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Ata  da  Oitava  Sessão  0rdinária  do  Segundo  Período  da  Primeira  Sessão  Legislativa  da
Décima Nona Legislatura, realizada no dia dezoito de agosto do ano de dois mil e vinte e um, no
Plenário Benedito Magalhães da Câmara Municipal de Santarém. À hora regimental o vereador
RONAN LIBERAL JR. (MDB), presidente em exercício do Poder Legislativo, deu boas-vindas
a todos, e iniciou à sessão com o GRANDE EXPEDIENTE. TEMPO DAS LIDERANÇAS: 0
vereador BIGA KALAHARE  (PT)  fez agradecimentos  a todos  que  estiveram prestigiando  a
sessão  especial  em  alusão  ao  dia  lntemacional  do  Orgulho  LGBTQIA+,  de  sua  autoria,  que
aconteceu na terça-feira na Casa. 0 vereador CARLOS SILVA (PSC) registrou a sua solicitação
à Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito de Santarém -SMT, referente a implantação de
un semáforo no cruzamento das avenidas Turiano Meira e Altamira. Também infomou que estará
fazendo  solicitação  ao  Serviço  Nacional  de  Aprendizagem  lndustrial  -  SENAI,  que  estude  a
possiblidade de expansão de curso para área rural e associação de bainos de Santarém. Finalizou
informando que estará indo a Brasília para uma reunião com o Senador Zequinha Marinho, para
discutir possiblidade de conseguir recursos para o município de Santarém. 0 vereador RONAN
LIBERAL JR. (MDB) enalteceu o Poder Executivo pela obra de reforina e ampliação do Centro
de  Convivência do  ldoso.  Também  parabenizou o  vereador Biga Kalahare  pela realização  da
sessão especial em alusão ao Dia lntemacional do Orgulho LGBTQIA+. Em seguida, pediu aos
pares  que  reforcem  a  importância  da  vacinação  contra  covid-19,  reafirmando  que  a  Câmara
continuará cedendo  espaço  à Secretaria de  Saúde para a realização  da campanha. Na ocasião,
convidou os servidores e o público em geral para serem imunizados contra HINl e outras doenças
virais,  no  plenarinho  da  Casa,  na próxima quinta-feira.  Concluiu reforçando  o  convite  para a
Sessão Solene de lançamento da Escola do Legislativo Professor Raimundo Navarro dos Santos,
que deve acontecer no dia 26 de agosto. A vereadora ENFA. ALBA LEAL (MDB) parabenizou
o  vereador  Biga Kalahare,  pela  sessão  especial  em  alusão  ao  "Dia  lntemacional  do  Orgulho
LGBTQIA+". Em seguida, mencionou que esteve com a secretária de educação Maria José Maia,
para falar  sobre  a escola Frei  Gilberto  do  Distrito  de  Curuai - Lago  Grande.  Segundo  ela,  os
trabalhadores estão abandonando o serviço em vista da falta de pagamento por parte da empresa
responsável pela obra. Destacou que precisam chegar a uma solução quanto a questão. 0 vereador
ERASMO MAIA (DEM) fez esclarecimentos quanto as alterações propostas pelo Executivo ao
Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos da Administração Pública Direta e lndireta. Segundo
ele,  as alterações não vão  causar redução  salarial aos  servidores municipais,  e nenhum tipo  de
prejuízo, apenas está sendo feito uma atualização da Lei. Relatou que a proposta altera e acrescenta
dispositivos à Lei Municipal n°  16.060/1998, que é uma atualização do salário base para que o
município  possa  realizar  o  concurso  público  atendendo  ao  acordo  firmado  com  o  Ministério
Público Estadual. Explicou que a nova tabela salarial objetiva estabelecer um teto mínimo para os
servidores  de  nível  médio  e  superior,  assim  como  estabelece  garantias  de  gratificação  para o
servidor  concusado  que  tem  nível  superior;  sendo  que  a  proposta  leva  em  consideração  a
capacidade financeira do Município e a Lei de Responsabilidade Fiscal. Disse que a matéria foi
discutida na Comissão de Constituição e Justiça, mas outros encontros deverão acontecer com a
presença de outras comissões e do prefeito Nélio Aguiar. 0 vereador JOSAFÁ GONÇALVES
(PL) registrou que a Comissão  de Educação da Câmara de  Santarém,  reuniu com a secretária
municipal  de  Educação  Maria José Maia,  para esclarecimentos  sobre o  projeto  de reforma da
Escola Ubaldo Corrêa. Registrou que a secretária reconheceu que houve falha na elaboração do
projeto, por isso, o projeto deve ser executado sem a necessidade de um aditivo. Disse que uma
nova licitação será realizada para que outras demandas essenciais para o pleno Íúncionamento da
escola também sejam atendidas. Também solicitou a SEMED que faça reparos na escola Paulo
Freire, em vista de problemas no educandário após a saída da unidade itinerante do local. Sobre o
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projeto do Executivo referente aos servidores público, relatou que tem consciência que nenhum
concurso  público  irá  ferir  os  atuais  servidores;  e  que  estão  trabalhando  para  que  os  fiituros
servidores tenham um serviço público de qualidade.  TEMPO DAS BANCADAS:  0 vereador
GERLANDE  CASTRO  (PSB) destacou o  crescimento da cidade de  Santarém,  e solicitou ao
Executivo altemativas de tráfego e trânsito para a Grande Área do Santarenzinho, enfatizando a
dificuldade de trafegar pela Rodovia Femando Guilhon em horários de pico. Lembrou que a via,
além  de  dar  acesso  aos  bairros  daquela  área,  também  é  a única  altemativa para  o  aeroporto,
shopping  e  comunidades  do  Eixo  Forte.  Segundo  ele,  a abertua  e pavimentação  da Avenida
Moaçara, a partir da rodovia Santarém-Cuiabá é uma altemativa, mas não resolve o problema. Por
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estiveram em reunião na Equatorial Energia para buscar infomações sobre os motivos de atraso
das obras do programa Luz Para Todos na região do Lago Grande, Arapiuns, Resex Tapajós e
Aldeia lndígena Cobra Grande. Relatou que a demanda foi aprovada em 2018, e o responsável
pelo  setor de  expansão  da concessionária explicou que as limitações da pandemia da covid-19
impossibilitaram o andamento das obras; porém, confirmou que os trabalhos devem ser retomados
em janeiro de 2022. Com relação às aldeias, disse que as obras serão retomadas no início do ano
somente se forem liberados o licenciamento ambiental do IBAMA e da FUNAI, e aguardam que
os órgãos até janeiro resolvam a questão. Registrou que na área da Resex do Tapajós Arapiuns a
situação é mais complexo, pois a prefeitua de Santarém fez abertua de ramais, mas falta a abertura
por parte da cidade Aveiro, o que ainda não foi resolvido. Em aparte, o vereador Josafá Gonçalves
(PL) enfatizou a proposta do deputado José Maria Tapajós de buscar solução para estadualizar a
vicinal que liga os municípios de Santarém e Prainha, da commidade Guaraná à Santa Maria. 0
vereador Júnior Tapajós registrou que na segunda-feira houve uma reunião no Centro Regional do
Govemo com o deputado José Maria Tapajós, secretário Henderson Pinto, prefeito Nélio Aguiar
e vereadores da cidade de Prainha, e esteve representando a Câmara de Santarém. Disse que a
pauta é importante, pois se trata de uma estrada que liga a comunidade de guaraná até o município
de Prainha.  Disse que o deputado está dialogando com o govemador Hélder Barbalho para que
esta  estrada  seja  estadualizada  para  que  possam  ter  condição  de  pavimentação.  0  vereador
CARLOS SILVA (PSC) agradeceu ao secretário Municipal de lnfraestrutura Daniel Simões por
ter atendido a seu pedido referente a desobstrução e terraplanagem da Avenida Senador Augusto
Meira, no bairro Livramento. Já na comunidade Nova Vitória, na Região do ltuqui do Planalto
Santareno, fez um pedido à Secretaria Municipal de Agricultua e Pesca - SEMAP, por meio de
requerimento  para  a  ampliação  do  microssistema  daquela  comunidade,  e  a  secretaria já  está
realizando o estudo para a obra. 0 vereador ELIELTON LIRA (AVANTE) ressaltou que vários
servidores o questionaram sobre o Projeto de Lei de autoria do Executivo com relação ao plano de
cargos e carreiras. Ressaltou que a falta de comunicação é uma das implicâncias quanto a esses
questionamentos, pois,  enfatizou que o diálogo é o melhor remédio,  e com certeza a Casa vai
buscar fazer o que for melhor. Disse que é uma lei ultrapassada, que precisa de atualização, e que
os poderes Legislativo e Executivo estão buscando mecanismo para trazer a melhor resposta à
população. Concluído o Grande Expediente passamos para a Primeira Parte da Ordem do Dia
com a leitua da ata do dia 09 de agosto de 2021, que após colocada em discussão foi aprovada
por unanimidade. Em continuidade houve a leitura dos expedientes recebidos: MEMO. 038/2021
-GAB. Ver. Enf. Muilo Tolentino (PSC); MEMO. 048/2021 -GAB. Ver. Jander llson Pereira

(DEM). Foram encaminhados às comissões pertinentes: Projeto de Lei 2127/2021, de autoria do
Poder Executivo, que institui o plano municipal de saneamento básico -PIVISB, atualiza a política
municipal  de  saneamento  básico  do  município  de  Santarém,  contemplando  o  plano  de  gestão
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integrada  de  resíduos  sólidos  -  PGIRS,  em  atenção  ao  disposto  no  art.  9°  da  lei  federal  n°
11.445/2007, com as atualizações trazidas pela lei n°  14.026/2020, o novo marco do saneamento
básico, e dá outras providências. Projeto de Lei 2126/2021, de autoria do vereador Carlos Martins
(PT), que declara como patrimônio cultural,  histórico  e imaterial do município de  Santarém os
trançados de Arapiuns e dá outras providencias. Projeto de Lei 2125/2021, de autoria do Poder
Executivo,queautorizaoPoderExecutivoacontrataroperaçãodecréditocomaCaixaEconômica
Federal, 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  199/2021,  de autoria da vereadora Adriana Almeida (PV);
Moçãodeaplausos201/2021,deautoriadovereadorAngeloTapajós(REPUBLICANOS);Moção
de aplausos 202/2021, de autoria do vereador Carlos Martins (PT); Moção de aplausos 203/2021,
de   autoria  do   vereador  Aguinaldo   Promissória   (PSL);   requerimentos   1532,   1533,   1553   a
1555/2021,deautoriadovereadorErlonRocha(MDB);requerimentos1564a1566e1570/2021,
de autoria do vereador Elielton Lira (AVANTE); requerimentos 1545 e  1546/2021, de autoria do
vereador  Biga  Kalahare  (PT);  requerimentos   1538/2021,  de  autoria  do  vereador  Aguinaldo
Promissória   (PSL);   requerimento   1544/2021,   de   autoria   da  vereadora  Alba   Leal   (MDB);
requerimentos1548,1549e1568/2021,deautoriadovereadorJúniorTapajós(PL);requerimentos
1551  e 1552/2021, de autoria do vereador Carlos Martins (PT); requerimentos  1556 e 1557/2021,
de autoria do vereador Gerlande Castro  (PSB); requerimentos  1558  e  1559/2021, de autoria do
vereador Adriana  Almeida  (PV);  requerimentos  1560,  1561,  1563  e  1569/2021,  de  autoria  do
vereador Alexandre Maduo  (MDB);  requerimentos  1562/2021,  de autoria do vereador Ronan
Liberal  Jr.  (MDB).  Indicações  210  e  215/2021,  de  autoria  do  vereador  Erlon  Rocha  (MDB);
Indicação 214/2021, de autoria do vereador Biga Kalahare (PT); Indicações 216 e 217/2021, de
autoria  do  vereador  Ronan  Liberal  Jr.  (MDB);  Indicação  218/2021,  de  autoria  da  vereadora
Adriana Almeida (PV). A seguir, deu-se seguimento à sessão com a leitua dos PROJETOS DE
TERRA DE ALIENAÇÃO/VENDA, que autoriza o Poder Executivo a vender fração do solo
ubano  de  seu  domínio  nesta  cidade  a  JOSÉ  AUGUSTO  AGUIAR  DE  AMARAL;  MARIA
ALDENIRA DE ANDRADE PEREIRA; SAMUEL CARVALHO DE MAGALHÃES GASPAR;
MANUELA VASCONCELOS LIMA; EDVALDO SILVA DOS  SANTOS; JOSÉ GOMES DE
LIMA;  WALDILENE  CORRÊA  DE  SOUSA;  RAIMUNDO  PIRES  MARTINS;  e  PAULO
LOURENÇO LIRA BERNARDES. Os projetos forarn aprovados em bloco, por unanimidade em
la e 2a discussão. Concluído a pauta e não havendo explicações pessoais, o presidente RONAN
LIBERAL  JR.  (MDB),  encerrou  os  trabalhos  convidando  a  todos  para  a  próxima  sessão.
Vereadores  presentes:   ALEXANDRE  MADURO   (MDB),  ADRIANA  ALMEIDA   (PV),
ENFERMEIRA ALBA LEAL (MDB), CARLOS MARTINS (PT), SÍLVI0 NETO (DEM),
GERLANDE  CASTRO  (PSB),  JK DO  POVÃO  (PSDB),  DIDI  FELEOL  (PP),  JÚNIOR
TAPAJÓS  (PL),  CARLOS  SILVA  (PSC),  ERLON  ROCHA  (MDB),  ERASMO  MAIA
(DEM), ANGELO TAPAJOS (REPUBLICANOS), AGUINALD0 PROMISSÓRIA (PSL),
ELIELTON    LIRA    (AVANTE),    PROF.    JOSAFÁ    DO    SINPROSAN    (PL),    BIGA
KALAHARE  (PT), RONAN LIBERAL  JR.  (MDB).  AUSENTES  COM JUSTIFICATIVA:
ALYSSON  PONTES  (PSD),  ENF.   MURILO  TOLENTINO  (PSC);  JANDER  ILSON
PEREIEA (DE
será assinada po

para constar, mandou lavrar a ata que depois de lida, discutida e aprovada
de direito.
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