
Ata da Vigésima Quarta Sessão Ordinária do Primeiro Período da Quarta Sessão Legis]ativa
da Décima Oitava Legislatura, realizada no dia quinze de junho do ano de dois mil e vinte, na
Câmara Municipal de Santarém, via Plenário Virtual modo remoto. À hora regimental o vereador
EMIR AGUIAR a)EM), presidente do Poder Legislativo, deu boas-vindas a todos e deu início à
sessão com o GRANDE EXPEDIENTE. TEMPO DE LIDERANÇA: 0 vereador ALAÉRCIO
CARDOSO  (MDB)  fez  agradecimentos  aos profissionais  de  saúde  e  da segurança pública,  e
prestou solidariedade aos familiares do Capitão da Polícia Militar, Raynério da Silva Costa que
perdeu a vida em decorrência da COVID-19.  Finalizou comunicando que está preparamdo uma
solicitação ao Executivo e  Secretaria Municipal de lnfraestrutura -  SEMINFRA com relação a
pavimentação de algumas vias públicas, visando a Operação Verão que logo deve ser iniciada. 0
vereador  GAÚCHO  (PSB)  fez  destaque  a  um  chamamento  público  feito  pelo  Executivo
Municipal  através  da  SEMSA,  para ampliar a terceirização  do  atendimento  em  Saúde para o
SAMU  e  as  duas unidades 24h dos  Bairros  Santarenzinho  e Nova República.  Enfatizou estar
preocupado com a medida e manifestou-se contrário à ideia.  0 vereador DIDI FELEOL (PP)
lamentou a morte de um comunitário vítima de picada de cobra, morador da Comunidade Nazário,
Lago Grande.  Segundo ele, à falta de soro antiofidico no local, agrava-se com a dificuldade de
locomoção dada a distância da zona ubana e o acesso à ambulancha. Também mencionou sobre
a infi.aestrutura.  Segundo  ele,  muitas  vias  da Vila Curuai  estão  intrafegáveis,  ao  que pediu  à
Prefeitua que tome providências. 0 vereador VALDIR MATIAS JR (PV) ffisou novamente a
importância do fortalecimento das estratégias das unidades básicas de saúde dos bairros. Segundo
ele,  se  a  Prefeitura providenciar  equipe  especializada,  remédios para  os  postos  de  saúde  e  o
atendimento  aos  pacientes  com  Covid-19,  seguindo  os  protocolos  do  Ministério  da  Saúde,  é
possível  fazer acompanhamento e o tratamento  das pessoas com mais eficácia,  além de evitar
aglomerações.   0   vereador   PAULO   GASOLINA   (PSDB)   destacou   novamente   sobre   a
importância de um atendimento descentralizado em Santarém. Mencionou que há dois meses vem
falando a respeito do serviço, explicando que o método seria uma ajuda quanto ao controle da
doença.  Frisou que  devem investir mais em recursos humanos para atender principalmente as
pessoas em cada bairro, evitando que se desloquem para outras localidades. Concluiu afimando
que se cumprirem esse procedimento, possivelmente a população não precisará recorrer ao uso de
respiradores ou uma UTI. 0 vereador NEY SANTANA (PSDB) relatou do momento dificil que
passou, tratando-se da Covid-19. Disse que entende a dor das pessoas, e que se sente preocupado
diante  do  quadro  de  atendimento  realizado  apenas  pela UPA-24h,  em  virtude  da reforma  da
urgência e emergência do HMS. Citou ainda a situação da obra do posto de saúde no Lago Grande
que estaria há mais de um ano parada, e finalizou solicitando ao presidente da Casa que retome as
sessões deliberativas presenciais. 0 vereador FRANCISCO DE SOUSA (DEM) parabenizou à
SEMINFRA e a empresa Construnorte pela pavimentação da Avenida Dom Frederico Costa, em
trecho que vai da Avenida Moaçara ao bairro Jutaí. Infomou que até o fim deste mês a obra deve
ser entregue. Registrou também que acompanhou uma ação da Secretaria Municipal de Educação
- SEMED, quanto a entrega de nove ônibus nesta segunda-feira, e que ainda aguardam mais oito
até  o  fim desta semana.  0  vereador SILVIO  NETO  (DEM) parabenizou o projeto  "Saúde  e
Alegria"  pelas  atividades  desenvolvidas  neste  período  de  pandemia.  Também  parabenizou  o
prefeito Nélio Aguiar pelas visitas realizadas às comunidades ribeirinhas em ações de combate e
prevenção  à Covid-19.  Finalizou dando  ênfase  a inffaestrutua da cidade,  e  aos trabalhos que
devem se iniciar com a "Operação Verão". 0 vereador TADEU CUNHA (DEM) repercutiu da
importância das ações de saúde por meio do ambulatório itinerante que a SEMSA vem realizando
nas regiões de várzea, rios e bairros de Santarém. Deu ênfase a aç
semana na escola Padre Manuel Albuquerque e reforçou um pedi
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grande  área  do  planalto  Cuuá-Una.  Finalizou  discorrendo  sobre  o  grande  acúmulo  de  lixo
despejado entomo dos bainos Maicá/Urumari, para coleta da empresa que faz a coleta de lixo na
cidade. Disse que nesta próxima terça-feira, a SEMINFRA deve retirar o lixo do local. TEMPO
DAS BANCADAS: 0 vereador MANO DADAI (PP) chamou a atenção da SEMINFRA para que
execute  os  serviços  de  inflaestrutura  na  Grande  Área  do  Santarenzinho  com  qualidade.  Na
oportunidade,  enalteceu  a ação  descentralizada que  a Prefeitura vem realizando  em diferentes
regiões do município, registrando que nesta semana os serviços acontecem na Prainha. 0 vereador
DIDI  FELEOL  a'P)  continuou  seu pronunciamento  solicitando providências  ao  Govemo  do
Estado quanto a situação da Rodovia Translago. Também solicitou que o govemo encaminhe ma
ambulancha para região ou disponibilize o soro antiofidico nas unidades de saúde da Vila, visto os
últimos casos de morte da região devido à demora no  atendimento.  0 vereador ALAÉRCIO
CARDOSO  (MDB)  relatou  que  esteve  no  final  de  semana  participando  de  uma  ação  de
fiscalização com a SEMMA na região da várzea no ltuqui. Na ocasião, parabenizou a SEMMA, e
citou que algumas lideranças cobraram segurança pública para a localidade. Concluiu solicitando
apoio das polícias civis e militares para a região. 0 vereador ANDRÉ DO RAIO X (PV) infomou
que encaminhará uma moção de pesar em respeito a senhora Otília Moreira do bairro Santa Clara,
que faleceu no último dia  14. Finalizou cobrando atenção quanto a infi.aestrutua de Santarém,
principalmente  no  que  diz  respeito  a  rua  Maringá  do  bairro  do  Jutaí.  Concluído  o  Grande
Expediente passamos para a Primeira Parte da Ordem do Dia com a leitua da ata do dia 27 de
maio  de  2020,  que  após  colocada  em  discussão  foi  aprovada  por  unanimidade.  Não  houve
expedientes para leitura. 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 63/2020, de autoria do vereador André do Raio X (PV); Moções de Pesar 061 e
062/2020,  de  autoria  do  vereador  Tadeu  Cunha  (DEM);  Pedido  de  lnfomação  051/2020,  de
autoria do vereador Gaúcho (PSB). Em seguida, entrou em discussão a pauta do dia em que foram
aprovados: Indicação 076/202, de autoria do vereador André do Raio X (PV); Indicações 77, 78
/2020,   e   requerimentos   679,   682/2020,   de   autoria   do   vereador   Paulo   Gasolina   (PSDB);
Requerimentos 680 e 681/2020, de autoria do vereador Mano Dadai (PP). A seguir, entrou em
discussão o PROJET0 DE LEI/PROC N° 881/2017, que dispõe sobre a criação do programa meu
bairro bem cuidado e dá outras providências, de autoria do vereador Alaércio Cardoso (MDB). 0
presidente  infomou  que  projeto  foi  lido  com  seu parecer na  sessão  anterior,  sendo  que  a  2a
Comissão emitiu um parecer desfavorável rejeitando a matéria, indicando que seja transfomada
em uma indicação. Dessa foma, o presidente explicou que, o voto sim, concorda com o parecer,
e o voto não discorda. Em seguida foi posto em discussão nominal, com 14 votos, havendo duas
abstenções,   quatro   votos   favoráveis   (SIM),   e   oito   votos   contrários   OVÃO),   portanto,   foi
proclamado  matéria  rejeitada.  Em  seguida,  deu-se  continuidade  a  pauta  com  discussão  do
PROJETO DE LEI PROC N° 1780/2020, de autoria do vereador Jackson do Folclore (PRTB), que
declara patrimônio cultural e imaterial do município de Santarém, o Círio de Nossa Senhora da
Conceição. 0 projeto foi lido com seu parecer, em seguida entrou em la discussão com votação de
foma nominal, havendo  13  votantes,  sendo proclamado  13 votos favoráveis; em continuidade,
entrou em 2a discussão de foma simbólica, sendo aprovado por unanimidade. Dando seguimento
à pauta, foram aprovados: Indicações 021, 022, 023/2020, de autoria do vereador Júnior Tapajós
(PL); Indicação 026/2020, e requerimentos 335, 366/2020, de autoria do vereador Paulo Gasolina
(PSDB);   requerimentos   340   e   346/2020,   de   autoria   do   vereador   Tadeu   Cunha   (DEM);
requerimentos 342, 343, 367, 368/2020, de autoria do vereador Gaúcho (PSB); req
e 359/2020, de autoria do vereador André do  Raio X(PV);  requeri
autoria do vereador Alaércio Cardoso (MDB). Foi retirado de pauta o
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autoria do  vereador  Paulo  Gasolina  (PSDB).  Não  havendo  explicações  pessoais,  o  presidente
EMIR AGUIAR  (DEM),  encerrou  os  trabalhos  convidando  a todos  para  a próxima  sessão.
Vereadores   presentes:   ANDRÉ   DO   RAIO-X   (PV),   ALAÉRCI0   CARDOSO   (MDB),
CHIQUINHO  (DEM),  SÍLVIO  NETO  (DEM),  DIDI  FELEOL  (PP),  GAÚCHO  (PSB),
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DAYAN SERIQUE (PL), DEL. JARDEL GUIMARÃES (PODE), EMIR AGUIAR (DEM), „
VALDIR MATIAS JR.  (PV), NEY SANTANA (PSDB). AUSENTES:  RONAN LIBERAI.
JR. (MDB), JANDER ILSON PEREIRA, ALYSSON PONTES (PSD), ANTONIO ROCHA

•Câmara Municipal de Sãíriaíeni

Jander llson Rego Pereira
2° Vice Presidente
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