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Ata  da  Trigésima   Quarta   Sessão   0rdinária  do  Primeiro
Legislativa da Décima Oitava Legislatura, realizada no dia vinte e dois de julho do ano
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? y:reador EMIR AGUIAR (DEM), presidente do Poder Legislativo, deu boas-vindas a todos e
iniciou a com o GRANDE EXPEDIENTE.  TEMP0 DE LIDEFANÇA: 0 vereador JACKSON
DO FOLCLORE (PRTB) falou da viagem à capital do Estado para reunião com membros da
Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa do Estado-ALEPA.  Relatou que solicitou a visita
da  comissão  até  Santarém  para  fiscalizar  os  trabalhos  do  lnstituto  Panamericano  de  Gestão  no
Hospital  de  Campanha.  Informou  que  reiteraram  que  só  poderão  vir  no  mês  de  agosto,  após  o
retorno  do  reccsso  da  ALEPA.   Na  ocasião.  manifestou  sua  decepção  quanto  ao  descaso  da
ComissãoparacomaregiãoOestedoPará.masmanteveoconviteeaguardaqueavisitaaconteça.
0 vereador 0 vereador JÚNIOR TAPAJÓS (PL) informou da agenda de atendimentos do Barco
Hospital Papa Francisco nas regiões do Alto Lago, Baixo Lago e no Distrito de Arapixuna, fruto
de reivindicação  dele  com os  vereadores  Didi  Feleol  e Ronan Liberal  Jr.,  com apoio  do  Centro
Regional de Govemo do Baixo Amazonas. Agradeceu ainda à ga Regional da Secretaria de Estado
de Saúde, na pessoa do governador Helder Barbalho. Também prestou contas da viagem que fez
ao município de Aveiro, acompanhado de lideranças da Reserva Extrativista Tapajós Arapiuns -
TapajoaraedoICMBio,paratratardoavançodoprogramaLuzparaTodos.Explicouqueolinhão
passa pelos munici'pios de ltaituba e Aveiro, onde estaria ocorrendo um gargalo quanto à abertura
deramaisparaapassagemdaestruturadefomecimentodeenergia.Ressaltouqueapartequecabe
a Santarém foi executada há mais de um ano,  e aguarda que isso se resolva para que a energia
cpe.gue à região da RESEX. 0 vereador DAYAN SERIQUE (PL) comentou que vem recebendo
varios questionamentos de pessoas que estão preocupadas com a reabertura dos bares, restaurantes
e  praias.   Lembrou  que  a  pandeinia  não  acabou  e  dados  apontam  um  avanço  da  doença  no
município.  Ressaltou  que,  embora  haja  a  flexibilização  clo  isolamento  social,  não  devem  relaxar
nos cuidados, e não atribuir somente ao poder público a responsabilidade. Destacou também sobre
o Comitê lntersetorial  de  Educação, que já está em conversação para alinhar a melhor forma de

pensar num  retomo  às atividades escolares.  0 vereador RONAN LIBERAL JR.  (MDB) falou
sobre as ações de  saúde  do Barco Hospital Papa Francisco na região ribeirinha, que irá levar os
atendimentos  médicos  para  a.região  do  Lago  Grande,  Vila  Socorro  e  Distrito  de  Arapixuna.
Relatou também sobre os serviços que estão sendo executados pelo Executivo na Rua Belém, no
bairro Prainha e o prolongamento da avenida Pedro Gentil até a Avenida Gonçalves Dias. Falou
ainda  sobre  os  avanços  do  projeto  Orla,  que  está  com  cerca  de  88%  das  obras  concluídas,  e
destacouosserviçosdoAmbulatórioltinerantecontraaCovid-19queestevenaúltimaterça-feira
nobairroNovoHorizonte.0vereadorPAULOGASOLINA(PSDB)externousatisfaçãoquanto
a  aprovação  na  Câmara  Federal  da  Proposta  de  Emenda  à  Constituição,  que  renova  o  Fundo
Nacional da Educação Básica. Enfatizou que a nossa região é extensa, contemplando regiões de
rioseplanalto,oqueacarretamuitasdificuldadesdosprofessoresquantoaseudeslocamentopara
mínistrarem  suas  aulas,  o  que  cria  custos  altos  à  categoria.   Portanto,  os  recursos  que  serão
destinados pelo Governo Federal  irão consideravelmente melhorar a área da Educação.  Concluiu
informandoque499deputadosvotaramfavoráveisaoFUNDEB,eapartirdoanoquevemhaverá
um aumento de  15%` seguindo progressivamente até o ano de 2026. TEMPO DAS BANCADAS:
A vereadora PROF. MARIA JOSÉ MAIA (DEM) falou da votação na Câmara dos Deputados
Federais do Fundo Nacional da Educação Básica.  Comemorou a aprovação em dois tumos, o que
otomouumfundopemanente,umavezqueeratemeráriosuaextinçãonofimdesteano.Destacou
queosdeputadosampliaramosrepassesdoGovernoFederal,quedevemsairdosatuais10%para
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últimos anos, sobretudo, na valorização do magistério de modo geral, uma vez que
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inaugurações,  durante  o  aniversário  de  Santarém,  de  22  obras  na  área  da  Educação  como  as
unidades municipais de Educação lnfantil em Boa Esperança e Mararu e a entrega de mais de 20
ônibus e.scolares. Concluiu parabenizando a Prefeitura e os santarenos por todas essas conquistas
e  anunciou  que,  ainda  neste  ano,  será  feita  licitação  de  escolas  que  precisam  de  refomas  e
ampliação.  0 verçador TADEU CUNHA (DEM) repercutiu o asfaltamento da Rua Belém, que
estenderá os serviços até a Rua Araguaína, que também faz parte do entomo da Vila Arigó. Na
ocasião, reivindicou do Executivo a conclusão da Rua Aurora, no bairro Santíssimo; e repercutiu
a reunião do Comitê de Crise em que foi discutido o retomo das aulas. De acordo com ele, não se
chegouaumconsensoeinformouqueumadasdecisõesfoicriarumacomissãoaqualdevecontar
com  o  Conselho  Muiiicipal  de  Saúde.  Também  abordaram  no  encontro  a  abertura  das  praias,
prevista para o próximo sábado, advertindo a população para que entenda que existe um decreto
que regulamenta a abertura, pedindo ainda que continuem se prevenindo contra a doença, porque
ainda não  estão  livres  do  vírus.  0  vereador  EMIR  AGUIAR  (PODE)  relatou  acerca  de  uma
reunião  com representantes  de  comunidades  da região  do  Eixo-Forte,  para tratar a respeito  do
abastecimento  de  água.  Comentou  que  o  problema  estaria  no  alto  índice  de  inadimplência  das
famílias, o que acarretaria no atraso das contas de energia elétrica das estruturas. Pontuou que a
situação pode ser em decorrente da pandemia que tem afetado a renda de muitas famílias, e que a
Casa deve interceder para evitar o corte da energia que mantém os equipamentos funcionando.
Anunciou que  uma nova reunião  deve  acontecer junto  à  Secretaria Municipal  de  Agricultura e
Pesca   para   buscar   uma   solução.   Finalizou   infomando   que   apresentará   um   requerimento
solicitando  a recuperação  e  asfaltamento  da Travessa Freijó,  no  bairro  Maracanã.  Concluído  o
Grande Expediente passamos para a Primeira Parte da Ordem do Dia com a leitura da ata do
dia  13  de julho  de  2020,  que  após  colocada  em  discussão  foi  aprovada  por  unanimidade.  Em
continuidade  houve  a  leitura  dos  expedientes  recebidos:  MEMO.  010/2020  -GAB.  Ver.  Ney
Santana  (PSDB);  MEMO.  24/2020  -  GAB.  Ver.  Aiitoiiio  Rocha  (MDB);  MEMO.  024/2020  -
GAB. Ver. Jander Ilson Pereíra (DEM); Expediente de J ustificativa -GAB. Ver. Alaércio Cardoso

(MDB);  Expediente de Justificativa -GAB.  Ver.  Valdir Matias Jr.  (PV).  Foram encaminhados à
segunda Comissão: Projeto de Lei, de autoria do vereador Paulo Gasolina (PSDB), que obriga os
Condomínios  Residenciais  e  Prédios  localizados  no  município  de  Santarém  -Estado  do  Pará  a
instalargradesouredesdeproteçãonasjanelas,varandasesacadas.Emseguida,passou-separaa
Segunda   Parte   da   Ordem   do   Dia,   com   discussão   e   votação   das   matérias   em   pauta.
TRABALHOS APROVADOS E ACATADOS:  Moção de Aplausos  095/2020,  de autoria do
vereador Valdir Matias Jr. (PV); Requerimentos 321, 322. 370 a 372/2020, e lndicação 096/2020,
de  autoria do  vereador Alysson Pontes  (PSD).  Requerirr  ;nto  378/2020,  de  autoria do  vereador
Didi  F.eleol  (PP);  requerimentos  379  a  382/2020,  de  au  )ria  do  vereador  Silvio  Neto  (DEM);
requerimentos 383, 384, 386 a 389/2020, de autoria do ve  eador Tadeu Cunha (DEM). Pedido de
lnformação 062/2020, de autoria do vereador Valdir Matí  s Jr. (PV). Dando seguimento à pauta,
entrou em discussão o PROJETO DE LEI/PROC. 041/20  0, 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  outra`j  providências.  0  presidente  infomou

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, retomando no dia  13 de julho,
em que ocorreu pedido de vista por paiie do vereador Paulo Gasolina. Retornou à Mesa no dia 20
de julho, em que teve seu parecer da CCJ aprovado, e foi concedido vista da mat
André do Raio X.  Havendo o retomo à Mésa, na presente sessão, o Projeto foi
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discussão e parou na segunda discussão do Artigo  15°, em que o vereador Gaúcho solicitou vista
da  matéria.  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 dejaneiro de  1998, que dispõe sobre o

plano de cargos, carreiras e vencimentos da administração pública.  0 presidente infomou que o
projeto foi  lido com justificativa e parecer no dia 20 de julho, visto que o parecer da CCJ,  que
opinoupelainconstitucionalidadedaproposta,foirejeitadopeloplenário.Destamaneira,oprojeto
foi  mantido.  Seguindo  os  tramites  de  votação,  o  projeto  foi  aprovado  em  la  e  2a discussão por
unanimidade. A seguir, entrou em pauta o PROJETO DE LElmROC. 635/2020 - que dispõe
sobre   as   gratificações   temporárias   no   âmbito   do   Sistema   Único   de   Assistência   Social   -
SUAS/Santarém   pelo   exercício   das   funções   de   coordenadores   da   Proteção   Social   Básica,
coordenador  da  Proteção  social  especial,  dos  serviços,  programas,  projetos  e  beneficios  da
secretaria municipal de Trabalho e Assistência Social enquanto durar a Pandemia (COVID-19), e
dá outras providências. 0 projeto foi lido com suajustificativa e parecer, em seguida foi aprovado
em   la  e  2a  discussão,  por  unanimídade.  Concluído  o  horário  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),  MANO  DADAI  (PP),  PAULO  GASOLINA  (PSDB),  TADEU  CUNHA
(DEM),  JUNIOR  TAPAJÓS  (PL),  DAYAN   SERIQUE   (PL),  (DEM),  DEL.  JARDEL
GUIMARÃES   (PODE),   EMIR   AGUIAR   (DEM),   RONAN   LIBERAL   JR.   (MDB),
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ANTONI0 ROCHA (MDB), JANDER ILSON PEREIRA (DEM), NEY SANTANA (PSDB),
VALDIR MATIAS JR.  (PV), 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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