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Ata  da  Vigésima  Primeira  Sessão  Ordinária  do  Primeiro  Período da  Primeira  Sessão
Legislativa da Décima Nona Legislatura, realizada no dia dezessete de março 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 do  Poder Legislativo,  deu
boas-vindas  a  todos,  e  iniciou  à  sessão  com  o  GRANDE  EXPEDIENTE.  TEMP0  DAS
LIDERANÇAS:  0 vereador JK D0 POVO (PSDB) cobrou uma posição do Poder Executivo
quanto as obras da obstetrícia no Hospital Municipal de Santarém. Relatou que já se passou mi
ano da reforma e ela continua parada. Solicitou à comissão de Saúde da Casa e ao líder do Govemo
Erasmo Maia uma resposta quanto a questão. 0 vereador BIGA KALAHARE (PT) deu ênfase a
situação  da ocupação  do  Juá,  ressaltando  que  defendem uma  área no  local  para equipamentos
públicos  que  contribuirão  com  a comunidade.  Lembrou  que  em janeiro  deste  ano,  apresentou
requerimento  solicitando  uma  sessão  de  tribuna  livre  para  debater  a  situação  da  ocupação  e
entender melhor a questão fundiária, no entanto, devido a pandemia, não houve definição de data.
0 parlamentar sugeriu a data do dia 23 de março, reforçando a importância de se fazer alguma
coisa pelas famílias que moram naquela área.  0 vereador DIDI FELEOL (PP) manifestou seu
pesar pela perda de uma comunitária da região do Lago Grande, em decorrência da covid-19. Na
oportunidade, destacou a preocupação do vírus ter chegado as áreas ribeirinhas, infomando que
mais de dez pessoas da região do Lago Grande estão acometidas da doença. Pediu sensibilidade
da população, principalmente com os cuidados nas embarcações, para que usem a máscara, álcool
em gel; também enfatizou a preocupação da aglomeração no lado extemo das agências bancárias;
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para levar as pautas referentes aos assaltos na Rodovia Translago, região do Lago Grande e sobre
a ocupação do  Juá.  Infomou que o  comandante  Maués  se  comprometeu em efetivar ações na~
região do Lago Grande para coibir os assaltos.  Quanto a situação da ocupação do Juá, explicou
que o local deixou de ser apenas uma busca por moradia, e tem verificado que há uma especulação
mobiliária na área que está sendo invadida.  Registrou que seria importante a atuação da Polícia
Militar e do Ministério Público para que seja realizado uma ação de controle no local. Finalizou
registrando que o Poder Executivo entregou 63 mil unifomes para os alunos da Rede Municipal
de Ensino, do berçário ao nono ano. Destacou que a entrega deveria ter sido realizado ano passado,
mas, por prudência do prefeito Nélio Aguiar, em vista das eleições, deixou-se para este ano. A
vereadora ADRIANA ALMEIDA (PV) falou da preocupação com a situação da ocupação do Juá.
Relatou que nesta quarta-feira,  ocorreu uma reunião de  lideranças do  local e pares desta Casa.
Disse que então unidos pelo mesmo objetivo de dar uma vida justa àquela comunidade, pois há
crianças que precisam de uma escola, mas ainda não é possível construir um educandário no local
devido  à questão judicial.  Apesar disso,  enfatizou a importância de oferecer vagas e transporte
escolar.  Concluiu  afimando  que  a  Casa  está junto  com  o  prefeito  Nélio  Aguiar  em  tomar
providências para ajudar a comunidade do Juá. 0 vereador CARLOS SILVA (PSC) infomou
que recebeu uma comissão de empresários proprietários de autoescola de Santarém.  Segundo o
parlamentar,  o  objetivo  da procura foi  pedir apoio  da  Casa,  para o  retomo  das  atividades  do
Sindicato dos Estudantes de Trânsito de Santarém - SINDETRAN. Na ocasião, entregaram um
oficio  tratando  dessa demanda e  da necessidade  de  contratação  de  mais  examinadores  para o
sindicato, que está de portas fechadas. Os empresários solicitaram uma audiência com o prefeito
Nélio Aguiar para intervir sobre a situação.  0 parlamentar também se comprometeu em levar a
demanda ao secretário regional de govemo.  TEMP0 DAS BANCADAS: 0 vereador ERASM0
MAIA (DEM) reiterou o assunto referente a ocupação do Juá, e registrou o desdobramento da
reunião com as lideranças que encaminharam um documento reivindicando serviços públicos no
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local. Destacou que a comunidade sempre cobrou do govemo um meio para atende-la, e que ao
longo do tempo há esse diálogo. Ressaltou a importância de preservar uma área no local, porque
do contrário seria dificil encontrar outro espaços como esse, visto que a legislação atual cobra a
documentação de áreas para a construção de equipamentos públicos. Relatou que tem avançado
muito  a regularização  de  imóveis  em  Santarém,  e  estão  no  meio  de  uma situação  que devem
intemediar. Sugeriu que os poderes Executivo e Legislativo municipais ouçam a comunidade para
intemediar a solução do conflito na área. Informou que o prefeito Nélio Aguiar não concorda com
esse tipo de ocupação e, na próxima quinta-feira deve reunir com lideranças do Juá para debater
sobre o  assunto.  Enfatizou que não é justo que usem a área para especulação, pois podem em
conjunto trabalhar para que no fi]turo exista um espaço público digno para aquelas famílias. Em
aparte, o vereador Silvio Neto (DEM) registrou que entende que culpa maior é do judiciário, pois,
segundo  ele,  não  se  cumpre  sentença,  nem  liminar.  Além  disso,  destacou  que  acontece  a
especulação  imobiliária e  se joga  a responsabilidade  para os  poderes  Executivo  e  Legislativo.
Destacou  que  o  mesmo  problema  acontece  com  o  "Programa  Minha  Casa  Minha  Vida"  no
Residencial Salvação, em que pessoas estão vendendo os imóveis, sendo que os ocupantes do Juá
poderiam ter sua casa no residencial. 0 vereador Erasmo Maia (DEM) destacou que o judiciário
já fez a reintegração de posse, que não é simples. Segundo ele, é impossível tirar aquelas pessoas
dali, e gostaria de estudar uma foma de esta Casa buscar uma altemativa para aquela população.
Disse que tem um grupo se reconhecendo indígena dentro do bairro, e pensa no problema que vai
acontecer. Infomou que vai propor uma Cpl nas invasões, e buscar aqueles que fazem as coisas
por negócio, para dar resolução a questão.  Em relação ao Residencial Salvação, disse que é um
caso a parte que exige da Casa uma investigação.  Pela ordem, o vereador JK do Povo (PSDB)
falou das falhas pela justiça que demorou para dar a reintegração de posse e depois o govemo do
estado que não deu a ordem da reintegração, o que vem se estendendo até hoje. Questionou que
gostaria de saber o que falta para o poder público resolver esse problema, pois não tem como voltar
a traz, a área vai se tomar um bairro, e o Govemo não pode mais empurrar com a barriga. Pela
ordem,  o  vereador  Junior  Tapajós  (PL)  esclareceu  que  não  há  uma  população  que  quer  se
reconhecer como indígena, apenas existe a sede do Conselho lndígena Tapajós Arapiuns -CITA,
que está desde o início da ocupação, e que foi disponibilizado uma área para construção da sede
do conselho no local, que tem objetivo de receber os indígenas que vem a tratamento de saúde ou
estudar em Santarém. Concluído o Grande Expediente passamos para a Primeira Parte da Ordem
do Dia com a leitura da ata do  dia  15  de março  de 2021,  que  após colocada em discussão foi
aprovada por unanimidade. Em continuidade houve a leitura dos expedientes recebidos: MEMO.
002/2021  -GAB. Ver.   Enf. Alba Leal (MDB).  Foram encaminhados às comissões pertinentes:
Projeto  de  Lei,  de  autoria do  Poder Executivo,  que  dispõe  sobre  o  remanejamento  de  dotação
orçamentária da secretaria municipal de finanças para a Secretaria Municipal de Administração e
Govemo e dá outras providências. Projeto de Lei, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre
a abertua de crédito especial na dotação orçamentária da Secretaria Municipal de lnfiaestrutura e
dá  outras  providências.  Projeto  de  Lei,  de  autoria  do  Poder  Executivo,  que  dispõe  sobre  o
remanejamento  de  dotação  orçamentária do  fundo  municipal  de  saneamento  ambiental  para a
Secretaria Municipal de lnfraestrutura e dá outras providências.  Também foram encaminhados
sete projetos de Tena (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  061/2021,  de  autoria  do
vereador Didi  Feleol  (PP);  Moção  de  Congratulações  064/2021,  de  autoria do vereador Carlos
Martins  (PT);  Pedido  de  lnfomação  029/2021,  de  autoria do  vereador Alysson Pontes  (PSD);
Pedido  de  lnfomação  030/2021,  de  autoria  do  vereador  JK  do  Povão  (PSDB);  Indicação
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040/2021, de autoria do vereador Aguinaldo Promissória (PSL); requerimentos 305 e 347/2021,
de  autoria  do  vereador  Didi  Feleol  (PP);  requerimentos  337,  338  e  366/2021,  de  autoria  do
vereador Carlos Silva (PSC); requerimentos 361 e 3 62/2021, de autoria do vereador Carlos Martins
(PT);   requerimentos   363   e   364/2021,   de   autoria   da   vereadora   Adriana   Almeida   (PV);
requerimentos 365 e 379/2021, de autoria do vereador Júnior Tapajós (PL); requerimentos 367 a
370/2021, de autoria do vereador Alysson Pontes  (PSD); requerimento 373/2021, de autoria da
vereadora Enfa. Alba Leal (MDB); requerimentos 374, 375 e 377/de autoria do vereador Elielton
Lira (AVANTE). 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)     ANGELO     TAPAJOS

siàpsu#5[c#x%>.tEE#i,RM.E[N%RALFfpi.EÓASL{FL?,B>.E£âERLRLMOÊ[kàLv#utisfà
TOLENTINO (PSC), CARLOS MARTINS (PT), PROF. JOSAFÁ D0 SINPROSAN (PL),
SÍLVI0   NETO   (DEM),   RONAN   LIBERAL   JR.   (MDB),   BIGA   KALAHARI   (PT),

£:y¥sAONNDEpocNÊSETSRt?s#i:EJkâ3Rp[pâ€âoAtLp¥EE?,AAápu¥kA:[DDópFE5EÍ?sLsótipÀ
(PSL),   ELIELTON   LIRA   (AVANTE).   AUSENTES   COM   JUSTIFICATIVA:   ERLON
ROCHA (MDB). LICENCIADO: JANDER ILSON PEREIRA (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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