
HIN

Ata  da  Vigésima  Primeira  Sessão  Ordinária  do  Primeiro  Períodà
Legislativa da Décima Oitava Legislatura, realizada no dia vinte e sete 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. TEMP0 DE LIDERANÇA:  0
vereador JACKSON DO FOLCLORE (PRTB) infomou que apresentará uma moção de pesar
pelo falecimento da jovem Luiza Medina, brincante da Junina Big Ben, que faleceu vítima de uma
descarga elétrica em sua residência. Também relatou sua preocupação com o avanço da COVID-
19,  e  que  estará  requerendo  à  Secretaria  Municipal  de  Saúde  -SEMSA,  ações  de  saúde  em
beneficio   aos  comunitários  das  regiões  de  Rios,  Várzea  e  Planalto.   0  vereador  RONAN
LIBERAL  JR.  (MDB)  infomou  que  encaminhará  uma  indicação  ao  Executivo,  quanto  a
elaboração de um plano de monitoramento e controle da COVID-19 em Santarém, para a abertura
do  comércio  durante  a pandemia do  novo  coronavírus.  Relatou  que  esteve  observando  alguns
relatórios  e  projetos  de  outras  regiões  do  país,  no  que  diz  respeito  aos  planos  de  abertura  do
comércio,  pautados  conforme  índice  de  leitos,  casos  confirmados,  entre  outros  dados,  e  que,
segundo  ele,  podem  neste  momento  auxiliar  o  município.  0  vereador  MANO  DADAI  (PP)
informou  que  estará  apresentando  uma indicação,  um  requerimento,  e  um  Projeto  de  Lei  com
medidas a garantir mais mecanismos de combate à COVID-19.  Finalizou ressaltando da luta de
cada vereador, que mesmo neste momento dificil permanecem atuantes em suas bases. 0 vereador
DEL.   JARDEL   GUIMARÃES   (PODE)  parabenizou   os   colegas   da  Polícia  Federal   que
deflagraram uma operação,  em  vários  Estados,  contra uma  organização  criminosa que  estaria
disseminando   Fczke   News.   Ao   mesmo   tempo,   1amentou   a   inexistência   de   uma  delegacia
especializada no combate a esses tipos de delito em Santarém, muito embora, ressaltou ele, que a
Casa tenha  se  manifestado  e  atuado  para que  Santarém  tenha essa especialidade.  0  vereador
VALDIR MATIAS JR. (PV) fez registro sobre a convocação que está sendo feita pelo Fundo
Esperança,  criado  pelo  govemo  do  Estado  para  manter  pequenas  empresas  e  trabalhadores
autônomos, no período da pandemia no novo coronavírus. Informou que logo haverá uma nova
abertua de cadastro para empreendedores que ainda não fizeram adesão ao programa. Também
chamou atenção da Secretaria Municipal de Turismo quanto a dar início a um plano de ação de
retomada das atividades turísticas em Santarém, para evitar uma maior dificuldade em retirar o
setor da crise pós-pandemia. 0 vereador PAULO GASOLINA (PSDB) reiterou a importância de
um  planejamento  para  o  fúturo  encerramento  da  pandemia,  assim  como  de  um  plano  de
monitoramento  e  controle  da  COVID-19  em  Santarém,  para que  da melhor forma,  as  pessoas
possam retomar ao trabalho. Reafirmou a importância de descentralização do atendimento, e fez
registro sobre a desinformação das pessoas quanto aos decretos emitidos pelo Executivo. Segundo
ele, muitas pessoas ainda desconhecem do novo decreto, ressaltando que falta um planejamento
adequado para essa divulgação no município.  0  vereador CHIQUINHO  (DEM)  enalteceu as
ações da Secretaria Municipal de Educação-SEMED, quanto a entrega dos kits da merenda escolar
nas UMEls e MEls na última segunda-feira, e que agora deve prosseguir com a entrega nas escolas
da rede  pública  municipal  da  área urbana.  Também  enalteceu  o  trabalho  em parceria entre  o
Executivo Municipal e a comunidade Corta-Corda, no que tange a construção da unidade de saúde
daquela  área.  Segundo  ele,  a  unidade  está  quase  pronta,  e  logo  deverá  ocorrer  a  entrega  do
equipamento. 0 vereador TADEU CUNHA (DEM) fez ressalvas à saúde no município. De acordo
com  ele,  precisa-se  de  gestão  e  de  estrutura  para  os  profissionais  de  saúde,  por  isso,  estará
encaminhando uma indicação à SEMSA, IPG e Poder Executivo, no que diz respeito a valorização
dos profissionais de saúde. Também encaminhará o
do Hospital Municipal de Santarém para os pacientes
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DAS  BANCADAS:  0  vereador  GAÜCHO  (PSB)  fez  um  apelo  ao  secretário  Municipal  de
lnfraestrutura, para que dê atenção à infraestrutura dos bairros. Infomou que recebeu denúncias
de moradores dos bairros da Área Verde e Santo André, quanto a precariedade das vias. Concluiu
fazendo um apelo ao secretário Daniel Simões para que faça um planejamento, e logo encaminhe
uma resposta. 0 vereador ALAÉRCI0 CARDOSO (MDB) registrou a atuação e contribuição de
empresário locais na doação de respiradores para o município. Informou ainda que encaminhará
uma  indicação  ao  Executivo  e  Comitê  de  Crise  para  que  possam  apontar,  ao  princípio  da
publicidade, os decretos e as decisões judiciais, vindo eles a possuir, no mínimo, 48h para que a
população  tenha  conhecimento  das  decisões,  principalmente  as  comunidades  do  interior.  0
vereador DIDI  FELEOL  (PP)  falou  a respeito  de  uma solicitação  feita à  SEMSA quanto  as
necessidades dos moradores da região de rios.  Sugeriu que fosse realizada uma ação de saúde na
região  do  Lago  Grande,  para constatar a situação  das pessoas  que  se encontram com  sintomas
gripais e que estão em isolamento domiciliar. Finalizou agradecendo ao prefeito, a secretária de
saúde  e  a  assessoria  de  rios  pelo  atendimento  do  pedido.  0  Vereador  MAN0  DADAI  (PP)
infomiou   que   apresentará   um   Projeto   de   Lei   que   dispõe   sobre   a   obrigatoriedade   da
disponibilização  de  álcool  em  gel  antisséptico  nos  veículos  coletivos  de  transporte  público.
Também,  um  pedido  de  informação  à  SEMSA  sobre  os  trabalhos  que  estão  sendo  feitos  ao
combate da Covid-19; e finalizou solicitando atuação da Secretaria Municipal de lnfraestrutura no
bairro do Santarenzinho. 0 vereador JÚNIOR TAPAJÓS (PL) relatou que na última segunda-
feira aprovaram um requerimento solicitando à SEMSA ações de saúde ao combate da Covid-19,
para regiões de rios e várzea; e que, após reunião com a responsável da pasta, houve a confimação
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e da Tupinambás trecho da lsmael Araújo e Borges Leal, uma demanda que reivindica desde o
início  de  seu  mandato.  Finalizou  parabenizando  a  atuação  plena  e  responsável  dos  órgãos  de
segurança pública do município neste período de pandemia. 0 vereador DAYAN SERIQUE (PL)
ressaltou a  importância  do  trabalho  dos  agentes  de  segurança pública do  município  duante  a
pandemia do novo coronavírus, que estão atuando na linha de frente para coibir crimes, orientar a
população  e  garantir  que  os  decretos  de  isolamento  social  sejam  cumpridos.  Parabenizou  a
Policiais Civis, Militares, Corpo de Bombeiros e Agentes de Trânsitos. Finalizou parabenizando
também a iniciativa de  empresários  e  comerciantes  santarenos  que  uniram  forças  e  adquiriram
alguns respiradores para serem doados e ajudar no combate à Covid-19 no município. Concluído
o Grande Expediente passamos para a Primeira Parte da Ordem do Dia com a leitua da ata do
dia 06  de maio  de  2020,  que  após  colocadas  em  discussão  foi  aprovada por unanimidade.  Em
continuidade, foram apresentados os projetos encaminhados à segunda comissão: PROJETO DE
LEI,  de  autoria  do  vereador  Jackson  do  Folclore  (PRTB),  dispõe  sobre  o  reconhecimento  da
atividade religiosa como essencial em tempos de crise ocasionadas por moléstias contagiosas ou
catástrofes natuais no município de Santarém - Pará. PROJETO DE LEI, de autoria do vereador
Mano  Dadai  (PP),  que  dispõe  sobre  a  obrigatoriedade  da  disponibilização  de  álcool  em  gel
antisséptico nos veículos coletivos de transporte público do município de  Santarém.  PROJETO
DE RESOLUÇÃO, de autoria do vereador Paulo Gasolina (PSDB), que fica instituído a medalha
de solidariedade em homenagem as pessoas físicas e jurídicas que realizaram atos de solidariedade
no período da pandemia do novo coronavírus. Em seguida, passou-se para a Segunda Parte da
Ordem do Dia, com discussão e votação das matérias em pauta. TRABALHOS APROVADOS
E ACATADOS:  Moção de Pesar 054/2020, Pedidos de lnfomação 36, 37 e 39/2020, de autoria
do vereador Jackson do Folclore (PRTB). Ato contínuo,
LEI, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a a
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para o fundo Municipal de Saúde para o orçamento de 2020 e dá outras providências. 0 projeto
foi lido com seu parecer, em seguida, após as discussões, foi posto em primeira votação de forma
nominal, ocorrendo  15 votos favoráveis, resultando aprovação em  la discussão. A seguir, deu-se
continuidade a votação de forma simbólica,  sendo aprovado em 2a discussão, por unanimidade.
Dando  sequência à pauta,  foram aprovados  e  acatados:  Requerimento  341/2020,  de  autoria do
vereador  Gaúcho  (PSB);  requerimento  373/2020,  de  autoria  do  vereador  Jackson  do  Folclore
(PRTB);  Indicação  058/2020,  Pedido  de  lnfomação  038/2020,  e  requerimento  375/2020,  de
autoria  do  vereador  Didi  Feleol  (PP);  Indicações  042,  059/2020,  requerimento  430/2020,  de
autoria do vereador Mano Dadai (PP); Indicação 057/2020, e requerimento 580/2020, de autoria
do vereador Ronan Liberal Jr.  (MDB); Requerimento 443/2020, de autoria da Prof.  Maria José
Maia (DEM);  Requerimento 410/2020,  de autoria do vereador Del.  Jardel  Guimarães  (PODE);
Requerimento 405/2020, de autoria do vereador Dayan Serique (PL); Requerimento 404/2020, de
autoria  do  vereador  Valdir  Matias  Jr.  (PV);  Requerimentos  395/2020,  de  autoria  do  vereador
Chiquinho (DEM). Esgotado à pauta, o presidente EMIR AGUIAR (DEM), encerrou os trabalhos
convidando a todos para a próxima sessão. Vereadores presentes: ANDRÉ D0 RAIO-X (PV),
ALAÉRCI0  CARDOSO  (MDB),  CHIQUINHO  (DEM),  SÍLVIO  NETO  (DEM),  DIDI
FELEOL  (PP),  GAÚCHO  (PSB),  MAN0  DADAI  (PP),  PAULO  GASOLINA  (PSDB),
TADEU  CUNHA (DEM), JÚNI0R TAPAJÓS  (PL), JACKSON DO FOLCLORE ¢RTB),
PROF.  MARIA  JOSE  MAIA  (DEM),  DAYAN  SERIQUE  (PL),  (IHEM»,  DEL.  JARDEL
GUIMARÃES  (PODE),  EMIR AGUIAR  (DEM),  VALDIR MATIAS JR.  (PV),  RONAN
LIBERAL   JR.   (MDB).   AUSENTES:   ANTONIO   ROCHA   (MDB),   JANDER   ILSON
PEREIRA,  ALYSSON PONTES  (PSD), NEY  SANTANA  (PSDB).  E para constar mandou
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