
da Décima  Oitava Legislatura, realizada no dia seis de julho do ano de dois mil e vinte, no
Plenário Benedito Magalhães da Câmara Municipal de Santarém. À hora regimental o vereador
VALDIR MATIAS JR. a'V), vice-presidente do Poder Legislativo, deu boas-vindas a todos e
deu início à sessão com o GRANDE EXPEDIENTE. TEMPO DE LIDERANÇA: 0 vereador
JACKSON D0 FOLCLORE a'RTB) disse que recebeu reclamações da população quanto as
inauguações  de  obras  pelo  Executivo  ainda  sem  conclusão.  Informou  que  vai  realizar  a
fiscalização  devida  nas  obras.   Também  recebeu  reclamações  de  comunitários  de  algumas
comunidades, que o relataram ainda não terem recebido os kits de alimentação escolar, o que disse
que vai investigar. 0 vereador RONAN LIBERAL JR. (MDB) cunprimentou a vereadora Maria
José  Maia  pelo  retomo  aos  trabalhos  depois  de  vencer  a  Covid-19.  Em  seguida,  destacou  a
maratona de inaugurações e obras entregues pelo poder público à população de Santarém pela
passagem dos 359 anos do município. Destacou a entrega da Orla da Vila Arigó, do Frentão da
Nova República, e finalizou infomando que esteve no bairro Tabocal participando da inauguração
de uma escola e entrega de um campo iluminado. Quanto ao serviço que está sendo executado pela
prefeitua no bairro, foi infomado que existe uma parceria entre a Prefeitura e os comunitários,
em que a comunidade colaboraria com a piçana para a execução do serviço no bairro. 0 vereador
PAUL0 GASOLINA (PSDB) fez menção a sua solicitação de reunião de trabalho com o Comitê
de Crise do município e secretária municipal de saúde, que ficou sobre a mesa na última sessão.
Na ocasião, pediu ao presidente Emir Aguiar, que fizesse um pedido aos representantes do Comitê
de Crise da Casa, para que pudessem analisar e infomar se todos os trabalhos apresentados por
ele, estão sendo discutidos, haja vista que, de todos os trabalhos por ele apresentados e aprovados,
em prol do combate à COVID-19, apenas um foi respondido. Lamentou o descaso com as matérias,
e solicitou aos dois representantes da Casa, pertencentes ao Comitê de Crise, todas as informações
e o planejamento que foi feito e que se pretende continuar fazendo em combate à COVID-19. 0
vereador  GAÚCHO  (PSB)  repercutiu  uma  reunião  realizada  na  última  quinta-feira  com  a
participação do Ministério Púbico do Estado e técnicos da Prefeitura de Santarém, para tratar do
projeto que visa à ampliação do quadro de DAS pelo município. 0 vereador destacou ser contrário
à proposta, ressaltando discordar da posição apresentada de que não haverá aumento de despesa,
e solicitou infomação de como está a situação atualmente no quadro da Prefeitura, pedindo ainda
a lista com os nomes e fimções dos atuais DAS do município, para que possam avaliar o que está
sendo regulamentado com esta lei. 0 vereador TADEU CUNIIA a)EM) fez reclamações acerca
da dificuldade em realizar transferências para a alta complexidade do Hospital Regional do Baixo
Amazonas,  administrado  pela  Organização  Social  Pró-Saúde.  Segundo  ele,  não  conseguem
avançar  nas  transferências  e  acabam  perdendo  pacientes  para  a  Covid-19.  TEMPO  DAS
BANCADAS: 0 vereador ANTÔNIO ROCIIA (MDB) fez registro da inauguação da nova Orla
da Vila Arigó, fi.uto de emenda do deputado federal Priante. Na ocasião, recordou do período que
esteve na Assembleia Legislativa do Estado, citando que foi o intemediário para a execução de
algumas  obras  importantes  em  Santarém.  Lamentou ainda o  fato  de  Santarém não ter elegido
nenhum deputado estadual e federal nas últimas eleições. Concluiu rebatendo a postura de quem
tem se mostrado contra a proposta de ampliar o número de cadeiras na Câmara de Santarém. 0
vereador ALAÉRCIO CARDOSO (MDB) também mencionou a inauguação da Orla da Vila
Arigó, com a presença do deputado Priante, que anunciou mais R$10 milhões de emenda para
Santarém. Agradeceu ao deputado pela atuação e destacou o asfritamento do final das avenidas
Borges  Leal  e Amazonas  que não estavam no planejamento,  mas depois  da aprovação de um
requerimento na Casa, o pedido
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preocupados com o acesso às ciclos faixas do município. Solicitou atenção do Executivo quanto a
limpeza  e  manutenção  dessa  vias,  principalmente  a  ciclo  faixa  da  Femando  Guilhon  muito
utilizada pela categoria.  Concluído  o  Grande Expediente passamos para a Primeira Parte da
Ordem do Dia com a leitura da ata do dia 24 de junho de 2020, que após colocada em discussão
foi aprovada por unanimidade. Em continuidade houve a leitura dos expedientes recebidos : Oficios
Circulares 021 e 022/2020 -NRCF/SEMGOF; MEMO. 020/2020 -GAB. Ver. Chiquinho (DEM);
MEMO. 037/2020 -GAB. Ver. Alysson Pontes (PSD); Justificativa (dia 06.07) -GAB. Ver. Valdir
Matias Jr. (PV). Em sequência foram apresentados os projetos encaminhados à segunda comissão:
Projeto de Lei, de autoria do vereador Alaércio Cardoso (MDB), que institui o programa municipal
de desenvolvimento econômico por meio de incentivo à instalação de grandes empreendimentos
no território do município de Santarém-PA-PRODEN/STM. Projeto de Lei, de autoria do vereador
Alaércio Cardoso (MDB), que estabelece nomas de prevenção de acidentes a serem cumpridas
pelos condôminos e/ou administradores nos elevadores dos edificios do município de Santarém-
PA. Também foram encaminhados seis Projeto 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: Moção de Felicitações 079/2020, de
autoria do vereador Ney Santana (PSDB); Moção de Felicitações 080/2020, de autoria do vereador
081/2020,  de  autoria  do  vereador  Emir  Aguiar  (DEM);  requerimentos  705/2020,  Indicação
091/2020, e Pedido de lnformação 57/2020, de autoria do vereador Jackson do Folclore (PRTB).
Foi retirado de pauta o requerimento 704/2020, de autoria do vereador Paulo Gasolina (PSDB).
Entrou na pauta o PROJETO DE LEI/PROC. 041/2020, 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 presidente inforinou que projeto
foi lido na sessão do dia 29 de junho, até o Artigo 53, e deixado sobre a mesa devido ao térinino
do  horário  regimental.  A  seguir,  foi  dado  continuidade  e  concluída  a leitua  do  projeto  e  da
justificativa, devido a conclusão do tempo regimental, o parecer ficou sobre a mesa para ser lido
na próxima sessão. Dessa foma, o presidente EMR AGUIAR a)EM), encerrou os trabalhos
convidando a todos para a próxima sessão. Vereadores presentes: ANDRÉ DO RAIO-X (PV),
ALAÉRCIO CARDOSO qvIDB>, SÍLVIO NETO a]EM>, DIDI FELEOL ¢P>, GAÚCHO
(PSB),  MANO  DADAI  (PP),  PAULO  GASOLINA  a>SDB),  TADEU  CUNIIA  a]EM],
JÚNIOR TAPAJÓS (PL), DAYAN SERIQUE ¢L), (DEM), DEL. JARDEL GUIMARÃES
OODE), EMIR AGUIAR a]EM), lACKSON DO FOLCLOEE a.RTB), RONAN LIBERAL
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