidemia  chegue  à  cidade,  mas,  tranquiliza-se  quando  ver  a  mobilização  dos  órgãos
competentes ao disseminar infomação. Infomou que estão sendo providenciados equipamentos
adequados para os servidores que atuam na saúde, e parabenizou a imprensa oficial pelo trabalho
infomativo  ao  cidadão  brasileiro.  0  vereador JACKSON  DO  FOLCLORE  (PSL)  voltou a
palavra à concessionária Cosanpa, sobre a falta de água na grande área do Santarenzinho. Informou
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reunião que ocorreu na Casa que tratou da expansão de energia elétrica em comunidades de regiões
de rios do município, por meio do programa federal "Luz para Todos". Relatou que o motivo da
reunião foi a demora para a execução das obras. Segundo ele, a Prefeitua, Tapajoara e ICMBio
decidiram fazer um maior esforço para que a concessionária de energia não tenha mais nenhum
impedimento para que as obras avancem. 0 vereador ALYSSON PONTES (PSD) repercutiu a
visita que fez, juntamente com a comitiva da Prefeitura de Santarém, à obra de pavimentação da
Dom Frederico Costa. Relatou que, com a colaboração do ex-deputado Chapadinha, dois contratos
contemplam essas obras, que seriarn uma conquista para Santarém. Aproveitou ainda para solicitar
ao secretário municipal de Agricultua e Pesca Bruno Costa para que determine a implantação de
luminárias em 10 a 12 postes, no São Jorge, na PA 370; ém do ramal de Santa Rosa, que estaria
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precisando  de  recuperação.  Finalizou  enfatizando  do  problema  sério  que  é  a  pandemia  do
coronavírus. Pediu proteção a Deus para que todos passem bem por esse momento. Concluído o
Grande Expediente passamos para a Primeira Parte da Ordem do Dia com a leitura da ata do
dia  1 1  de março  de  2020,  que  após colocada em discussão  foi  aprovada por unanimidade.  Em
continuidade houve a leitua dos expedientes recebidos: Of. 22/2020 -Tribunal Regional Eleitoral
do Pará; MEMO. 021/2020 -GAB. Ver. Jander llson Pereira (PSDB); Of. 003/2020 -GAB. Ver.
Mano  Dadai  (PRTB).  Concluído  a  leitura  dos  expedientes,  forain  apresentados  os  projetos
encaminhados à segunda comissão: Projeto de Lei, de autoria do vereador Alysson Pontes (PSD),
que institui no calendário oficial de eventos do município de Santarém, o dia da Saúde da coluna
vertebral e dá outras providências. Em seguida, passou-se para a Segunda Parte da Ordem do
Dia,  com  discussão  e  votação  das  matérias  em  pauta.  TRABALHOS  APROVADOS  E
ACATADOS: Moções de Aplausos 44 e 45/2020, de autoria do vereador Tadeu Cunha (DEM);
Moção  de  Aplausos  46/2020,  de  autoria  do  vereador  Ronan  Liberal  Jr.  (MDB).  A  seguir,  o
presidente  informou  que  a  pauta  está  trancada  e  darão  continuidade  a  votação  dos  vetos.
Primeiramente houve a apreciação da Mensagem de VETO TOTAL AO PROJETO DE LEI N°
285/2019, de autoria do vereador Ney Santana (PSDB), que cria mecanismos de incentivo à adoção
de creches e escolas municipais pelas empresas na cidade de Santarém. 0 veto foi lido com o seu
parecer, em seguida, o presidente solicitou que o vereador André do Raio X realizasse a checagem
da uma. Em ato contínuo, convidou cada vereador para exercer seu voto. Após a conferência dos
votos pelos escrutinadores vereadores Tadeu Cunha e Chiquinho, contabilizando um total de  13
(treze) vereadores presentes na sessão, foi proclamado 1 1 (onze) votos "sim", pela manutenção do
veto, e 02 (dois) votos contrários ao veto. Portanto, o presidente proclamou que foi mantido o veto
total ao Projeto de Lei 285/2019, de autoria do vereador Ney Santana. Dado continuidade a votação
dos  vetos,  entrou  em  discussão  a  Mensagem  de  VETO  TOTAL  AO  PROJETO  DE  LEI  N°
045/2019, de autoria do vereador Ney Santana (PSDB), que dispõe sobre a Campanha Maria da
Penhajunto às escolas, pela não violência contra a mulher no município de Santarém 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 checagem da uma. Em ato contínuo, convidou cada vereador para
exercer seu voto. Após a conferência dos votos pelos escrutinadores vereadores Tadeu Cunha e
Chiquinho, contabilizando um total de  13 (treze) vereadores presentes na sessão, foi proclamado
08 (oito) votos "sim", pela manutenção do veto, e 05 (cinco) votos contrários ao veto. Portanto, o
presidente  proclamou que  foi  mantido  o  veto  total  ao  Projeto  de  Lei  045/2019,  de  autoria do
vereador Ney  Santana.  A  seguir,  entrou  em  votação  a  Mensagem  de  VETO  PARCIAL  AO
PROJETO DE LEI N° 020/2019, de autoria do vereador Gaúcho (PSB), que altera e acrescenta
dispositivo a Lei Municipal n° 19.518 de 12 de maio de 2014, que institui o regulamento do serviço
de táxi no município de Santarém 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 checagem da uma.
Em ato contínuo, convidou cada vereador para exercer seu voto. Após a conferência dos votos
pelos escrutinadores vereadores Jackson do Folclore e Chiquinho, contabilizando um total de 12
(doze) vereadores presentes na sessão, foi proclamado 07 (sete) votos "sim", pela manutenção do
veto, e 05  (cinco) votos contrários ao veto. Portanto, o presidente proclamou que foi mantido o
veto  parcial  ao  Projeto  de  Lei  020/2019,  de  autoria  do  vereador  Gaúcho  (PSB).  Concluído  a
votação  de  três  vetos,  o  presidente  em  exercício  Valdir Matias  Jr.  infomou  que  deverão  dar
continuidade à votação na próxima sessão, portanto, encerrou os trabalhos convidando a todos
para sessão de quarta-feira.  Vereadores presentes:  ALYSSON PONTES  a'SD), ANDRÉ DO
RAIO-X (DC), ALAÉRCI0 CARDOSO (PATH), CHIQUINHO, DIDI FELEOL (PDT),
NEY  SANTANA  (PSDB),  PAUL0   G LINA,  TADEU  CUNHA  (DEM),  VALDIR
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MATIAS   JR.   (PV),   RONAN   LIBERAL   JR.   (MDB),   DAYAN   SERIQUE,   JÚNIOR
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AUSENTES COM JUSTIFICATIVA: MAN0 DADAI (PRTB), JANDER ILSON PEREIRA
(PSDB), 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.
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