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PODER  LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTARÉM
Avenida  Dr. Anysio Chaves,1001.
CEP.  68.030.290 -SANTARÉM-PARÁ

CNPJ  n910.219.202/0001-82

Ata da Décima Sétima Sessão Ordinária do Primeiro Período da Quart; Sé3%âcqJeéãrísiativa
da Décima Oitava Legislatura, realizada no dia vinte e três 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  consultou  o  plenário  quanto  ao  cancelamento  do  Grande  Expediente,  o  que  foi
acordado pelo plenário. Em continuidade, deu-se início a Primeira Parte da Ordem do Dia, com
a leitura da ata do dia  17 de março de 2020, que após colocada em discussão foi aprovada por
unanimidade.  Em  ato  contínuo  houve  a  leitua dos  expedientes  recebidos:  MEMO.  009/2020-
GAB. Ver. Jackson do Folclore; OF. 218/2020 -SMT. Concluído a leitura dos expedientes, foram
encaminhados à segunda comissão 32 projetos de Tena/Alienação, de autoria do Poder Executivo.
Em seguida, passou-se para a Segunda Parte da Ordem do Dia, com discussão e votação das
matérias em pauta.  0 presidente infomou que o PROJETO DE LEI 019/2020, de autoria do
Poder Executivo, que dispõe sobre a instituição de gratificação, plantões,  sobreavisos e auxílios
aos profissionais/trabalhadores de saúde, vinculados à secretaria Municipal de Saúde e dá outras
providências, foi lido com seu parecer na sessão anterior, e concedido visto da matéria ao vereador
Gaúcho (PSB). Devolvido à Mesa na presente sessão, deu-se continuidade as discussões, sendo
aprovado em  la e 2a discussão, por unanimidade com emendas aditivas e modificativas. A seguir,
a  pedido  do  vereador  Júnior  Tapajós,  foi  incluído  em  pauta  o  PROJET0  DE  TERRA
(ALIENAÇÃ0), que autoriza o Poder Executivo, a vender fração do solo urbano de seu domínio
nesta cidade a José Otavio Simões. 0 projeto foi lido com seu parecer, em seguida, devido ainda
ser  necessário  dirimir  algumas  questões,  o  presidente  pediu  vista  da  matéria.  Não  havendo
explicações pessoais, o presidente Valdir Matias informou que a Casa, a partir desta terça-feira,
suspenderá as atividades por  15  dias, devido os cuidados diante da pandemia da Covid-19.  Em
seguida, encerrou os trabalhos convidando a todos para a próxima sessão. Vereadores presentes:
ALYSSON  PONTES  (PSD),  ANDRÉ  DO  RAIO-X,  ALAÉRCIO  CARDOSO  (MDB),
CHIQUINHO, SÍLVI0 NETO, DIDI FELEOL (PDT), GAÚCHO (PSB), MANO DADAI
(PRTB),  PAULO  GASOLINA,  TADEU  CUNHA  (DEM),  VALDIR  MATIAS  JR.  (PV),
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JUSTIFICATIVA: ANTONIO ROCHA (MDB), JANDER ILSON PEREIRA (PSDB), DEL.
JARDEL  GUIMARÃES  (PODE),  EMIR AGUIAR (PODE), NEY  SANTANA (PSDB).  E
para constar mandou lavrar a ata que depois de lida, discutida e aprovada será assinada por quem
de direito.
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