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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 deu início à
sessão com o GRANDE EXPEDIENTE. TEMPO DE LIDERANÇA: 0 vereador JACKSON
DO FOLCLORE a'RTB) fez destaque ao Hospital de Campanha que atende Santarém e região
do Oeste do Pará.  Segundo ele, há reclamações com relação à fàlta de comunicação da unidade
com  os  familiares  das  pessoas  intemadas  no  local.  Infomou  que  encaminhará  documento
cobrando solução do problema. 0 vereador ALYSSON PONTES a.SD) observou que, desde o
início da pandemia, em que o Govemo Municipal tem baixado decretos para evitar aglomerações
e prevenir contágio do novo coronavírus, cidadãos vindos do interior ou da zona urbana têm se
aglomerado em filas nos bancos da cidade. Devido a isso, estará solicitando ao Poder Executivo,
por meio do Procon e da, Vigilância Sanitária, que realizem a devida fiscalização nàs agências
bancárias.  0 vereador JUNIOR TAPAJÓS (PL) disse que estiveram, no final de semana, na
comunidade de Parauá, Mangal - Aldeia de São Francisco, realizando a entrega de uma ponte que
contemplará à região.  Finalizou relatando da reunião com representantes da cultua, por vídeo
conferência, para tratar de um Projeto de Lei que está sendo construídos sobre o Fundo Municipal
da Cultura que tem por objetivo dar assistência aos fazedores de cultura da nossa cidade; aguarda
que a Casa possa tramitar o projeto o mais rápido possível. 0 vereador RONAN LIBERAL JR.
(MDB) registrou sobre várias entregas que o Executivo esteve realizando e que fazem parte da
programação oficial do aniversário de 359 anos de Santarém. Relatou a entrega de ruas asfaltadas
na área ubana do município e várias escolas e equipamentos públicos que foram inauguadas nas
comunidades da região de São Raimmdo da Palestina, Enseada do Amorim, Lago Grande, Tapará
Grande  e  lgarapé  do  Costa.  0  vereador  ALAÉRCIO  CARDOSO  (MDB)  infomou  que
apresentará uma moção de felicitações ao Rotary Clube de Santarém, que em reunião remota, com
vários  membros,  govemadores  e  diretores  do  Rotary  Clube,  resolveram  criar o  Rotary  Clube
Vitória Régia, instituição essa que tem reconhecimento intemacional. Concluiu informando que
encaminhará uma indicação à SEMED e ao Comitê de Crise, sugerindo um protocolo n'gido para
o retomo das aulas no município. 0 vereador ANDRÉ D0 RAIO-X (PV) repercutiu a proposta
do Poder Executivo de aumentar o número de cargos DAS na atual estrutura administrativa da
Prefeitura de Santarém. Lembrou que o Projeto entrou em pauta na última quarta-feira, e teria sido
recebido com surpresa devido o momento critico da saúde em decorrência da pandemia. Afirmou
que o projeto seria para uma "farra de cargos" que seriam criados para contemplar aliados políticos
do prefeito Nélio Aguiar. Na ocasião, criticou o projeto reforçando o seu posicionamento contrário.
0 vereador VALDIR MATIAS JR. (PV) também se posicionou contrário ao Projeto de Lei de
autoria  do  Poder  Executivo,  que  cria  novos  cargos  comissionados  na  administração  pública
municipal. Destacou que a proposta, se aprovada, é temerária, sobretudo quando chega às vésperas
de  uma eleição  municipal.  Relatou que, por conta da Covid-19,  o  Govemo  Federal  criou um
programa que proíbe  qualquer  aumento  de  despesa e  criação  de novos  cargos.  Pediu  à Mesa
Diretoria que solicite um parecer jurídico da Procuradoria da Câmara para que os pares possam
avaliar melhor a proposta. Lembrou ainda que o tema foi pauta de uma reunião entre os Poderes
Legislativo, Executivo e Ministério Público do Estado, mas que não avançou por causa do início
da pandemia no município. Finalizou pedindo mais diálogo sobre o projeto para que assim possam
inseri-lo nas discussões em plenário. 0 vereador MANO DADAI (PP) destacou que fora aprovado
um requerimento de  sua autoria pedindo  a conclusão  das unidades  de  saúde do
Salvação;  e  que  esteve  reforçando  a  cobrança junto  ao  Executivo,  na presença
comunitárias da Grande Area do
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melhor qualidade nos serviços realizados no anel viário do Santarenzinho e "Operação Verão. 0
vereador CHIQUINHO a)EM) relatou que no final de semana acompanhou a equipe itinerante
da Secretaria Municipal de  Saúde no  Tiningu.  Segundo ele,  a ação tem levando  orientações e
atendimentos  voltados  principalmente  para  a  Covid-19.  Parabenizou  à  SEMSA  pela  ação,  e
aproveitou para relatar que  estiveram também na comunidade  Guarmá,  na região  do planalto
Curuá-Una. Na ocasião, anunciou que em breve deve acontecer uma ação na região do Corta-
Corda, onde será entregue uma Unidade Básica de Saúde, e inauguração da Escola Cícero Mendes.
0 vereador SILVIO NETO (DEM) repercutiu e parabenizou as ações do  govemo municipal
realizadas  neste  final  de  semana.  Destacou que participou da entrega de  uma escola em Vila
Amorim,  na  região  do  Tapajós  e  prestigiou  a  inauguração  da  Ponte  do  Parauá.  Finalizou
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do  Poder  Executivo,  que  propõe  a  ampliação  dos  cargos  DAS  na  estrutura  da  Prefeitua  de
Santarém. Descreveu que a gestão atual já conta com 3 81 cargos dessa natureza e estaria propondo
aumentar para 670. Classificou a proposta ilegal, mas que espera "bom senso" dos pares para que
o projeto seja derrubado. 0 vereador DIDI FELEOL (PP) mencionou que esteve com a secretária
municipal  de  educação  em  duas  escolas  inauguradas  no  Curuai  -  Lago  Grande.  Na  ocasião,
agradeceu ao Govemador Hélder Barbalho por atender as comunidades do Lago Grande quanto a
recuperação  da  Translago.  Finalizou  infomando  que  em  reunião  com  o  Executivo  solicitou
melhorias nos ramais da região. 0 Vereador PAULO GASOLINA (PSDB) fez registro sobre o
Projeto de Lei do Executivo que aumenta o número de contração para a Prefeitura de Santarém.
Disse ser necessário ter cautela, pois o momento requer dar importância à saúde no Município.
Infomou que este projeto terá um impacto muito grande na economia, visto que estão às vésperas
da eleição, sem finalizar o diálogo com a promotoria do Município, e divergindo com a Lei Federal
que proíbe qualquer tipo de contratação ou criação de Lei para beneficiar pessoas com cargos no
setor público, durante periodo de Pandemia. Deixou claro seu posicionamento contrário e solicitou
cautela e  foco na saúde  do  Município.    0  vereador RONAN LIBERAL  (MDB) também  se
pronunciou  sobre  o  projeto  que  dispõe  sobre  a  organização  da  estrutura  administrativa  do
município. Relatou que ele é fiiito do Temo de Ajuste de Conduta -TAC, que o município assinou
em dezembro  de 2019, junto  ao  MPE e  que foi  amplamente debatido  com a participação  dos
membros  da Casa.  Enfatizou que o projeto trata das  gratificações  da  Secretaria Municipal  de
Trabalho e Assistência Social-SEMTRAS, e que os ajustes são em cargos já existentes, que visam
dar legalidade ao que já está sendo praticado, portanto, não serão criados novos cargos. 0 vereador
DAYAN SERIQUE (PL) também comentou sobre a tramitação do projeto do Executivo. Relatou
que a lei está na Casa desde o início da legislatura, inclusive reuniram com os técnicos da prefeitura
e  tiveram  a  oportunidade  de  dirimir  dúvidas.  Reforçou  que  não  é  criação  de  cargos,  mas
regularização de cargos já existentes. Em seguida, comemorou as conquistas dos comunitários que
moram no Parauá e Amorim, onde foram entregues a obra da ponte do Mangal e a revitalização
da escola José de Melo Filho. Também falou da resolução que trata da ampliação do número de
vereadores no Poder Legislativo Municipal. Infomou que o quadro passaria de 21 para 23 pares,
explicando que ter mais vereadores não implica em aumento de gastos, pois o recurso da Câmara
continuará sendo o mesmo como prevê a Constituição. Reforçou que o aumento significa ampliar
a representatividade da população.  Concluído o Grande Expediente passamos para a Primeira
Parte da Ordem do Dia com a leitura da ata do dia 15 de junho de 2020, que após colocada em
discussão  foi  aprovada  por  unanimidade.  Em  continuidade  houve  a  leitura  dos  expedientes
recebidos: MEMO. 019/202-GAB. Ver. Antonio Rocha (MDB); Of. 017/2020 -
Santana  (PSDB).   Em   sequência  foram  apresentados  os  projetos  encaminh
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comissão: Projeto de Lei, de autoria dos vereadores Emir Aguiar (DEM) e Jackson do Folclore
(PRTB),  institui  no  calendário  oficial  do  município  de  Santarém  -  Estado  Pará,  a  Semana
Nordestina,  a ser  comemorada na segunda  semana de  outubro.  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  072/2020,  de  autoria  do
vereador Jackson do  Folclore  (PRTB);  Moção  de Aplausos  073/2020,  de  autoria do  vereador
Alaércio Cardoso (MDB); Moção de Aplausos 074/2020, de autoria do vereador Valdir Matias Jr.
(PV); Indicação 085/2020, de autoria do vereador Alaércio Cardoso (MDB); Indicação 086/2020,
de autoria do vereador Paulo Gasolina (PSDB); Indicação 087/2020, de autoria do vereador Valdir
Matias Jr. (PV); Indicação 088/2020, de autoria do vereador Dayan Serique (PL). Requerimento
699/2020,  de  autoria  do  vereador  Mano  Dadai  (PRTB).  Entrou  na  pauta  o  PROJETO  DE
LEIPROC. 041/2020, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a estrutura organizacional
da Prefeitua Municipal de Santarém, estabelece as atribuições dos órgãos da administração direta
e dá outras providências. 0 presidente infomou que projeto foi lido até o Artigo 26, e deixado
sobre a mesa, devido ao término do horário regimental na sessão anterior, dia 24 de junho. Após
o informe, deu-se continuidade à leitura do projeto que foi lido até o Artigo 53, e deixado sobre a
mesa  devido  ao  témino  do  horário  regimental.  Em  seguida,  o  presidente  EMIR  AGUIAR
(DEM), encerrou os trabalhos convidando a todos para a próxima sessão. Vereadores presentes:
ANDRÉ  DO  RAIO-X  tpv),  ALAÉRCIO  CARDOSO  mDB>,  CHIQUINHO  a]EM],
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