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Câmara Municipal de Santarém, via Plenário Virtual modo remoto. À hora regimental o vereador
EMIR AGUIAR (DEM), presidente do Poder Legislativo, deu boas-vindas a todos e explicou a
nova  dinâmica  que  a  Câmara  deve  adotar  neste  período  de  isolamento  social.  Em  seguida,
prosseguiu  com  os  trâmites  de  abertura  e  iniciou  a  sessão  com  o  GRANDE  EXPEDIENTE.
TEMPO DE LIDERANÇA: 0 vereador JACKSON D0 FOLCLORE (PRTB) infomou que
estará apresentando uma indicação ao Executivo quanto a implantação de um programa de apoio
às  pessoas  suspeitas  e  positivas  ao  novo  Covid-19.  Assim  como  um  requerimento  solicitando
equipamento de proteção contra o coronavírus aos ACS.  0 vereador DAYAN SERIQUE (PL)
fez um apelo ao prefeito Nélio Aguiar,  que pudesse analisar a situação  dos servidores públicos
municipais cujo trabalho não seja essencial. Segundo ele, há várias pessoas de atividade-meio, que
não precisam estar nas secretarias, portanto,  solicitou que pudessem ser dispensadas ou montar
uma estratégia de rodízio entre os funcionários. 0 vereador JÚNI0R TAPAJÓS (PL) informou
que estará apresentando à Mesa Diretora, um projeto de lei sugerindo as escolas particulares que
possam oferecer descontos aos pais de alunos neste período de crise com o novo coronavírus. Disse
que encaminhará para análise da segunda comissão e aguarda que tenha constitucionalidade.  0
vereador RONAN LIBERAL JR.  (MDB) relatou que estiveram em reunião  com a Secretaria
Municipal  de  Saúde  -  SEMSA,  tratando  sobre  o  túnel  de  desinfecção,  que,  segundo  ele,  é  um
equipamento utilizado em países a fora no combate a transmissão da Covid-19.  Destacou que a
UFOPAjá estuda um projeto o qual foi apresentado ao Prefeito Nélio Aguiar e SEMSA, os quais
mostraram-se sensíveis à continuidade do projeto. 0 vereador sugeriu que a Casa pudesse pensar
em uma colaboração aos custos do projeto, pois trata-se de um método importante para evitar que
a realidade se agrave em Santarém. Infomou que o vereador Alaércio Cardoso está com problemas
técnico,  por  isso  não  conseguiu  participar  da  sessão.  0  vereador  NEY  SANTANA  (PSDB)
solicitou à SEMSA e ao prefeito Nélio Aguiar, que pudessem agilizar as obras do HMS. Segundo
ele, atualmente o município tem apenas a UPA para realizar atendimentos. Ressaltou ainda que há
infomação que o Governo Federal disponibilizará R$ 32 milhões para o custeio do combate ao
novo coronavírus, portanto, solicitou que o Executivo possa com ugência agilizar os trabalhos no
hospital.  0  vereador  ANDRÉ  DO  RAIO  X  (PV)  relatou  sobre  denúncias  que  recebeu  de
moradores da região da hidrelétrica do Curuá-Una.  Solicitou que pudessem criar uma comissão
parlamentar e verificar í.# /oco a área. Disse que o volume da água ainda é grande, e a comunidade
entomo  está  sofrendo,  pois,  muitas  casas  foram  alagadas.  Informou  que  vai  encaminhar  un
documento às autoridades competentes solicitando atenção quanto a situação. 0 vereador MANO
DADAI (PP) relatou que recebeu uma demanda dos ACS sobre a questão do trabalho em campo.
Disse  que  entrou  em  contato  com  a  secretária  de  saúde  a  qual  explicou  que  havia um  mal-
entendido. Segundo ela, a classe continuaria com as visitas pela manhã e à tarde ficariam em casa.
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(PSB)  fez  agradecimento  a  todos  aqueles  que  trabalham  nos  hospitais  desde  os  auxiliares
administrativos aos médicos. Disse ainda que o momento é oportuno para realizar uma avaliação
sobre  o  SUS,  pois  muita  gente  reclama,  mas  em meio  a  essa  crise,  ainda é  um  dos  melhores
sistemas de saúde do mundo.  Concluiu deixando seu reconhecimento aos médicos e ao SUS.  0
vereador  VALDIR  MATIAS  JR.   (PV)  disse   ser  importante  que  haja  acesso,   de  foma
transparente, aos gastos do município com o combate ao novo coronavírus. Disse que a Câmara
municipal doou recursos para o combate à doença, mas não  sabem onde foi aplicado.  Também
falou  ser  importante  a  possibilidade  de   suspender  os   consignados  dos   servidores  públicos
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municipais por seis meses, o que, segundo ele, seria de grande ajuda a essas famílias. 0 vereador
DIDI FELEOL (PP) chamou atenção do poder público para as regiões de rios devido ao período
do recebimento  da primeira parcela do  auxílio  emergencial,  o  que tem lotado  as  embarcações.
Solicitou  ajuda  do  Executivo  quanto  a  essa  situação.  Também  parabenizou  o  Executivo  pelo
retomo das obras da UBS da Vila Curuai, e registrou o trabalho que está sendo iniciado na Rodovia
Translago.  0  vereador  DEL.  JARDEL  GUIMARÃES  (PODE)  parabenizou  a  Casa  pela
implantação ao sistema remoto que dará agilidade aos trabalhos legislativos. Em seguida, relatou
da preocupação quanto a pandemia no Estado e em Santarém. Destacou que a população precisa
se conscientizar e pediu que os santarenos fiquem a casa. Disse que o govemador tem trabalhado
muito bem contra a doença, e o município está seguindo a mesma linha.  0 vereador JÚNIOR
TAPAJÓS (PL) ressaltou a fala do vereador Matias Júnior sobre os gastos do município com o
novo  coronavírus.  Informou  que  no  portal  da transparência há um  link  específico  para  essas
infomações. A vereadora MARIA JOSÉ MAIA (DEM) agradeceu aos técnicos da Casa pelo
trabalho com a sessão remota, ressaltando que o tempo que ficaram sem sessão não prejudicou os
trabalhos, pois os trabalhos não se limitam às sessões, e cada um procurou fazer o melhor nas suas
bases.  Fez  agradecimentos  aos  profissionais  da  saúde,  relatando  que  infelizmente  seu  irmão  e
cunhada  foram  acometidos  pela  doença  e  estão   sob  cuidados.   Finalizou  parabenizando  os
profissionais de educação, enfatizando a conclusão da entrega da merenda escolar aos alunos da
região do planalto, e que logo deve ser iniciada a entrega na zona urbana. 0 vereador SILVI0
NETO (DEM) agradeceu a todos os profissionais da saúde, e se solidarizou com os pais de família
que perderam seus empregos neste momento de crise. Na ocasião, ressaltou sobre o tumulto em
frente as agências bancárias, solicitando que se pense em uma estratégia de remarcações, para se
evitar aglomerações. 0 vereador TADEU CUNHA (DEM) registrou que estão preocupados com
a questão do Hospital Municipal que está em obras. De acordo com ele, precisam dar celeridade
nas obras, e junto ao comitê de crise dar sugestões e contribuição para evitar o crescimento de
casos  na  cidade.  TEMP0  DAS  BANCADAS:  0  vereador  JACKSON  DO  FOLCLORE
(PRTB) destacou que os trabalhos da Casa continuam com cada vereador atuando dentro das suas
bases. Reforçou que encaminhará ao prefeito a indicação de implantação de um programa de apoio
às pessoas com suspeita e confirmadas pela Covid-19, e um requerimento referente a equipamentos
de  proteção  ao  ACS.  0  vereador  CHIQUINHO  (DEM)  fez  um  apelo  à população  para que
possam  obedecer aos  encaminhamentos  do  Ministério  da  Saúde  e  ficar  em  casa.  Também  fez
agradecimentos  as  equipes  da segurança e  saúde  pública.  Falou ainda da  situação  da PA  370,
solicitando atenção especial da secretaria competente pela manutenção do acostamento; e destacou
da preocupação referente a cheia do Rio  Curuá-Una.  Segundo  ele,  muitas famílias já perderam
suas casas. Disse que vai cobrar explicação à Eletronorte, que deveriam ter comunicado as famílias
sobre a situação. Concluído o Grande Expediente passamos para a Primeira Parte da Ordem do
Dia com a leitua da ata do dia 18 de março de 2020, que após colocada em discussão foi aprovada
por  unanimidade.  Não  houve  expedientes  para  a  leitura,  em  seguida,  foram  encaminhados  à
segunda  comissão  33  Projetos  de  Lei,  referente  a  alienação  e  doação  de  área  do  Patrimônio
Municipal, de autoria do Poder Executivo. Projeto de Lei, de autoria do vereador Alaércio Cardoso
(MDB),  que  dispõe  sobre  a suspensão  das  cobranças  de  parcelas  de  empréstimos  consignados
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art.   e  nova  redação   ao   art.18°,   da  Lei  n°   19.911/2015,   de   14   de   dezembro   de  2015,   que
"Regulamenta o  serviço  e estabelece nomas gerais e específicas para a execução de transporte

individual de passageiros em motocicletas sob o Regime mototáxi no município de Santarém e dá
outras providências. Projeto de Lei, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a desafetação
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de  via pública.  Projeto  de  Lei,  de  autoria  do  Poder Executivo,  que  dispõe  sobre  as  Diretrizes
Orçamentarias para o exercício financeiro de 2021, e dá outras providências. Em seguida, passou-
se para a Segunda Parte da Ordem do Dia, com discussão e votação das matérias em pauta.
Foram APROVADOS E ACATADOS: Moção de Aplausos 48/2020 e requerimento 333/2020,
de autoria do vereador Paulo Gasolina (PSDB); Requerimento 337/2020, de autoria do vereador
André  do  Raio  X  (PV);  requerimento  339/2020,  de  autoria do  vereador Tadeu Cunha (DEM);
Pedido de lnfomação 28/2020, de autoria do vereador Jackson do Folclore (PRTB);  Indicação
020/2020, de autoria do vereador Júnior Tapajós (PL). A seguir, entrou em pauta o PROJET0
DE  LEI  /2020,  de  autoria  do  Poder  Executivo,  que  institui  o  Programa  capacita  Santarém,
destinado à capacitação e treinamento de jovens e adultos, no âmbito da Secretaria Municipal de
Planejamento, Desenvolvimento Econômico, Industria, Comércio e Tecnologia (SEMDEC) e dá
outras providências.  0 projeto foi lido com o seu parecer, sendo aprovado em  la e 2a discussão,
por unanimidade.  Dada por encerrada a pauta,  o  presidente  agradeceu  aos profissionais  do  TI,
Departamento Legislativo e colaboradores pela realização desta sessão virtual. Infomou que será
marcada uma reunião  com  os  líderes  partidários  para discutir algumas  demandas  referente  as
sessões  da  Casa.  Em  seguida,  o  presidente  EMIR  AGUIAR  (DEM),  encerrou  os  trabalhos
convidando a todos para a próxima sessão. Vereadores presentes: ANDRÉ D0 RAIO-X (PV),
CHIQUINHO  (DEM),  SÍLVI0  NETO  (DEM),  DIDI  FELEOL  (PP),  GAÚCHO  (PSB),

#â¥[oASDâDiD.?i#àopNAAUNL3[sâÀo±[]NR4ttfisDD83,>..EâpoEETCAUpNAEôst?pELT,''.ZâkDÓE
DO FOLCLORE a.RTB), PROF.  MARIA ]OSÉ MAIA (DEM>, DAyAN SERIQUE tpL),
DEL. JARDEL GUIMARÃES (PODE), EMIR AGUIAR (DEM), NEY SANTANA (PSDB).
AUSENTES:  ALYSSON  PONTES  (PSD),  ALAÉRCI0  CARDOSO  (MDB),  ANTONIO
ROCHA (MDB), JANDER ILSON PEREIRA (DEM). E para constar mandou lavrar a ata que
depois de lida, discutida e aprovada será assinada por quem de direito.
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