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Ata  da  Trigésima  Primeira  Sessão  0rdinária  do  Primeiro  Período  da  õutáerctrãtL.Séssão
Legislativa da Décima Oitava Legislatura, realizada no dia treze de julho 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
lamentou os casos de óbito pela Covid-19 em Santarém. Antes do início da sessão foi realizado
um minuto  de  silêncio  em  pesar as  vidas  perdidas.  Em  seguida,  deu-se  início  à  sessão  com  o
GRANDE EXPEDIENTE.  TEMP0 DE LIDERANÇA: 0 vereador 0 vereador JACKSON DO
FOLCLORE  (PRTB)  registrou que,  segundo  um estudo  realizado  pelo  lnstituto  Brasileiro  de
Economia da Fundação Getúlio Vargas, o auxílio emergencial do Govemo Federal evitou que 5,6
milhões de crianças passassem para a linha de extrema pobreza no país. Parabenizou o Govemo
Federal  pela  atitude  neste  período  dificil  que  passa  a  nação  brasileira.    0  vereador  DAYAN
SERIQUE (PL) fez destaque ao castramóvel, um instrumento, que segundo ele, é destinado aos
cidadãos de baixa renda, e que não pode haver cobranças e nem contrapartidas por parte do poder
público.   Destacou   que   o   projeto   vai   ajudar,   principalmente   a  reduzir  o   número   de  bichos
abandonados na cidade. Também comentou a respeito do projeto referente ao aumento do número
de vereadores na Casa.  Registrou que se manifestava favorável à ideia, contudo, ao ouviu vários
segmentos, fez uma análise e ressaltou que não podem legislar contra os interesses da população.
Explicou que, neste momento, os santarenos não querem o aumento de assentos na casa, portanto,
devem recuar.  0 vereador ANDRÉ DO RAIO-X (PV) enfatizou reclamações e reivindicações
que recebeu de moradores da região do ltuqui. Relatou que vários ramais que dão acesso à região
estão em péssimas condições, assim como o atendimento na UBS, a qual relatou que a construção
teria  inaugurado  nas  gestões  passadas,  contudo,  teria  sido  "abandonada"  pela  atual  gestão.
Concluiu solicitando compromisso do Executivo para com a saúde da população de Santarém.   0
vereador PAULO GASOLINA (PSDB) fez ressalvas a importância da manifestação de pesar da
Casa em reconhecimento as pessoas que perderam a vida pela Covid-19 em Santarém. Relatou que
foi vereador por oito anos em ltaituba, e que infelizmente perdeu o amigo e ex-vereador Diomar
Figueira que  muito  fez por aquele  município.  Também lamentou a perda do vereador Elinaldo
Crixi, uma grande liderança da tribo Munduruku, da região de Jacareacanga. Finalizou prestando
solidariedade à família dos amigos. 0 vereador DIDI FELEOL (PP) fez registro da programação
de  ações  que  serão  desenvolvidas  pela  Secretaria  Municipal  de  Trabalho  e  Assistência  Social-
SEMTRAS em regiões de rios do município. Detalhou que psicólogos deverão realizar consultas,
e acrescentou que uma equipe do Conselho Tutelar também estará atendendo, assim como serviços
do  CREAS  e do  CRAS.  Relatou que  serão  desenvolvidas ações no  Piraquara,  Curuai,  Lírio  do
Vale e na Vila Socorro. Anunciou também que as comunidades estarão recebendo visita do barco
hospital  Papa Francisco.  0  vereador  MAN0  DADAI  (PP)  informou que  esteve  reunido  com
proprietários  e  professores  de  escolas particulares  do  município,  tratando  da dificuldade  que  o
setor vem enfrentando neste período. Relatou que os responsáveis solicitaram o retomo das aulas,
comprometendo-se  em  dar toda  segurança  aos  alunos  e  professores  na prevenção  à Covid-19.
Mediante a esses argumentos, encaminhará a solicitação aos órgãos competentes para que tomem
providências. TEMPO DAS BANCADAS: 0 vereador TADEU CUNHA (DEM) relatou de uma
reunião com lideranças do Bairro Mararu, Conselho de Segurança da Grande Área do Maicá e o
35° Batalhão de Polícia Militar, que se discutiu a ideia do batalhão desenvolver ações itinerantes
nos bairros daquela área. Repercutiu também a atuação do ambulatório itinerante da SEMSA, que
estará no Urumanduba, ateiidendo aos bairros Diamantino e Mararu, e na Comunidade lgarapé da
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Órgãos de segurança para que fiscalizem o cumprimento da ordem.  0 vereador JACKSON DO
FOLCLORE (PRTB) questionou a demora por parte da gestão municipal no envio do Projeto de
Lei que cria o Fundo Municipal de Cultura. Relatou que há um preconceito com o segmento da
cultura,  exceto  os  casos  que  envolvem  eventos  da elite.  Segundo  ele,  na  divulgação  quanto  ao
cancelamento  dos  eventos  culturais  como  medida de  contenção  à pandemia,  falaram  de  vários
festivais como o Sairé, mas não citaram o Festival Folclórico de Santarém. Destacou que, sem a
criação  desse  Fundo,  a  cultura  ficará  sem  direito  ao  auxílio  destinado  anualmente  na  Lei
Orçamentária, e sem esse acesso, ela não tem como se manter.  Concluído o Grande Expediente
passamos para a Primeira Parte da Ordem do Dia com a leitura da ata do dia 01  de julho de
2020, que após colocada em discussão foi aprovada por unanimidade. Em continuidade houve a
leitura dos expedientes recebidos:  Justificativa -GAB.  Ver.  Alaércio Cardoso (MDB); MEMO.
21/2020 -GAB. Ver. Antonio Rocha (MDB); MEMO. 22/2020 -GAB.  Chiquinho (DEM). Em
sequência foram encaminhados à segunda comissão,  doze  Projetos  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
Aplausos 83/2020, de autoria do vereador Silvio Neto (DEM); Moções de Pesar 85 e 86/2020, de
autoria do vereador Paulo Gasolina (PSDB); Moção de Pesar 84/2020, e requerimento 707/2020,
de autoria do vereador Ronan Liberal Jr. (MDB); Moção de aplausos 87, requerimento 713/2020,
e   Pedido   de   lnformação   59/2020,   de   autoria   do   vereador   Jackson   do   Folclore   (PRTB);
requerimento 712/2020, de autoria do vereador Júnior Tapajós (PL). A seguir, 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 informou que na sessão anterior foi
concluído a leitura do parecer e posto em discussão. Na oportunidade,  o vereador Ney Santana
solicitou  vista  da  matéria,  o  que  foi  acatado  pela  Mesa  Diretora.  Dado  os  informes,  deu-se
continuidade  à discussão  do  projeto,  e  na ocasião,  o  vereador Paulo  Gasolina solicitou vista da
matéria, o que foi acatado pela Mesa Diretora. Na sequência, entrou em pauta, o PROJETO DE
RESOLUÇÃO/PROC.   633/2020,  que  dispõe  sobre  a  composição  da  Câmara  Municipal  de
Santarém, nos termos do Art. 29, IV da Constituição Federal. 0 presidente informou que o projeto
foi lido com sua justificativa e seu parecer na sessão anterior, e durante as discussões foi acatado
o pedido de vista de autoria do vereador Dayan Serique.  Dando sequência, na presente sessão às
discussões, o vereador Del. Jardel Guimarães pediu vista da matéria, o que foi acatado pela Mesa
Diretora. Ato contínuo, entrou em pauta a MENSAGEM DE VETO TOTAL, de autoria do Poder
Executivo,  ao  Projeto  de  Lei  n°  007/2020,  de  12  de  fevereiro  de  2020,  que  cria  a  campanha

permanente para a colocação do lixo em local apropriado no município de Santarém.  0 veto foi
lido  com  o  seu  parecer,  em  seguida,  o  presidente  solicitou  que  o  vereador  André  do  Raio  X
realizasse a checagem da uma. Em seguida, convidou cada vereador para exercer seu voto. Após
a  conferência  dos  votos  pelos  escrutinadores  vereadores  André  do  Raio  X  e  Tadeu  Cunha,
contabilizando um total de 17 (dezessete) vereadores presentes na sessão, foi proclamado 10 (dez)
votos "sim" pela manutenção do veto, e 07 (sete) votos contrários ao veto. Portanto, o presidente
proclamou que foi mantido o veto total ao Projeto de Lei 007/2020, de autoria do vereador Ney
Santana  (PSDB).  A  seguir,  foram  lidos  com  seus  pareceres  e  aprovados  em  bloco  em  la  e  2a
discussão, os PROJETOS DE LEI (ALIENAÇÃO), que autoriza o Poder Executivo a vender
fração  do  solo  urbano  de  seu  domínio  nesta cidade  a  Dayana Elen  Rebelo  Oliveira;  Lucicleide
Maria Lopes Maia; José Maria de Sousa e Benedita Sonia lima; Suyane dos Santos Pereira; Milena
Lúcia  Pereira  dos  Santos;  Terry  Elliot  Price  e  Alice  Rodrigues;  Denílso
Jacqueline  Farias  Vieira:  Rosilene  de  Andrade;  Raimundo  Pereira de
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Oliveira  Santos;   Antônio   Lima  Araújo  e   Cleonice  Lima.   Concluído  o  tempo  regimental,  o
presidente  EMIR AGUIAR (DEM),  encerrou os trabalhos convidando a todos para a próxima
sessão.  Vereadores  presentes:  ANDRÉ  DO  RAIO-X  (PV),  SÍLVI0  NETO  (DEM),  DIDI
FELEOL  (PP),  GAÚCHO  (PSB),  MAN0  DADAI  (PP),  PAUL0  GASOLINA  (PSDB),
TADEU CUNHA (DEM), JÚNI0R TAPAJÓS (PL), DAYAN SERIQUE (PL), (DEM), DEL.
JARDEL GUIMARÃES (PODE), EMIR AGUIAR (DEM), VALDIR MATIAS JR.  (PV),
JACKSON  DO  FOLCLORE  ¢RTB),  RONAN  LIBERAL  JR.  (MDB),  JANDER  ILSON
PEREIRA (DEM), ALYSSON PONTES (PSD), NEY SANTANA (PSDB), PROF. MARIA
JOSÉ MAIA (DEM). AUSENTE COM JUSTIFICATIVA: ALAERCI0 CARDOSO (MDB),
CHIQUINHO (DEM), ANTONI0 ROCHA (MDB). E para constar mandou lavrar a ata que
depois de lida, discutida e aprovada será assinada por quem de direito.
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