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Ata da Vigésima Oitava Sessão 0rdinária do Primeiro Período da Quarta Sessão Legislativa
da Décima Oitava Legislatura, realizada no dia primeiro de julho do ano de dois mil e vinte, no
Plenário Benedito Magalhães da Câmara Municipal de Samtarém. À hora regimental o vereador
VALDIR MATIAS JR. (PV), vice-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  a'RTB)  infomou  que  pela  manhã  recebeu  uma  ligação  da
Comissão  de  Saúde  da  Câmara  dos  Deputados  do  Pará,  a  qual  encaminhou  mi  documento
solicitando que a comissão viesse até o Hospital de Campanha de Santarém. Lamentou e criticou
a postura da comissão que sugeriu a vinda para o mês de agosto, devido o recesso parlamentar da
ALEPA.0vereadorANTONI0ROCHA(DEM)deuboas-vindasaovereadorAlaércioCardoso,

Tais recente filiado do MDB.  Também falou da honra de receber o convite para participar da
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Tupinambás, entre  lsmael Araújo e Borges Leal.  Disse que foi uma luta de anos, e que neste
govemo tiveram êxito com recurso Estadual e contrapartida do município, un convênio assinado
ano passado para pavimentar mais de 10 km de via no município. 0 vereador GAÚCHO (PSB)
relatou que recebera ligações de moradores da comunidade Tabocal, reclamando que a Secretaria
Municipal de lnffaestrutua, teria enviado máquinas para realizar serviços de recuperação de vias
na área, entretanto, responsáveis pelo trabalho, estariam exigindo que a comunidade adquirisse a
piçarra para assim executarem os serviços. Manifestou sua indignação, e prometeu ir averiguar a
caso, ressaltando  que,  se  isso  for comprovado,  irá até o Ministério Público tomar as medidas
cabíveis.0presidentepassouadireçãodostrabalhosaovereadorAlaércioCardosoparafazerusar
da tribuna. 0 vereador VALDIR MATIAS JR. a'V) comentou uma matéria da imprensa local,
que discorre sobre a denúncia de que na rede de drenagem da área Salvação  do JiÉ estariam
colocando rede de esgoto. Portanto, encaminhará uin requerimento solicitando à SEMINFRA e
SEMMA, fiscalização na área. Explicou que no Residencial Salvação o esgoto é coletado e levado
até a estação de tratamento do Mapin', deste modo, se alguma daquelas casas estiver usando a rede
de drenagem do residencial para ligar a rede de sua casa, está fazendo de forma errada. 0 vereador
PAULO GASOLINA (PSDB) infomou sobre a nota de esclarecimento emitida pela Executiva
MunicipaldoPartidodaSocialDemocraciaBrasileira-PSDB.Infomouqueanotaesclareceque
a bancada representativa na Câmara municipal de  Santarém composta pelos vereadores Paulo
Gasolina  e  Ney  Santana,  deliberaram  voto  contrário  ao  Projeto  de  Lei  de  autoria  do  Poder
Executivo que aumenta a quantidade de cargos de DAS e os valores gastos mensalmente com essa
categoria  em  sua  folha  de pagamento,  bem  como  voto  contrário  ao  Projeto  de  Resolução  de
iniciativa do Poder Legislativo que aumenta o número de vagas para parlamentares em Santarém.
0 vereador Emir Aguiar assumiu a direção dos trabalhos. 0 vereador CHIQUINHO (DEM) fez
registro da inauguração de um poço e uma creche na Comunidade Boa Esperança, na região de
Planalto Curuá-Una. Também foram entregues obras de revitalização de escolas em Santa Rosa, e
nascomunidadesdoTabocaleCedroforaminauguadasailuminaçãodoscamposdaslocalidades.
Anunciou as próximas inauguações, dentre as quais a orla da Vila Arigó, fiuto de emenda do
deputado federal Priante e do Frentão da Nova República, emenda do deputado estadual Júnior
Ferrari. Além de uma unidade de saúde em Cícero Mendes, onde também será realizada uma ação
itinerante, e a revitalização da UBS da comunidade Guaraná.   TEMP0 DAS BANCADAS: 0
vereadorJACKSOND0FOLCLORE(PRTB)direcionouseupronunciamentoaopresidenteda
ALEPA, Dr. Daniel Santos e estendeu aos deputados membros dã Comissão d
à falta de interesse dos deputados para com a situação da saúde em San
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revolta quanto a resposta da comissão em visitar o Hospital de Campanha apenas em agosto devido
o recesso da Assembleia Legislativa.  Segundo ele, deve-se fiscalizar a falta de transparência da
instituição  que  administra  o  hospital.  Também  manifestou  seu voto  contrário  ao  projeto  que
objetiva aumentar números de cargos para o Executivo. Destacou que há dúvidas, e que o projeto
requer esclarecimentos. 0 vereador ALAÉRCI0 CARDOSO (MDB) agradeceu as boas-vindas
dos  vereadores  Antonio  Rocha e  Ronan Liberal  Jr.  ao partido  MDB.  Também parabenizou a
atuação  do  deputado  Priante  em  Santarém,  e  que  na  próxima  terça-feira  deverá  ocorrer  a
inauguração da orla da Vila Arigó, fruto de emenda do deputado. Também fez un apelo ao comitê
de crise do município, quanto a abertura dos clubes da cidade. Relatou que a situação tem caudado
grandes prejuízos, e que algms clubes estão interditados completamente. Solicitou a liberação de
alguns   serviços.   0  vereador  TADEU   CUNIIA   (DEM)   repercutiu  a  entrega  de  tabletes
disponibilizados para os ACS das regiões de rios e várzea. Relatou que o instrumento servirá para
que os profissionais possam levar infomação ao Ministério da Saúde quanto a situação dessas
regiões,  assim  como  trazer  mais  recursos  para  saúde  em  Santarém.  0  vereador  ALYSSON
PONTES  (PSD) relatou sobre a entrega do poço que atenderá as famílias do Distrito  de Boa
Esperança, na região do Planalto Curuá-Una. Ressaltou que foi uma satisfação ter articulado junto
ao Govemo Municipal para que o importante equipamento fosse entregue. Segundo ele, esta era
uma obra que há muito tempo estava sendo aguardada, e que levará água aos moradores daquele
distrito de foma integral. 0 vereador DAYAN SERIQUE 0L) repercutiu e lamentou a nota do
PSDB, que segundo ele, demonstra completa desconexão com a realidade santarena. Relatou que
o projeto dos cargos não é novo, está sendo discutido com o MP, e que já houve várias reuniões, e
não há porque protelar uma questão que é inevitável. Destacou que o projeto da prefeitua está
corrigindo problemas, para dar seguridade aos servidores. Quanto a Resolução, enfatizou que o
aumento de parlamentares conseguirá dar mais plualidade e representatividade à população na
Casa de Leis. 0 vereador MANO DADAI (PP) destacou sobre a inauguração de uma academia
ao ar livre que vai atender os moradores do bairro Santarenzinho. Também citou a implantação
das   Unidades   Básicas   de   Saúde   dos   bairros   Amparo   e   Salvação   que   finalmente   serão
concretizadas.   Destacou   que   as   novas   unidades   ajudarão   a  descongestionar   as   UBS   do
Santarezinho, da Conquista e do Maracanã. Finalizou solicitando trabalho de inffaestrutua para a
avenida Cruzeiro do Norte. 0 vereador PAULO GASOLINA (MDB) confimou que discorda em
relação ao aumento do número de parlamentares, assim como o seu partido PSDB. Segundo ele,
basta cada vereador fazer o seu papel na sua área, pois Santarém não é tão grande paia o número
de  vereadores  que tem.  Também,  assim  como  a opinião  do  partido,  afimou  ser  contrário  ao
aumento de cargos de DAS, não pelas pessoas que precisam ser efetivadas, mas, pelo excesso de
DAS,  que  dá  direito  ao  Prefeito  a  indicar  e  negociar  favorecimentos  à  campanha  política.
Concluído o Grande Expediente passamos para a Primeira Parte da Ordem do Dia com a leitura
da ata do dia 17 de junho de 2020, que após colocada em discussão foi aprovada por unanimidade.
0 presidente registrou a presença do deputado lgor Nomando (PODE), e suspendeu a sessão por
cinco minutos, em seguida, abriu um espaço para que o deputado pudesse fazer uso da tribuna.
Após  o  momento  de  recepção  ao  deputado,  deu-se  continuidade  à  sessão  com  a  leitua  dos
expedientes recebidos: MEMO. 008/2020 - GAB. Ver. Ney Santana (PSDB); MEMO. 23/2020 -
GAB.   Ver.   Jander  llson   Pereira   (DEM).   Em   sequência   foram   apresentados   os   projetos
encaminhados à seguda comissão: Projeto de Lei, de autoria do vereador Mano Dadai (PP), que
dispõe sobre a obrigatoriedade da realização de testes diagnósticos e periódicos de detecção de
anticoipos lgM/IgG contra SARS-CoV-2 (COVID-19) em t-odos servid;res, emp
e  fimcionários  de  empresas  terceirizadas  que  realizam trabalhos  presenci
Santarém, duante o Período de duação a pandemia da CovllD-19 na fo aque
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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:
Moção de Louvor 076/2020, Moção de Pesar 077/2020, e requerimento 703/2020, de autoria do
vereador Tadeu Cunha (DEM); Moção de Pesar 078/2020, requerimento 700/2020, e Pedido de
lnfomação 056/2020, de autoria do vereador Paulo Gasolina (MDB); requerimento 701/2020, de
autoria do  vereador Jackson do Folclore  (PRTB);  Indicação  089/2020,  de  autoria do vereador
Alaércio Cardoso (MDB); Indicação 090/2020, de autoria do vereador Didi Feleol (PP); Pedido
de lnfomação 055/2020, de autoria do vereador Alysson Pontes (PSD).  Devido a uma agenda
neste  horário,  e  não  havendo  explicações  pessoais,  o  presidente  EMIR  AGUIAR  a)EM),
encerrou os trabalhos convidando a todos para a próxima sessão. Vereadores presentes: ANDRÉ
DO RAIO-X (PV), ALAÉRCI0 CARDOSO (MDB), CHIQUINHO (DEM), SÍLVIO NETO

gsEDMBJ,.,DT[ZLEELggÉàpJt.DGEAMÚ,fHiLt[posEJ.TEr,oÓ3SLT,gi>ípâuEEORG[GQAE3La[NLS
a]EM),  DEL.   IARDEL   GUIMARÃES   (PODE),  EMIR  AGUIAR  a]EM),  VALDIR
MATIAS ]R. (PV], lACKSON DO FOLCLORE a.RTBj, RONAN LIBERAL ]R. tMDB),
lANDER  ILSON  PEREIRA  a]EM),  ALyssoN  PONTES  (PSD),  ANTONIO  ROCHA
(MDB). AUSENTE COM JUSTIFICATIVA: NEY SANTANA ¢SDB), PROF. MARIA JOSÉ
MAIA (DEM). E para constar mandou lavrar a ata que depois de lida, discutida e aprovada será
assinada por quem de direito.

Câmarâ Mwiicipal de Santarêm

Alaér" Magàlhães Cardoso
io  Secretário

mMunicipaldeSantaTér
llson Rego Perei

•rc>c:rtente

obre Pastana
2o Secretário

3


