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Ata da Décima Nona Sessão 0rdinária do Primeiro Período da Quarta Sessão Legislativa
da Décima Oitava Legislatura, realizada no dia treze de maio do ano de dois mil e vinte, na
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 deu início
à  sessão  com  o  GRANDE  EXPEDIENTE.  Ressalva-se  que  nesta  sessão,  devido  as  falhas  de
conexão do provedor de lntemet da Casa,  os pronunciamentos  dos  senhores vereadores  foram
prejudicados,  e  nesta  ata  será  apresentado  apenas  o  que  foi  possível  de  captar  das  mídias
disponíveis.  TEMP0 DE LIDERANÇA:  0 vereador JACKSON DO FOLCLORE (PRTB)
infomou que encaminhará um pedido de infomação ao Poder Executivo para que infome se
houve  excesso  de  recurso  no  valor  de  R$  7  milhões  em  arrecadação,  e  a  que  foi  destinado.
Também encaminhará um pedido de infomação ao lnstituto Panamericano  de Gestão,  sobre a
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parabenizou o Executivo pelo trabalho realizado no combate ao novo Coronavírus, assim como
ao,s profissionais de saúde que tem atuado na linha de ffente ao combate à doença.  0 vereador
JUNIOR TAPAJÓS (PL) fez registro sobre o lockdown em Santarém, e infomou que chegará
à   Casa   um   projeto   de   lei   referente   a   aplicação   de   multas   para   pessoas   que   estiverem
descumprindo  o  decreto  estabelecido  pelo  Executivo;  assim  como  destacou  a  importância  do
isolamento  social.  0 vereador DAYAN  SERIQUE  (PL) parabenizou todos  os  enfermeiros  de
Santarém  pela  passagem  comemorativa  do  seu  dia,  e  informou  que  estará  protocolando  uma
indicação  ao  Executivo  Municipal  solicitando  a  suspensão  dos  empréstimos  consignados  dos
fimcionários públicos enquanto durar a pandemia.  0 vereador MAN0 DADAI (PP) disse que
encaminhará  uma  indicação  ao  Govemo  do  Estado  para  que  se  instale  uma  base  de  análise
clínicas  em  Santarém,  pois  muitos   exames  ficam  dependentes  dos   laboratórios  de  Belém.
Concluiu extemando sua preocupação quanto ao suporte de segurança e testes aos profissionais
de saúde, assim como chamou atenção do secretário Municipal de lnfraestrutura quanto a falta de
infraestrutura  do  bairro  Santarenzinho.  0  vereador  DEL.  JARDEL  (PODE)  falou  acerca  do
lockdown em Santarém.  Segundo ele, Santarém ainda não está na situação caótica para adotar a
medida. 0 vereador PAULO GASOLINA (PSDB) disse que está preocupado com a saúde do
município,  ressaltando  que há pessoas na periferia que desconhecem o momento vivido  com a
pandemia do novo Coronavírus. 0 vereador VALDIR MATIAS JR. (PV) fez registrou sobre a
passagem do Dia municipal do Enfermeiro, em seguida,  destacou a questão do  lockdown,  que,
segundo ele, é uma medida de último caso, ressaltando que Santarém ainda não tem indicadores
para isso.  Também falou da importância da transparência através do  site da prefeitura para que
possam  acompanhar  os  gastos  que  são  realizados  com  a  Covid-19  em  Santarém.  0  vereador
CHIQUINHO  (DEM)  parabenizou  os  enfermeiros  pela  passagem  do  seu  dia,  e  também  fez
referência à Associação de Moradores  do Bairro  Salvação, pelo excelente trabalho comunitário
na  confecção  de  máscaras  que  deverão  ser distribuídas  no  bairro  e  áreas  adjacentes.  Também
citou sobre as comunidades do Alto do Maró que dão acesso ao município de Juruti. De acordo
com  ele,  pessoas  da  cidade  de  Juruti  estão  entrando  em  Santarém  por  essas  comunidades,
causando   preocupação   aos   moradores.   Disse   que  já   levaram   a   conhecimento   do   órgão
responsável  e espera que haja uma intensificação na fiscalização das  estradas,  assim como  nas
embarcações   quanto   a  quantidade   de  passageiros.   0  vereador  TADEU   CUNHA  (DEM)
infomou que estiveram acompanhando o movimento na UPA-24h, e que a situação dos casos de
Covid-19  tem  preocupado  a  todos.    Destacou  ainda  sua preocupação  com  os  profissionais  de
saúde   que   recebem   os   pacientes   com   sintomas   gripais.   Devido   falhas   na   conexão,   o
pronunciamento do vereador Tadeu Cunha sofreu uma interrupção que prejudicou
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do  seu discuso,  e  da presente  sessão.  Devido a permanência da falha de conexão,  não houve
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SÍLVI0  NET0  q)EM),  DIDI  FELEOL  (PP),  GAÚCHO  (PSB),  MAN0  DADAI  (PP),
PAUL0  GASOLINA  (PSDB),  TADEU  CUNHA  (DEM),  VALDIR  MATIAS  JR.  (PV),
RONAN  LIBERAL  JR.  (MDB),  JÚNI0R  TAPAJÓS  (PL),  JACKSON DO FOLCLORE
aRTB),  PROF.  MARIA  ]OSÉ  MAIA  (DEM),  ANTONIO  ROCIIA  (MDB),  DAyAN
SERIQUE  (PL),  JANDER  ILSON  PEREIRA  (DEM),  DEL.  JARDEL  GUIMARÃES
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