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Benedito Magalhães da Câmara Municipal de  Santarém.  À hora regimental o vereador EMIR
AGUIAR a)EM), 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  (PRTB) relatou que esteve fzendo uma visita à UBS  Salvação para averiguar
denúnciasquantoaunidadetersidoinauguadasemadevidaconclusão.Destacouqueoprédiose
encontra sem platafoma de acessibilidade, e as centrais de ar desligadas devido não suportarem a
carga  elétrica.  Também  recebeu  denúncias  de  que  foi  despejado  entulhos  pela  empresa  que
construía a orla do Mapiri, no bairro do Caranazal. Disse que entrou em contato com os órgãos
competentes para encontrar uma solução. 0 vereador RONAN LIBERAL JR. avIDB) infomou
que esteve acompanhando na área do Bela Vista do Juá os atendimentos do ambulatório itinerante.
Na ocasião,  infomou que os atendimentos de foma itinerante estarão na comunidade de São
Ciríaco,  Piracãoera de  Baixo,  Costa do Aritapera e  Quilombo Arapemã.  Também,  destacou o
cronogramadeatendimentosnosbairrosdaáreaubanaecomunidadesdeSantarématéopróximo
dia 31  de julho. Finalizou pedindo atenção dos pares quanto ao projeto do Poder Executivo que
dispõe sobre a estrutura organizacional da Prefeitua de Santarém que visa dar seguança juídica
e  legalidade  aos  cargos  já  existentes  no  município.  0  vereador  DAYAN  SERIQUE  a'L)
repercutiu sobre a visita de averiguação dos geradores de energia nas comunidades ribeirinhas da
região do rio Arapims. Disse que o govemo municipal investiu cerca de R$ 2 milhões na compra
de grupos  geradores que vai atender  19  comunidades rurais, e que a aquisição trará energia a
milharesdefamíliasquemoramaolongodaRESEX.FinalizousolicitamdoàSecretariaMunicipal
de  Saúde-SEMSA,  que  pudesse  realizar  a  sanitização  das  ruas  adjacentes  aos  locais  onde
acontecem os atendimentos da clínica itinerante. 0 vereador VALDIR MATIAS JR a'V) disse
que estará encaminhando um requerimento à Secretaria Municipal de lnfiaestrutua, indicando
ruas que necessitam de manutenção e obras de infi.aestrutua. Destacou que é importamte que a
SEMINFRA inclua serviços da Operação Verão em vias dos bairros da lnterventoria, Aeroporto
Velho e Jardim Santarém. Relatou que muitas ruas estão em condições precárias, tomadas por
matos e muitos buacos, que dificultain o acesso das pessoas, bem como o tráfego de veículos. 0
vereadorNEYSANTANAa'SDB)fezdestaqueaoProjetodeLei,deautoriadoPoderExecutivo,
que propõe o aumento de cargos DAS no quadro da Prefeitina de Santarém. Disse ser contrário ao
projeto,ressaltandoquenãoéomomentopropícioparaenviaroprojetoaestaCasa.Destacouque
deveriam  ser  apreciadas  propostas  para  fomentar  os  serviços  da  rede  municipal  de  saúde,
sobretudo,  relacionadas  ao  tratamento  e  prevenção  da Covid-19.  Segundo  ele,  se  a pauta  for
aprovada, representará mais R$ 35 milhões nas despesas do Município, um recurso que daria para
construir um Hospital Matemo lnfantil ou 10 UPAs. 0 vereador TADEU CUNIIA (DEM) fez
registro da reunião que participou jmto ao diretor do Hospital Regional do Baixo Amazonas -
HRBA Herbert Moreschi. Relatou que a pauta do encontro era acerca da dificuldade de pacientes
terem acesso aos leitos das unidades de terapia intensiva da unidade. Segundo ele, a fila de espera
para UTl do hospital já teria chegado a 30 pessoas, mas, na terça-feira, estaria em 06 pacientes.
Destacou  que  a  gestão  dos  leitos  no  HRBA  estaria  sendo  feita  de  foma  tramsparente,  mas,
infelizmente,muitasvidasestãosendoperdidasnafiladeespera,citandoaindaapreocupaçãocom
os outros atendimentos como as cirurgias eletivas, oncológicas e cardiológica. Finalizou pedindo
a todos que busquem se prevenir ao contágio pelo novo coronavírus. 0 vereador JANDER ILSON
PEREIRA (DEM) repercutiu o trabalho da SEMSA ao combate do novo coronavírus. Destacou
que Govemo municipal tem feito um planejamento adequado para re4ização de atendimentos nas
comunidades  de  rios.  Na ocasião,  anunciou a agenda de visitas  d
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vereadorGAÚCHOasB)chamouatençãoepediureflexãodoExecutivoparacomasituaçãode
profissionais  da  cultua,  que atuam  em  Santarém,  estariam  passando  dificuldades,  devido  à
pandemia da Covid-19.  Pontuou que tem acompanhado o panorama de todos os setores, mas,
diferente  dos  demais  segmentos,  destacou  que  o  setor cultural  não  tem perspectiva nenhuma.
Registrou que todos os festivais foram cancelados, além dos eventos corriqueiros da noite com
apresentações musicais. Questionou o Executivo a possiblidade de se criar um plano para ajudar
esses artistas, sugerindo que, por meio da Secretaria Municipal de Cultua, pudessem financiar
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preocupação quanto a Pandemia no Brasil. Segundo ele, Santarém vem apresentando uma cuva
descendente,  mas,  para  mantê-la  é  necessária  contribuição  de  todos.  Disse  que  entende  as
motivaçõeseconômicasquelevoumuitossetoresaretomarasatividades,elamentouodescasodo
Govemo Federal que, segundo ele, deixou os micro e pequenos empreendedores sem acesso ao
crédito,oqueteriafeitocomquemuitosinterrompessemseusnegócios.RessaltouqueoGovemo
Municipal respondeu rápido à situação de pandemia, registando números expressivos, como os
referentes  aos  atendimentos  e  distribuição  de  medicmentos.  Concluiu  falando  da  visita  às
com.unidadesdaregiãodoTapajós,queestarãorecebendoinvestimentosdomunicípioquantoaos
serviços energia elétrica.  Concluído o Grande Expediente passamos para a Primeira Parte da
Ordem do Dia com a leitua da ata do dia 29 de junho de 2020, que após colocada em discussão
foi  aprovada  por  unanimidade.  Em  continuidade  houve  a  leitua  dos  expedientes  recebidos:
MEMO.021/2020-GAB. Ver. Chiquinho (DEM); OF. 62/2020 -GAB. Ver. Jackson do Folclore
(PRTB);   Oficios  Circulares  023,   024,   025/2020  -  NTCF/SEMGOF.   Em  sequência  foram
apresentadososprojetosencaminhadosàsegundacomissão:ProjetodeLei,deautoriadovereador
ManoDadaiap),quedispõesobreoprogramadevalorizaçãodacultuabrasileiranommicípio
de Santarém e dá outras providências. Projeto de Lei, de autoria do vereador Mmo Dadai (PP),
que  institui  o  programa  saúde  ocular  para  alunos  da  rede  municipal  de  ensino  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:  Moção  de
Aplausos  82/2020,  e  requerimento  702/2020,  de  autoria  do  vereador Valdir  Matias  Jr.  (PV);
requerimentos  368  e  369/2020,  de  autoria  do  vereador  Gaúcho  (PSB);  requerimentos  376  e
377/2020,deautoriadovereadorDidiFeleol(PP);requerimento706/2020,deautoriadovereador
Paulo  Gasolina (PSDB);  Pedido  de  lnfomação  58/2020,  e lndicação  027/2020,  de  autoria do
vereador Jackson do Folclore (PRTB). Foi retirado de pauta o requerimento 374/2020, de autoria
dovereadorJacksondoFolclore(PRTB).EntrounapautaoPROJETODELEM'ROC.041/2020,
deautoriadoPoderExecutivo,quedispõesobreaestruturaorganizacionaldaPrefeituaMunicipal
deSantarém,estabeleceasatribuiçõesdosórgãosdaadministraçãodiretaedáoutrasprovidências.
0 presidente infomou que na sessão anterior foi concluído a leitua do projeto e dajustificativa,
masdevidoaconclusãodotemporegimental,oparecerficousobreamesaparaserlidonapróxima
sessão. Dando continuidade à sessão e leitua, o parecer foi conclu'do e posto em discussão. Na
oportunidade,  o vereador Ney Santana solicitou vista da matéria, o que foi acatado pela Mesa
Diretora.  Em seguida,  entrou em pauta a PROJETO DE RESOLUÇÃOPROC.  633/2020,  que
dispõe  sobre  a composição  da Câmara Municipal  de  Santarém,  nos termos  do Art.  29,  IV da
Constituição Federal. 0 projeto foi lido com sua justificativa e seu parecer, depois foi posto em
discussão. Na ocasião, o vereador Dayan Serique pediu vista da matéria, o que foi acatado pela ,
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Quilombo Arapemã. Finalizou enfatizando a
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Mesa Diretora. Concluído o tempo regimental,- o p-residente EMIR AGUIAR a)EM), encerro


