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Ata da Vigésima Sexta Sessão Ordinária do Primeiro Período da Quartaísês§ãüánegislativa
da Décima Oitava Legislatura, realizada no dia vinte e quatro de junho do ano de dois mil e
vinte, no Plenário Benedito Magalhães da Câmara Municipal de Santarém. À hora regimental o
vereador EMIR AGUIAR (DEM), presidente do Poder Legislativo, deu boas-vindas a todos e
enfatizou o retomo das sessões presenciais. Na oportunidade, convidou os pares para um minuto
de silêncio em pesar aos duzentos óbitos decorrentes da COVID -19 em Santarém. Em seguida,
deu-se início à sessão com o GRANDE EXPEDIENTE. TEMPO DE LIDERANÇA: 0 vereador
JACKSON DO FOLCLORE ¢RTB) fez registro do retomo das sessões presenciais, notando a
queda dos casos da Covid-19 em Santarém, e ao mesmo tempo, lamentou as moftes decorrentes
do  vírus.  Finalizou  infomando  que  apresentará  um  requerimento  solicitando  a  inclusão  na
programação de pavimentação asfáltica da travessa Luiz Barbosa entre lrurá e Paulo Maranhão,
bairro Caranazal. 0 vereador RONAN LIBERAL JR. (MDB) lamentou os casos confimados da
Covid-19, assim como as vidas perdidas. Em seguida, fez um relato da programação do aniversário
de Santarém, que houve a entrega de equipamentos públicos para zona ubana e rural de Santarém.
Receberam ainda o govemador Hélder Barbalho que confiou investimentos na ordem de R$ 30
milhões para o prolongamento da Avenida Moaçara, e a assinatura de convênio com a prefeitua
para dispor de R$ 17 milhões para ubanizar a orla de Santarém. 0 vereador JÚNIOR TAPAJÓS
(PL) deu destaque a realização de ações de saúde, no combate à Covid-19, às regiões do Arapiuns,
Tapajós e Lago Grande. Destacou ainda que as regiões do Arapiuns e Tapajós terão atendimento
médico fixo. Informou da renovação do convênio junto ao Govemo do Estado para a pavimentação
de ruas; e finalizou convidando os demais pares, para uma reunião virtual com o setor da cultura
para  ajudar  na  viabilização  do  auxílio  emergencial  para  categoria.  0  vereador  ALYSSON
PONTES (PSD) destacou as ações do govemo do Estado no município de Santarém. Segundo ele,
o govemo esteve em Santarém vistoriando obras e trazendo recursos para pavimentação de ruas,
prolongamento da avenida Moaçara, Orla da Cidade, Hospital Matemo lnfantil, e para o sistema
de  capacitação  de  água.  Concluiu ressaltando  sua  satisfação  com  as  medidas  do  Govemo  do
Estado.   0   vereador  GAÚCHO   a'SB)   cobrou  do   prefeito   e   do   secretário   municipal   de
lnfiaestrutua serviços de infi-aestrutura em  Santarém.  Segundo ele, nenhum dos mais de cem
requerimentos  que  apresentou  teriam  sido  atendidos  neste  atual  govemo.  Criticou  o  gestor
municipal, o qual não estaria cumprindo a promessa de olhar para a periferia, e ainda questionou
acerca da aplicação  do  orçamento que foi aprovado pela Casa. Finalizou criticando também a
atuação do govemador do Estado Hélder Barbalho; e cobrou mais atuação do govemo municipal
para com à população santarena. 0 vereador DEL. JARDEL GUIMARÃES a'ODE) destacou
sobre a "Semana de Prevenção e Combate ao Uso de Drogas", infomando que as ações estão
sendo  realizadas  por  meio  das  redes  sociais;  e  anunciou  que  nesta  próxima  sexta-feira,  será
promovida  uma  /í.ve  com  a participação  de  órgãos  envolvidos  nesse  trabalho,  agradecendo  a
contribuição  da  Secretaria Municipal  de  Trabalho  e  Assistência  Social.  0  vereador VALDIR
MATIAS JR. (PV) voltou a cobrar o Executivo pela demora na conclusão dos serviços de refoma
da urgência e emergência do Hospital Municipal. Segundo ele, devido à demora da entrega, a UPA
24 h, passou a ser a única porta aberta neste momento, principalmente dos casos de pacientes com
suspeita e positivos para Covid-19. Lamentou pelas vítimas da Covid-19 em Santarém, e criticou
a gestão mmicipal por não ter fortalecido as unidades básicas de saúde nos bairros. Disse que o
prefeito deve cobrar pressa na conclusão dessa obra para que o HMS volte a atender a população
santarena e Oeste do Pará. 0 vereador JANDER ILSON PEREIRA (DEM) elogiou e agradeceu
a atual  gestão  mmicipal  pelas  ações  realizadas  em prol  da população  santarena.  Relatou que
brevemente será inauguada a Escola São Sebastião em lgarapé do Costa; assim como a entrega
da escola de Tapará Grande, e da escola do Quilombo Sarac
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salva vidas, por isso,  são  gratos ao  empenho  do  govemador do  Estado.  Relatou que  as ações
descentralizadas  de testagem foram feitas nos bainos,  e a condição  de médico  fez com que o
prefeito fosse atender na UPA e no interior, pois muitos profissionais ficaram doentes. Destacou
que  o  momento  não  requer  briga,  e  se  há  divergência  que  seja transformada  em  proposta  e
indicação. Concluído o Grande Expediente passamos para a Primeira Parte da Ordem do Dia
com a leitura da ata do dia 10 de junho de 2020, que após colocada em discussão foi aprovada por
unanimidade. Em continuidade houve a leitua dos expedientes recebidos: MEMO.  028/2020 -
GAB. Ver. Antônio Rocha (MDB). Em sequência foram apresentados os projetos encaminhados
à segunda comissão: PROJETO DE RESOLUÇÃO, de autoria do Poder Legislativo, que dispõe
sobre  a  composição  da  Câmara  Municipal  de  Santarém,  nos  temos  do  Art.  29,  IV,  h,  da
Constituição Federal. PROJETO DE LEI, de autoria do vereador Mano Dadai (PP), que dispõe
sobre a distribuição gratuita de sabonete líquido, álcool gel e máscara descartável em unidades
básicas de saúde (UBS) e dá outras providências. PROJETO DE LEI, de autoria do Executivo
Municipal,  que  dispõe  sobre  as  gratificações  temporárias  no  âmbito  do  Sistema  Único  de
Assistência Social -  SUAS/Santarém pelo  exercício  das fimções de coordenadores  da proteção
social  básica,  coordenador  da  proteção  social  especial,  dos  serviços,  programas,  projetos  e
beneficios  da secretaria municipal de trabalho  e  assistência social  enquanto duar a pandemia
(COVID-19) e dá outras providências. 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 Aplausos 68 e 70/2020, e lndicação 084/2020, de autoria do vereador
Ronan  Liberal  Jr.  (MDB);     Moção  de  Pesar  069/2020,  de  autoria  do  vereador  Del.  Jardel
Guimarães  (PODE);  Moção  de  Felicitações  071/2020,  de  autoria  do  vereador  Emir  Aguiar
(PODE);  Indicação  79/2020, de autoria do vereador Mano Dadai (PP);  Indicação  082/2020, de
autoria do vereador Dayan Serique (PL); Indicação 83/2020, de autoria do vereador André do Raio
X (PV);  Pedidos de  lnformação  53  e  54,  de autoria do vereador Paulo  Gasolina (PSDB).  Em
seguida, entrou em discussão, o PROJET0 DE LElmROC 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, na
sessão do dia 17.06, mas devido problemas de intemet ficou sobre a mesa para votação na próxima
sessão.  Dando  continuação  à  votação  na presente  sessão,  o  projeto  foi  aprovado  em  la  e  2a
discussão,  por unanimidade.  Em continuação  à pauta,  entrou em  discussão  o  PROJETO  DE
LElmROC 1705/2019, de autoria do vereador Dayan Serique (PL), incorporar o calendário oficial
de eventos turísticos e cultural do Município de Santarém a Caminhada Ecológica. 0 projeto foi
lido com seu parecer,  em sequência,  foi  aprovado por unanimidade em  la e 2a discussão. Ato
contínuo, após acatamento do soberano plenário para a inclusão na pauta do projeto de Lei, de
autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a estrutura organizacional da Prefeitura Municipal
de Santarém, estabelece as atribuições dos órgãos da administração direta e dá outras providências.
0 projeto foi lido até o Artigo 26, e deixado sobre a mesa, devido ao témino do horário regimental.
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