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Ata da Vigésima Quinta Sessão Ordinária do Primeiro Período da Quaqt
da Décima Oitava Legislatura, realizada no dia dezessete 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 (DEM), presidente do Poder Legislativo, deu boas-vindas a todos e
deu início à sessão com o GRANDE EXPEDIENTE. TEMPO DE LIDERANÇA:  0 vereador
JÚNI0RTAPAJÓS(PL)registroudocronogramadeatendimentodesaúdeparaascomunidades
da região do Arapiuns, no período de  17 a 24 do presente mês na embarcação hospitalar Abaré.
Disse que regiões do Tapajós, Lago Grande e várzeajá receberam esses atendimentos, assim como
a região do planalto, que foi contemplada com uma programação de saúde. Registrou satisfação
pelo retomo das sessões presenciais, a partir da próxima quarta-feira; e destacou, como presidente
da Comissão de Tenas, o retomo das atividades de vistoria de terrenos e votação dos projetos de
terra. Na oportunidade, pediu apoio do presidente Emir Aguiar, para dar as devidas condições de
trabalho  a  equipe  de  vistoria.  0  vereador  RONAN  LIBERAL  JR.  (MDB)  fez  votos  de
condolências ao falecimento do comunicador Edy Portela. Em seguida, relatou da ação de saúde
que ocorreu no final de semana na região da várzea. Infomou ainda do pedido feito ao Centro de
Govemo que solicitava atendimento por meio da Policlínica ltinerante,  e que no dia 21  estará
acontecendo em Santarém através do apoio do barco Papa Francisco. Também está encaminhando
uma indicação ao govemo quanto à disposição de transporte público para atender servidores da
saúde que trabalham diretamente com a COVID-19. 0 vereador PAULO GASOLINA (PSDB)
deu ênfase e reconhecimento ao trabalho desenvolvido pelo comunicador Edy Portela, que faleceu
na última terça-feira. Relatou que chegou a recebeu ligação do apresentador e a prestar socorro,
mas infelizmente ele não resistiu e veio a óbito. Também lamentou a perda do Senhor Didi Santos,
associado  do  Clube  dos  50,  que  fàleceu  deconente  da  Covid-19.  Finalizou  dando  ressalvas
novamente  a  importância da descentralização  para os  atendimentos  de  pessoas  com  sintomas
gripais. 0 vereador ANDRÉ DO RAI0 X a'V) lamentou a morte do comunicador Edy Portela,
ocorrida na manhã  da última terça-feira,  e  lembrou que  além  de  ser um  ótimo  apresentador,
também foi um grande empreendedor. Finalizou extemando os sentimentos à família e aos amigos
do   apresentador.   0   vereador. DIDI   FELEOL   (PP)   também   lamentou   o   falecimento   do
comunicador Edy Portela, assim como do professor Washington Viana, que atuava na comunidade
Vila Socorro, e de Dona Ena, parteira de Vila Curuai. Em seguida, enfatizou da refoma de duas
escolas da região do Lago Grande, São Bento Lourido e São Vicente de Paula; e, finalizou fàlando
das más condições dos ramais em Vila Curuai.  Infomou que cobrou a demanda da Secretaria
Municipal de Agricultura e Pesca e do Executivo, dos quais recebera uma resposta de que até o
fim deste mês o maquinário deverá estar à disposição para recuperação dos ramais. 0 vereador
DEL. JARDEL GUIMARÃES (PODE) relatou de sua preocupação com a indefinição acerca
das eleições municipais deste ano. Segundo ele, com o calendário indefinido, a população e os pré-
candidatos  ficam  em  uma  posição  dificil.  Apesar  disso,  infomou  que  o  Tribunal  Superior
Eleitoral, em reunião remota, teria vislumbrado realizar o pleito nas datas de 15 de novembro e 06
de dezembro de 2020, o que extemou ser um sinal positivo. Concluiu manifestando pesar pelas
mortes do Íútebolista Didi Santos, e do comunicador Edy Portela. TEMPO DAS BANCADAS:
0  vereador  ALAÉRCIO  CARDOSO  (MDB)  prestou  solidariedade  e  pesar  pela  morte  do
Peladerio do Clube dos 50, Didi Santos, vítima da Covid-19. Em seguida, deu ênfase a uma ação
de saúde realizada pela Secretaria de Segurança Pública do Estado do Pará destinada aos militares
e agentes prisionais que estão trabalhando na linha de fiente contra a pandemia. Disse que ação
aconteceu nos  dias  16  e  17  de junho,  contabilizando  cerca de  350 testes  da Covid-19,  no  que
resultou  em  70  profissionais  que  testaram  positivo  para  o  vírus.  Destacou  que  todo  esse
envolvimento mostra a preocupação com a classe da Seguança Pública
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para estar nas ruas cuidando da população. 0 vereador TADEU CUNHA (DEM) repercutiu a
fatalidade que ocorreu com comunicador Edy Portela.  Solidarizou ao vereador Paulo Gasolina,
compadre do comunicador;  assim como manifestou sentimentos aos familiares do  senhor Didi
Santos,  vítima  da  Covid-19.  Na  oportunidade,  relatou  que  estiveram  visitando  o  Hospital
Municipal  de  Santarém,  onde  se  surpreendeu  com  o  volume  de  pessoas  em  atendimento.
Repercutiu ainda da necessidade de dar celeridade à obra da ugência e emergência. Também disse
que tem infomado os vereadores com o senso diário com relação aos leitos, e transferência da
UPA ao Hospital de Campanha. Segundo ele, ainda existe o colapso na alta complexidade, mas
aguardam que logo essa situação venha a melhorar.  0 vereador DAYAN SERIQUE a'L) fez
registro sobre a cultura no município de Santarém, relatando que vários profissionais estão com
sua  vida  artística  prejudicada  neste  periodo  de  pandemia.  Para  amenizar,  disse  que  há  uma
indicação ao Executivo sugerindo a criação de um edital de incentivo à cultura inspirado no prêmio
"Te Aquieta em Casa", promovido pela Secretaria de Estado de Cultual - SECULT. Disse que a

indicação sugere a destinação de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) para a criação de um
Prêmio Cultural, que destinará cotas a alguns profissionais. Finalizou lamentando o falecimento
do comunicador Edy Portela. Concluído o Grande Expediente passamos para a Primeira Parte
da Ordem do Dia com a leitura da ata do dia 27 de maio de 2020, que após colocada em discussão
foi aprovada por unanimidade. Em continuidade houve a leitura dos expedientes recebidos, e em
sequência foram apresentados os projetos encaminhados à segunda comissão: Projeto de Lei, de
autoria do vereador Mano Dadai (PP), que dispõe sobre a criação do ``Programa Cidadania nas
Escolas"   da  rede  pública  de   ensino  municipal  e  dá  outras  providências.   Também  foram
encaminhados  dezessete  Projetos  de  Alienação,  de  autoria  do  Poder  Executivo.  Em  seguida,
passou-se para a Segunda Parte da Ordem do Dia, com discussão e votação das matérias em
pauta.  TRABALHOS APROVADOS E ACATADOS:  Moções de Pesar 065  e 066/2020, de
autoria do vereador Paulo Gasolina (PSDB); Moção de Pesar 067/2020, de autoria do vereador
Júnior  Tapajós  (PL);  Pedido  de  lnfomação  052/2020,  de  autoria  do  vereador  Tadeu  Cunha
(DEM); Indicações 68 e 69/2020, de autoria do vereador Ronan Liberal Jr. (MDB); Indicações 80
e 81/2020, de autoria do vereador Tadeu Cunha (DEM). Entrou em discussão, o PROJETO DE
LEI/PROC 2687/2019, de autoria do vereador Valdir Matias Jr.  (PV), que toma obrigatória à
exibição de informações sobre o turismo santareno nas telas de cinema existentes no município de
Santarém. 0 projeto foi lido com seu parecer, em seguida entrou em la discussão com votação de
foma nominal. No entanto, devido a problemas de conexão, a votação da matéria e a sessão foram
interrompidas.  Vereadores presentes:  ANDRÉ  DO RAIO-X (PV), ALAÉRCI0  CARDOSO
tMDB),  CHIQUINHO  (DEM),  SÍLVIO  NETO  a]EM), DIDI  FELEOL  (PP),  GAÚCHO
(PSB),  MANO  DADAI  ¢P),  PAULO  GASOLINA  (PSDB),  TADEU  CUNHA  a]EM),
JÚNI0R TAPAJÓS (PL), DAYAN SERIQUE (PL), (DEM), DEL. JARDEL GUIMARÃES
¢ODE), EMIR AGUIAR @EM), VALDIR MATIAS JR. (PV), NEY SANTANA (PSDB),
]ACKSON DO FOLCLORE ORTB), RONAN LIBERAL ]R. avIDB). AUSENTES: PROF.
MARIA ]OSÉ MAIA (DEM), ]ANDER ILSON PEREIRA a]EM), ALyssoN PONTES
a'SDB).  AUSENTE  COM  JUSTIFICATIVA:  ANTONIO  ROCIIA  (MDB).  E  para  constar
mandou lavrar a ata que depois de lida, discutida e aprovada será assinada por quem de direito.
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