
Legislativa da Décima Oitava Legislatura, realizada no dia vinte 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.   TEMPO DE LIDERANÇA:  0 vereador RONAN LIBERAL JR.
(MDB) lamentou os óbitos em decorrência da COVID -19 em Santarém, e manifestou seu pesar,
em especial, ao falecimento dos senhores Eden Cohen, Jorge Cohen, e ex-vereador Prof. Raimundo
Navarro. Na oportunidade, fez registro quanto a um projeto que pleiteia a criação da Biblioteca
Legislativa  de  consulta pública da  Câmara Municipal  de  Santarém,  sugerindo  a intitulação  de
Biblioteca Legislativa Vereador  Professor Raimundo Navarro,  em  homenagem  ao  ex-vereador
desta  Casa.  0 vereador  ALAÉRCIO  CARDOSO  (MDB)  lamentou  e  se  solidarizou  com  as
famílias que perderam seus entes queridos pelo novo coronavírus em Santarém. Manifestou seus
sentimentos pela morte do ex-vereador Professor Raimundo Navarro, e Pastora Zilma Veras da
lgreja da Paz  Church.  Relatou que  Santarém  atingiu  100  mortes para cada  100 mil  habitantes,
lamentando  também  a  situação  do  Sistema  Único  de  Saúde  falho  em  nosso  país.  0  vereador
PAUL0 GASOLINA (PSDB) fez registro de um pedido de infomação a secretária de Educação,
quanto a situação dos recursos do Governo Federal destinados as escolas do Município. Segundo
ele,  algumas escolas de outras  localidades perderam tais recursos pelo  fato  de os conselhos não
estarem regularizados.  Também, voltou a mencionar sobre a péssima administração do lnstituto
Panamericano de Gestão,  as denúncias que foram protocoladas junto ao Ministério Público, e da
ação judicial contra o lnstituto. Relatou sua preocupação quanto a não prestação de contas do IPG,
advertindo  que a mesma não vai ficar alheia a fiscalização.  0 vereador ANDRÉ  D0 RAIO-X
(PV) informou que estará apresentando uma Moção de Pesar à família da Senhora Eliete Maria
dos Santos. Na ocasião,  manifestou votos de pesar pelo falecimento do professor e ex-vereador
Raimundo  Navarro.   Também  relatou   que   esteve   na  região   do   Lago   Grande,   onde   ouviu
reclamações quanto à falta de infraestrutura nos ramais, iluminação pública, e atendimento mais
eficaz nas unidades de saúde. Finalizou manifestando repúdio ao descaso do govemo municipal
para com a região, ressaltando que a UBS de Curuai ainda se encontra em refoma.  0 vereador
GAÚCHO (PSB) comentou acerca da viagem que fez à região do Lago Grande, onde receberam
muitas reclamações de comunitários sobre unidades de saúde em casa alugada, outras que precisam
de  reforma,  e  ramais  intrafegáveis.  Deixou  sua  indignação  para  com  a  situação  da  região,
ressaltando  que  o  povo  votou  quase  que  80%  acreditando  no  atual  gestor.  0  vereador  DEL.
JARDEL GUIMARÃES (PODE) reivindicou que a linha de ônibus, que atende à comunidade
lrurama,  estenda o  itinerário  até  São  Francisco  do  Carapanari.  No  ensejo,  lançou o  convite  aos

pares,  para que  o  ajudem  a fazer a reivindicação junto  à  Secretaria Municipal  de  Mobilidade  e
Trânsito   -   SMT.   Finalizou   deixando   palavras   de   conforto   ao   colega  Dayan   Serique   pelo
falecimento  de  seu  genitor  o  ex-vereador  professor  Raimundo  Navarro.  0  vereador  TADEU
CUNHA (DEM) também se solidarizou com o vereador Dayan Serique pela perda do pai, o ex-
vereador e professor Raimundo Navarro, endossando ainda a ideia do vereador Ronan Liberal Jr.
em homenagear o professor intitulando  a biblioteca de consulta legislativa com o nome  do  ex-
vereador.  Também falou da Ação ltinerante coordenada pela Secretaria Municipal de Saúde, na
comunidade de lgarapé da Praia, o que estendeu parabéns e
ação. Finalizou comentando novamente da subida de casos con
população ainda não está preparada para uma abertura em gr
que a população tome os cuidados básicos para evitar o contág pela do

ntos às coordenadoras da
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NETO (DEM) lamentou o fato de muitas pessoas estarem desrespeitando as normas de segurança
sanitária que previnem o contágio pelo novo coronavírus. Manifestou solidariedade aos familiares
do  senhor  Jorge  Cohen  e  Professor  Raimundo  Navarro.  Finalizou  registrando  que  esteve  na
comunidade Ponta de Pedras, para acompanhar o serviço que está sendo realizado pela Prefeitura
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pesar pela perda do colega de profissão Raimundo Navarro. Também repercutiu uma reunião com
comunitários da BR  163 junto ao Tenente  Coronel Valério, para pedir que  seja implantado um
posto  policial  naquela  região.  Concluiu  falando  da  votação  no  Congresso  Nacional  do  Fundo
Nacional da Educação Básica - FUNDEB.  Enfatizou que aguarda que ele se tome permanente,
para garantir mais segurança aos estudantes do país.  TEMP0 DAS BANCADAS:  0 vereador
DIDI FELEOL (PP) manifestou pesar as famílias que perderam seus entes queridos pela Covid-
19,  e  em  especial  à  família  do  vereador  Dayan  Serique.  Em  seguida,  fez  agradecimentos  a
secretária municipal  de Trabalho e Assistência Social  Celsa Brito  e  a coordenadora Rose, pela
ação que ocorreu em diversas comunidades da região de rios. Agradeceu aos pares pela lndicação
aprovada pela Casa solicitando o atendimento pelo Barco Papa Francisco, que estará realizando
atendimentos no Lago Grande e Arapixuna. 0 vereador MAN0 DADAI (PP) relatou que esteve
acompanhando  a  retomada  dos  trabalhos  do  anel  viário  da  grande  área  Santarenzinho,  que,
segundo ele, é uma luta de anos daquela área. Disse que estarão fiscalizando para que seja uma
obra de qualidade. Além disso, informou que tem reunido com o secretário de lnfraestrutura para
tratar da revitalização das ruas que estão intrafegáveis. 0 vereador GAÜCHO (PSB) repercutiu
sobre a reunião com os técnicos da prefeitura para tratar do Projeto do Executivo que dispõe sobre
a  estrutura  organizacional   da   Prefeitura   Municipal   de   Santarém.   Destacou   que   fez   várias
observações,  dentre elas  a ausência de  nomes de  DAS,  além da assessoria e outras fimções que
faltam esclarecimento do governo.  Disse que a intenção é regularizar, mas não aumentar mais a
assessoria neste  período  de  eleição.  Agradeceu a comissão  técnica que  encaminhou o relatório,
mas  destacou  que  infelizmente  o  documento  ainda  não  está  completo.  0  vereador  JÚNIOR
TAPAJÓS (PL) manifestou seu sentimento de pesar ao colega de partido vereador Dayan Serique
pelo  falecimento  de  seu  genitor, professor e  ex-vereador Raimundo Navarro.  Assim  como  aos
familiares  dos  senhores  Eden  Cohen,  uma liderança do  Distrito  de  Boim,  e  Jorge  Cohen  uma
referência da publicidade em Santarém. Concluiu dando ênfase as obras no Lago Grande. Segundo
ele, nunca a região recebeu tanto atenção com os ramais como neste govemo, além da reforma das
Unidades de Saúde do Curuai e Ajamurí, e construções de salas de aula. Concluiu agradecendo a
todos os envolvidos em contribuir com a população ribeirinha. Disse crer que a população do Lago
Grande  está  satisfeita  com  o  governo,  e  é  reconhecedora.  Concluído  o  Grande  Expediente
passamos para a Primeira Parte da Ordem do Dia com a leitura da ata do dia Os  de julho de
2020, que após colocada em discussão foi aprovada por unanimidade. Em continuidade houve a
leitura dos expedientes recebidos:  Of.  066/2020 -GAB.  Ver.  Jackson do Folclore (PRTB);  OF.
002/2020    -    MPE/Promotoria    Eleitoral.    Em    sequência    foram    apresentados    os    projetos
encaminhados à segunda comissão:  Projeto de Lei, de autoria do Poder Executivo, que institui o
Programa de  Recuperação  Fiscal  2020  -  PROREFIS  e  dá outras providências.  Também foram
encaminhados três 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 Pesar 89/2020, de autoria do vereador
Ney Santana (PSDB); Moção de Pesar 90/2020, de autoria
e Valdir Matias Jr (PV);  Moção  de Pesar 91/2020,  de a
Moção de Pesar 92/2020, de autoria do vereador Tadeu

vereadores André do Raio X (PV)
vereador Júnior Tapajós (PL);

EM); Moção de Pesar 093/2020,
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de autoria do vereador André do Raio X (PV);  Moção de Pesar 094/2020,  de autoria do Poder
Legislativo;  Requerimento  708/2020  e  lndicação  93/2020,  de  autoria do  vereador Mano  Dadai
(PP); Indicação 094/2020, de autoria do vereador Alysson Pontes (PSD); Indicação 95/2020, de
autoria do vereador Emir Aguiar (DEM); Pedido de lnformação 60/2020, de autoria do vereador
Gaúcho (PSB); Pedido de lnformação 61/2020, de autoria do vereador Paulo Gasolina (PSDB). A
seguir, foram lidos com seus pareceres e aprovados em bloco em la e 2a discussão, os PROJETOS
DE LEI (ALIENAÇÃ0), que autoriza o Poder Executivo a vender fração do solo ubano de seu
domínio  nesta  cidade  a  Angela  Maria  da  Silva  Dezincourt;  Maria  José  Sousa;  Alda  da  Lúcia
Bemardes  e  Leandreson  Monteiro;  Ricardo  Efigênio  da Rocha;  Adriana Nobre  de  Sousa;  Joel
Martins  de  Lima;  Sabrina  Miranda  Honda;  Dilma  Santos;  Benedito  Pereira  Brasil;  Maria  da
Conceição Oliveira. Dando seguimento à pauta, entrou em discussão 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 o projeto foi lido na íntegra na sessão do dia 06 de julho,
o  Parecer da CCJ  foi  lido  em  Os  de julho,  assim como  dado vista da matéria ao vereador Ney
Santana, retornando no dia 13 dejulho, em que ocorreu pedido de vista por parte do vereador Paulo
Gasolina. Retomando à Mesa, foi dado seguimento às discussões da matéria, sendo aprovado o
parecer da CCJ,  em seguida,  o vereador André  do Raio X solicitou vista da matéria,  o que  foi
acatado pela Mesa Diretora. Ato contínuo, entrou em pauta o Projeto de Lei 042/2020, de autoria
do Poder Executivo, que altera e cria cargos da Lei n° 16. 060, de 12 de janeiro de 1998, que dispõe
sobre  o  plano  de  cargos,  carreiras  e  vencimentos  da administração  pública.  0  projeto  foi  lido
juntamente  com  sua justificativa  e  parecer  da  CCJ,  que  opinou  pela  inconstitucionalidade  da
proposta.  Durante  votação  do  parecer,  contabilizou-se  o  total  de  treze  vereadores  no  plenário,
resultando  em  12  votos  contrário  ao  parecer,  e  um  voto  a  favor.  Desta maneira,  o  projeto  foi
mantido,  seguindo  com a votação conforme trâmites  legais. No  entanto,  devido a conclusão  do
horário  regimental,  o  projeto  ficou  sobre  a mesa para  dar  continuidade  à votação  na próxima
sessão. Dessa forma, o presidente EMIR AGUIAR (DEM), encerrou os trabalhos convidando a
todos para a próxima sessão. Vereadores presentes: ANDRÉ D0 RAIO-X (PV), SÍLVIO NETO
(DEM), DIDI FELEOL (PP), GAÚCHO (PSB), MAN0 DADAI (PP), PAUL0 GASOLINA
(PSDB),  TADEU  CUNHA  (DEM),  JÚNIOR  TAPAJÓS  (PL),  DAYAN  SERIQUE  (PL),
(DEM),   DEL.   JARDEL   GUIMARÃES   (PODE),   EMIR   AGUIAR   (DEM),   RONAN
LIBERAL JR.  (MDB), JANDER ILSON PEREIRA (DEM), ALYSSON PONTES (PSD),
NEY SANTANA (PSDB), PROF. MARIA JOSÉ MAIA (DEM), ALAÉRCIO CARDOSO
(MDB), ANTONI0 ROCHA (MDB). AUSENTE COM JUSTIFICATIVA: VALDIR MATIAS
JR. (PV), JACKSON DO FOLCLORE 0RTB), CHIQUINHO (DEM). E para constar mandou
lavrar a ata que depois de lida, discutida e aprovada será assinada por quem de direito.
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