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Ata  da  Trigésima  Terceira  Sessão  Ordinária  do  Primeiro  Período  da  Primeira  Sessão
Legislativa da Décima Nona Legislatura, realizada no dia catorze de abril do ano de dois mil e
vinte  e  um,  na  Câmara  Municipal  de  Santarém,  via  plenário  virtual  modo  remoto.  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 CARLOS MARTINS (PT) fez questionamentos ao prefeito Nélio
Aguiar  quanto  a  realização  de  uma  avaliação  sobre  os  cem  dias  de  trabalho  do  Govemo
Municipal.  Mencionou  as  obras  paradas  que  precisam  ser  continuadas,  também  das  áreas  da
educação  e  a  inffaestrutura  que  precisam  de  atenção.  Questionou  sobre  as  parcerias  com  o
Govemo  Estadual,  observando a dificuldades  com relação  a aquisição  da vacina e um acordo
para  auxílio  emergencial  à população.  Concluiu  solicitando  um  plano  de  metas  por parte  do
Executivo  Municipal  e  registrou  que  a  Casa  precisa  realizar  uma  análise  dos  trabalhos  já
realizados e o que ainda poderá ser feito por melhorias para a cidade. 0 vereador ELIELTON
LIRA  (AVANTE)  falou  que  esteve  na  Procuadoria  Geral  do  Município  de  Belém  -  PGM
acompanhando   o   presidente   da   lnstituto   Cidadão   Pró-Estado   do   Tapajós (ICPET),   onde
apresentaram um relatório para ser analisado pelo Govemo do Estado a respeito da Criação do
Estado do Tapajós. Disse que devem aguardar resposta em quinze dias. Em seguida, registrou de
seu requerimento aprovado, que solicita uma lombada na Avenida Curuá-Una, próximo a ponte
do Urumarí e próximo à lgreja Frei Rainério. Cobrou a secretaria competente agilidade em vista
do grande número de acidentes que vem acontecendo no trecho. Falou também da solicitação dos
moradores do Bairro da Nova República que o procuraram pedindo ajuda quanto a construção de
uma  lombada  elevada  na  Travessa  Vinte  e  Nove.  Ainda,  relatou  sobre  uma  reunião  com  a
Secretária lnterina da COSANPA Flávia Carpeggiane e Secretário do Estado da COSANPA para
tratar do assunto referente  a água no Bairro Nova República e bairros adjacentes.  0 vereador
agradeceu   a   resposta   ágil   para   que   o   sistema   voltasse   a   fimcionar,   reestabelecendo   o
fomecimento de água naquela grande área, e destacou os investimentos que o Govemo do Estado
em parceria com o Govemo Municipal tem realizado em relação ao saneamento em Santarém. 0
vereador citou também que aproveitaram a oportunidade para tratar junto à COSANPA, estudos
sobre  o  fomecimento  de  água  para  a  área  Bela  Vista  do  Juá.  0  vereador  ALEXANDRE
MADURO  (MDB)  citou  sobre  a  concessão  dada à  COSANPA  em 2012.  Destacou  que,  se  a
empresa cumprisse com as cláusulas do contrato,  Santarém não teria tanta falta de água e nem
teria   tanto   problema   com   esgotamento   sanitário.   Ressaltou   que   hoje,   a  nova   gestão   da
COSANPA,  demonstra  interesse  em  minimizar  os  problemas  relacionados  a  falta  de  água  e
esgoto.  Lembrou também das parcerias da concessionária com o  8° BEC fomecendo água em
carros  pipas  para  que  a  população  não  ficasse  sem  água.   Sugeriu  à  Casa  que  analise  o
cumprimento  do  contrato,  lembrando  que  a  concessão  de  2012  teve  o  aval  da  Câmara  de
Santarém.  A  vereadora  ENFA.  ALBA  LEAL  (MDB)  falou  das  informações  em  relação  às
intemações  na Unidade  de  Pronto  Atendimento  -  UPA-24.  Citou  que  houve uma redução  de
intemações,  mas,  embora seja uma boa notícia,  não  é o  motivo para relaxar com os cuidados.
Também,  fez  agradecimentos  ao prefeito Nélio Aguiar pelo  apoio  à Região  do  Lago  Grande,
fazendo  registro  da  assinatura  para  concessão  de  Linha  Móvel  para  o  Distrito  de  Curuai.
Agradeceu  ainda  ao  responsável  da pasta  da  Secretaria Municipal  de Urbanização  e  Serviços
Públicos -  SEMURBE por ter atendido  ao requerimento  que  solicitava melhorias para orla do
bairro do Mapiri. Concluiu infomando que estarão visitando a obra que está em andamento no
Posto de Saúde de Fátima, o qual atenderá os bainos de Fátima, Aldeia, Laguinho e também aos
comunitários  da  região  Ribeirinha.  0  vereador  ERASMO  MAIA  a)EM)  fez  um  balanço
orçamentário dos primeiros meses do ano, relatando que o município está com o mesmo nível do
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ano passado quanto aos recursos destinados à saúde, uma vez que na obrigação legal,  15°/o das
receitas correntes líquidas do município devem ser empregadas à saúde pública. Ressaltou que
devem buscar meios para o fortalecimento do município, e cobrar o apoio do Govemo do Estado,
já  que  Santarém  é  um  Polo  Regional  e  atende  outros  municípios.  Concluiu  registrando  que
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Nova  República.  Disse  que  realizaram  contato  com  a  diretora  interina  da  COSANPA  Flávia
Carpeggiane e descobriram que houve um problema na bomba que fomece água ao bairro, mas
logo,  após  os  reparos,  o  serviço  foi  reestabelecido.  Também  citou  as  falas  dos  colegas  com
relação aos serviços da COSANPA, questionando os investimentos que a empresa tem feito e os
trabalhos não concluídos nos  anos anteriores como, por exemplo,  os reservatórios paralisados.
Registrou ainda que no Baino da Alvorada não estava comtemplado com a inclusão da Rede da
COSANPA, mas que passará em breve a ser atendido pela concessionária, ressaltando os poços
profimdos  que  estão  sendo  cavados  objetivando  melhorar  a  oferta  de  água  no  Município.  0
vereador GERLANDE CASTRO (PSB) também enfatizou a conquista da Telefonia da Rede
Móvel que atenderá a grande região do Lago Grande. Em seguida, destacou sobre a quantidade
de recursos já empregados na COSANPA dentro da cidade, mencionando que espera que este
ano os serviços da Companhia sejam diferentes dos anos anteriores. Ressaltou ainda os cuidados
e responsabilidade que o Govemo possui em relação ao combate à COVID-19, observando que,
como fiscalizadores, devem cobrar medidas com relação a falta de vacinação dos profissionais
de odontologia. Falou das providencias quanto à área odontológica em Santarém e o decreto que
enfatiza a vacinação  desses profissionais.  TEMP0 DAS BANCADAS:  0 vereador RONAN
LIBERAL  JR.  (MDB)  informou  que  Govemador  do  Estado  Hélder  Barbalho,  estará  em
Santarém na próxima sexta-feira, mais precisamente na comunidade Cícero Mendes, região do
Corta-Corda,  para  assinar  a  ordem  de  serviço  para  pavimentação  de  34  km  na  Transuruará.
Também,  após  o  evento,  o  Govemador  deverá  vir  até  Santarém  para  fazer  a  recepção  da
construção do Centro de Convenções, investimento que objetiva fortalecer a economia local. A
vereadora ENFA. ALBA LEAL (MDB) fez registro das visitas à região de Rios. Segundo ela,
esses  trabalhos  de  visitas  devem  continuar para  atender  as  demandas  dos  ribeirinhos  e  fazer
levantamento   para   encaminhar   aos   secretários   as   reais   necessidades   daquela   população.
Também, falou das atividades que devem realizar em parceria com as secretarias e outros órgãos,
na comunidade Vila de Paissandu, levando serviços sociais como recadastramentos, assistências
odontológicas e outros. 0 vereador ALEXANDRE MADURO (MDB) retomou o assunto sobre
a atuação da COSANPA. Fez referência ao PAC  1, o qual, destacou estar com os reservatórios
paralisados  e  os  que  estão  funcionando  ressaltou  estar  faltando  planejamento  para  realizar  a
interligação  das  redes  de  fomecimento  de  água.  Frisou  ainda  a  obra  do  Bairro  da  Conquista
como umas das obras "condenadas" e que não se sabe se foi realizado um novo projeto para a
obra.  Disse  que  hoje,  o  fomecimento  de  água  em  Santarém  fimciona  vinte  e  quatro  horas,
sacrificando  equipamentos  que  causam  danos  ao  sistema  que  opera  sem  reservatórios.  Falou
também do não cumprimento por parte da concessionária das cláusulas do contrato, propondo à
Casa que questione a Companhia sobre o andamento das obras e cobre esclarecimentos sobre os
motivos  dos  atrasos no  cumprimento  dos prazos  contratuais.  Finalizou argumentando  que nos
últimos anos, a COSANPA tem mostrado um serviço diferenciado, mas que precisa comunicar o
andamento das obras para que a população obtenha uma resposta satisfatória quanto aos serviços
que  ainda  devem  ser realizados  na  cidade.  Concluído  o  Grande  Expediente  passamos  para  a
Primeira Parte da Ordem do Dia com a leitura da ata do dia 07  de abril de 2021, que após
colocada  em  discussão  foi  aprovada  por  unanimidade.  Em  continuidade  houve  a  leitua  dos
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expedientes recebidos:  MEMO. 013/2021  -GAB. Ver. Adriana Almeida (PV); OF.172/2021  -
SEMSA.  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
Felicitações  91/2021,  de  autoria do vereador Alexandre  Maduo  (MDB).  A  seguir,  entrou em
pauta o PROJET0 DE LEI N° 518/2021, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a
abertua de crédito especial na dotação orçamentária da Secretaria Muicipal de lnffaestrutua e
dá outras providências. 0 projeto foi lido com seu parecer e justificativa, seguindo sua aprovação
por  unanimidade  em  la  e  2a  discussão.  Dando  seguimento  à  pauta,  entrou  em  discussão  o
PROJETO  DE  LEI  N°  276/2021,  de  autoria  do  Poder Executivo,  que  suprime  e  acrescenta
dispositivos  na  Lei  Municipal  n°  21.162,  de  29  de  dezembro  de  2020,  que  dispõe  sobre  a
Estrutura Organizacional da Prefeitura Municipal de Santarém, estabelece as atribuições direta e
dá outras providências.  0 projeto  foi lido com seu parecer e justificativa,  sendo aprovado por
manimidade em la e 2a discussão. Em seguida, deu-se prosseguimento à pauta com a aprovação
dos  requerimentos  605,  606  e  607/2021,  de  autoria do  vereador Prof.  Josa£á  Gonçalves  (PL);
requerimentos    608,    609   e   610/2021,    de   autoria   do   vereador   Alysson   Pontes   (PSD);
requerimentos 611,  612  e 613/2021, de autoria do vereador Silvio Neto (DEM); requerimentos
614 e 615/2021, de autoria do vereador Carlos Martins (PT); requerimentos 616 e 617/2021, de
autoria do vereador Enf. Murilo Tolentino (PSC); requerimentos 618 e 619/2021, de autoria do
vereador  Erlon  Rocha  (MDB);  requerimento  621/2021,  de  autoria  do  vereador  Aguinaldo
Promissória  (PSL).  Indicações  70,  71   e  72/2021,  de  autoria  da  vereadora  Enfa.  Alba  Leal
(MDB); Indicação 073/2021, de autoria do vereador Erasmo Maia (DEM). Concluído a pauta, o
presidente RONAN LIBERAL JR. (MDB), encerrou os trabalhos convidando a todos para a
próxima   sessão.    Vereadores   presentes:    ALEXANDRE    MADURO    (MDB)   ANGELO
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TOLENTINO OSC>, CARLOS MARTINS tpT>, PROF. TOSAFÁ DO SINPROSAN a>L>,
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ELIELTON    LIRA    (AVANTE),    ALYSSON    PONTES     (PSD).    AUSENTE    COM
JUSTIFICATIVA:  DIDI  FELEOL  (PP),  CARLOS  SILVA  (PSC),  ADRIANA  ALMEIDA
(PV). LICENCIADO: JANDER ILSON PEREIRA @EM). E para constar, mandou lavrar a
ata que depois de lida, discutida e aprovada será assinada por quem de direito.
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