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secretário teria dito que não dispunha da máquina tipo trator, recómendando que

re Pastana
Ata da Décima Sexta Sessão Ordinária do Primeiro Período da Quarta Ses%oSÍ%gÊ+Iâtiva da
Décima Oitava Legislatura, realizada no dia dezoito  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 JÚNIOR TAPAJÓS (PL) relatou que reuniu com moradores da área conhecida como
Fazendinha,  localizada  no  bairro  Jaderlândia,  para  tratar  dos  serviços  públicos  para  aquela
localidade, que seria, uma área sem litígio, porém privada, que está em processo de fracionamento
de proprietários individuais, mas que necessita de um olhar do Poder Público. Pontuou a presença
das autoridades,  lamentando  a ausência da titular da Coordenadoria Municipal  de  Habitação  e
Desenvolvimento  Urbano  -  CHDU  Nelcilene  Silva. Segundo  ele,  a  coordenadora  teria  sido
avisada,  e  definiu  a  atitude  como  "falta  de  respeito  e  de  interesse".    0  vereador  DAYAN
SERIQUE parabenizou as ações das Secretarias Municipal e Estadual de Educação pelo excelente
trabalho  de enfrentamento  ao  avanço  do coronavírus no Estado.  Destacou que nesta semana,  o
prefeito  Nélio  Aguiar  e  o  govemador  Helder  Barbalho  apresentaram  medidas  para  evitar  a
proliferação  da  COVID-19.  Informou  que  no  município  as  aulas  estão  suspensas  a  partir  da
próxima segunda-feira.  0 vereador RONAN LIBERAL JR. (MDB) lamentou o primeiro caso
confirmado  de  Coronavírus  no  Estado  do  Pará.  Em  seguida,  parabenizou  a  importância  da
iniciativa do prefeito Nélio Aguiar referente ao decreto de emergência em razão da pandemia do
novo  coronavírus.  Segundo  ele,  o  decreto  cria o  Gabinete de  Crise,  e  como  medida preventiva,
para assegurar a saúde da comunidade escolar da rede municipal de educação, sendo suspensas as
aulas por 15 dias. 0 vereador TADEU CUNHA (DEM) também fez registro do primeiro caso da
Covid -19 no Estado. Segundo ele, medidas estão sendo tomadas para que essa doença não avance.
Infomou que na educação já há uma resolução que paralisa as aulas na rede municipal e estadual.
Repercutiu ainda sobre a situação da avenida Curuá-Una quanto a iluminação pública no trecho
da ponte do Urumari até a serra do Diamantino. Infomou que vão solicitar uma nova reunião com
a SEMINFRA para tratar sobre a demanda. 0 vereador JACKSON D0 FOLCLORE (PSL) fez
registro  que  recebeu  uma  denúncia  de  consumidores  a  uma  empresa  do  ramo  atacadista  de
Santarém.  Segundo ele, a pessoa comprou o álcool em gel e detectou que o produto não estava
com data de  validade.  Relatou que  foi  ao  Procon e  constataram que  a data de  validade  estava
adulterada.  Solicitou que  a empresa verificasse  o  estoque  e  infomasse  aos  consumidores,  que
fizeram a compra, para que entrassem em contato com a empresa.  Em relação a desfiliação do
PSL, falou que devem esperar a oficialização, para assim comunicar à Casa. 0 vereador ANDRÉ
DO  RAIO-X  disse  que  foi  procurado  por um  morador  de  Nova  Esperança  do  ltuqui,  o  qual,
indignado, teria o procurado, para reclamar da falta do  serviço de odontologia na UBS  daquela
comunidade.  Destacou que os pares Gaúcho e Delegado Jardel já teriam tratado da demanda,  e
teriam recebido  a resposta de  que  estaria faltando  compressor para a realização  do  serviço.  0
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(PSB) fez um apelo aos secretários da SEMINFRA e SEMAP, para que haja um entendimento
entre eles pela execução de serviços de melhorias na comunidade Saubal. Segundo ele, um estaria
jogando para o  outro  a responsabilidade de trabalhar naquela localidade  devido não  estar claro
tratar-se de uma área urbana ou rural. Recordou que se reuniu com o titular da SEMAP que teria
dito  que  estariam  enviando  uma  equipe  para  fazer  vistoria,  o  que  teria  sido  feito.  Porém,  o

SEMINFRA, também com o entendimento de que o Saubal estaria na área urb-an
Afimou que já tentou contato  com Daniel  Simões, mas não  conseguiu.  Finali
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espera que as secretarias possam se entender e tomar providências em relação a essa situação. 0
vereador VALDIR MATIAS JR. (PV) fez um alerta quanto o momento de mobilização de todo
o país diante da pandemia do novo coronavírus e de cuidados com a prevenção. Na oportunidade,
chamou a atenção da população e das autoridades para as doenças como a Dengue, Chikungunya
eZika,quetambémsãomuitocomunsnesteperíodo.Destacousobreopedidoquefezaosecretário
municipaldelnfraestrutura,solicitandoalimpezadoscanteirosderuaseavenidasdacidade.Disse
que  diante  desse  cenário  do  novo  coronavírus  e  do  invemo  amazônico,  é  preciso  redobrar  os
cuidados. 0 vereador DIDI FELEOL (PDT) falou a respeito da Portaria do Tribunal Regional
Eleitoral, que estabelece medidas temporárias contra a COVID-19. Fez destaque a suspensão dos
atendimentos itinerantes, recordando que, na semana passada, informara a moradores de algumas
comunidades das regiões de Aritapera, Ituqui e Lago Grande que eles seriam contemplados com
serviços do tribunal, o que não ocorrerá mais, pelo menos até o fim do prazo estipulado pelo TRE
quanto ao retomo dos serviços. 0 vereador MAN0 DADAI (PRTB) relatou que reivindicou ao
prefeitoaobradoanelviáriodoSantarenzinho,observandoqueumtrechodotrajetonãoteriasido
feito. Ressaltou que naquele ponto é preciso ser feito um serviço de drenagem reforçado em vista
dos problemas acarretados pelo invemo. Também sobre a área, destacou que esteve com o gestor
regional  do  Baixo  Amazonas  da  COSANPA  para  tratar  da  manutenção  de  uma  bomba  no
cruzamento das ruas Verbena e Jader Barbalho, no bairro Amparo. E na oportunidade, também
reivindicou que verificasse e procedesse  com a extensão  da rede para moradores próximos  do
Campo do Vasco. Concluído o Grande Expediente passamos para a Primeira Parte da Ordem
do  Dia com a leitura da ata do dia  16  de março  de 2020,  que após colocada em discussão  foi
aprovada por unanimidade. Em continuidade houve a leitura dos expedientes recebidos: MEMO.
005/2020  -  GAB.  Ver.  Ney  Santana  (PSDB);  Of.  209/2020  -  GAB/SEMINFRA;  MEMO.
018/2020  -GAB.  Ver.  Júnior  Tapajós  (PL).  Concluído  a  leitua  dos  expedientes,  não  houve
projetos encaminhados à segunda comissão, então, passou-se para a Segunda Parte da Ordem
do Dia, com discussão e votação das matérias em pauta. Entrou em discussão o VETO TOTAL
AO  PROJETO  DE  LEI  291/2020 -PROC.  609/2019,  de  autoria do  vereador Alysson  Pontes
(PSD),quedispõesobreacriaçãodosistemadecoleta,reaproveitamentoedestinaçãodosresíduos
provenientes de vegetais, frutas e legumes manipulados em supermercado, hortifritis, quitandas e
feiras no  âmbito  do município  de  Santarém.  0 veto  foi  lido  com o  seu parecer,  em  seguida,  o
presidente solicitou que o vereador Mano Dadai 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  un  total  de   14  (catorze)  vereadores
presentes na sessão, foi proclamado  13 (oito) votos "sim", pela manutenção do veto, e 01  (cinco)
votos contrários ao veto. Portanto, o presidente proclamou que foi mantido o veto total ao Projeto
de Lei 291/2020, de autoria do vereador Alysson Pontes. Em virtude da extensão da pauta, como

? çx.ecutivo tem um projeto importante, o vereador Ronan Liberal solicitou inversão de pauta para
iniciar  a  votação  do  projeto,  o  que  foi  acatado  pelo  plenário.  Em  ato  contínuo,  o  Projeto  de
Lei/PROC.345/2020,   de   autoria   do   Poder   Executivo,   que   dispõe   sobre   a   instituição   de
gratificações, plantões, sobreavisos e auxílios aos profissionais trabalhadores de saúde, vinculados
à secretaria Municipal de saúde e dá outras providências. 0 projeto foi lido com os pareceres, em
seguida, posto em discussão, o vereador Gaúcho pediu vista da matéria, o que foi acatado pela
Mesa.   Em seguida, foram APROVADOS E ACATADOS: Requerimento 631/2020, de autoria
do vereador André do Raio X;  Requerimento 632/2020,  de autoria do vereador Alysson Pontes
(PSD)ilndicação042/2020,deautoriadovereadorManoDadai(PRTB).Foramretiradosdepauta:
requerimento  459/2020,  de  autoria  do  vereador  Jande
Informação 27/2020, de autoria do vereador Júnior Ta

Pereira  (PSDB);  e  o  Pedido  de
PL). A seguir, foram lidos com seus
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pareceres e aprovados em bloco em la e 2a discussão, os PROJETOS DE LEI (ALIENAÇÃO),
que autoriza o Poder Executivo a doar fração do solo ubano de seu domínio nesta cidade a Vianei
de  Sousa  Neves;  Valdineia  Lopes  da  Costa;  Maria  da  Conceição  dos  Santos;  Adriano  Lucas
Oliveira;  Anastácio  Araújo da Silva;  e Rubenilda dos  Santos Furtado.  Em seguida, o presidente
em exercício VALDIR MATIAS JR.  (PV),  encerrou os trabalhos  convidando  a todos para a
próxima  sessão.  Vereadores  presentes:  ALYSSON  PONTES  (PSD),  ANDRÉ  DO  RAIO-X
(DC), ALAÉRCIO CARDOSO (PATRI), CHIQUINHO, SÍLVI0 NETO, DIDI FELEOL
(PDT), GAÚCHO (PSB), MAN0 DADAI (PRTB), PAUL0 GASOLINA, TADEU CUNHA
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ANTONIO  ROCHA  (MDB),  DAYAN  SERIQUE,  JANDER  ILSON  PEREIFLA  (PSDB).
AUSENTES   COM   JUSTIFICATIVA:   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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