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Ata da Terceira Sessão Ordinária do Primeiro Período da Segunda Sessão Legislativa da Décima
Nona Legislatura, realizada em oito de Fevereiro de dois mil e vinte e dois, no Plenário Vereador Benedito
Magalhães da Câmara Municipal de Santarém. À hora regimental, o presidente vereador RONAN
MANUEL LIBERAL LIRA JÚNIOR (MDB) deu boas-vindas a todos e iniciou a sessão com o
GRANDE EXPEDIENTE. TEMPO DAS LIDERANÇAS: o vereador JK DO POVÃO (PSDB)prestou
contas da emenda parlamentar, conseguida no ano passado, junto ao deputado federal Nilson Pinto (PSDB),
no valor de R$ 499 mil com uma contrapartida de R$ 56 mil do Município. Informou que já houve um
primeiro processo de licitação, mas foi impugnado, e já há um próximo processo previsto para o dia 19

deste mês. Ressaltou que em março os equipamentos devem ser entregues. Destinado ao Hospital
Municipal de Santarém, o recurso servirá para a compra de 84 poltronas hospitalares; 81 camas
hospitalares; 19 centrais de ar condicionado de 12 mil BTU*s e 01 esfigmomanômetro. Disse estar feliz,
pois esses equipamentos serão muito úteis para dar comodidade aos pacientes e aos acompanhantes.
Relatou ter visto, algumas vezes, acompanhantes dormindo embaixo da camade paciente, o que deve ser
resolvido com a chegada das poltronas. O vereador DIDI FELEOL (PP) tratou da situação pela qual

passam agricultores da região do Lago Grande, que não puderam preparar o solo para plantio devido à

chegada mais cedo das chuvas. Reuniu com a coordenadora de Agricultura da Secretaria Municipal de

Agricultura e Pesca, a Senhora Silvia. Informou que está trabalhando também em parceria com donos de

máquinas para contribuir comotrabalho dos agricultores. Falou sobre um ramal em Vila Curuai que está
intrafegável, situação também verificada junto à Semap. Inseriu que, em conversa com o Senhor Vela,
coordenador desse setor de manutenção de ramais da Semap, Vela se comprometeu em solucionar a
demanda. Conversou ainda sobre o ramal que dá acesso à Comunidade Inanu, ondeos transportes não estão
trafegando a contento. O vereador CARLOS MARTINS (PT) falou sobre infraestrutura, no tocante ao

programade asfaltamento de muitas ruas em vários bairros. Frisou a mensagem do prefeito Nélio Aguiar,
que apontou de 105 a 106 quilômetros de ruas pavimentadas em 2021 a um custo de 60 milhões dereais e

ainda teria 70 milhões para as obras de pavimentação, dinheiro fruto de um empréstimo autorizado pela
Câmara, em 2020. Inseriu que teriam também recursos do Governo do Estado em torno de 10 milhões de

reais, para obras como a continuação da Avenida Moaçara. Ressaltou que Santarém tem cerca de 700

quilômetros de ruas, e em todos esses anos não temos metade dessas ruas pavimentadas. Segundo o

vereador, os recursos para esse tipo de serviço não são regulares. Afirmou que todo financiamento tem um
custo. Enfatizou a situação em que ficam asvias sem cuidados, no período chuvoso. Reclamou sobre ruas

que, sequer, têm serviços básicos de limpeza, capina e drenagem. Apontou que gostaria de informações
mais adequadasa respeito da programação da Secretaria Municipal de Infraestrutura para essas vias. Disse

querer saber quanto e como foram utilizados os recursos na Operação Verão de 2021, programa de

recuperação de ruas, no período de seca. Reforçou esperar por mais empenho do Poder Executivo no

próximo verão em nosso município. A vereadora ENFERMEIRA ALBA LEAL (MDB)informou que o

vereador JK do Povão (PSDB) deu entrada com um Requerimento, na segunda-feira (07), solicitando a

prestação de contas da Organização Social Mais Saúde, administradora do Hospital Municipal de Santarém.
A parlamentar informou que o requerimento ficou sobre a mesa diretora, que o encaminhouà Comissaô de
Saúde para definir uma data. A Comissão reuniu, na manhã desta terça-feira (08), e definiu o dia 23 deste
mês, de 9h às 12h, no Plenário da Casa, a audiência com a OS. Ressaltou que o momento servirá não

somente para a prestação de contas, mas também para a verificação de outras demandas ocorridas na
unidade hospitalar. Afirmou que recebe várias reclamações, assim como os outros vereadores recebem.
Pediu que os pares compareçam à audiência para discutirem a situação do Hospital Municipal. Enfatizou

que a Enfermagem enfrenta dificuldades na atuação no hospital, e é uma força importante no
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desenvolvimento das atividades naquela unidade. Disse ser importante os parlamentares terem
conhecimento do dimensionamento de pessoal do HMS e da UPA. Informou que a audiência deve contar
com a presença da Secretaria Municipal de Saúde e do Conselho Municipal de Saúde. O vereador
ERASMO MAIA (DEM) registrou que, durante a manhã desta terça-feira (08), juntamente com lideranças
da comunidade Cipoal, reuniu com o prefeito Nélio Aguiar, para iniciar tratativas em prol da realização de
obras e serviços naquela comunidade, neste ano. Citou obras em Educação como a do Centro Municipal de
Educação Infantil Raimunda Maia da Silva, remanescente do consórcio PIB. Explicou que a empresa,
responsável pela obra, entrou em recuperação judicial, sendo realizada uma nova licitação, e a empresa
ganhadora do novo certame não deu conta e desistiu do contrato, e a segunda colocada deverá assumir.
Disse que há esperança de que essa obra seja concluída, pois faz parte de um contrato de 21 creches que o
Município ainda não concluiu a execução. Outra obra é o acesso à escola e à Unidade Básica de Saúde.
Ressaltou se tratar de um ponto de alagamento. Apontou que, com a diminuição das chuvas, espera-se que
as obras sejam executadas. Incluiu também a reforma da cobertura do ginásio, assim como a construção da

praça e da academia de ginástica da própria praça, obras inseridas no Plano Plurianual (PPA), discutido
junto à comunidade. Destacou outra demanda exposta ao prefeito, para que ele faça uma interlocução com
o governador Helder Barbalho, qual seja, a construção de uma escola de ensino médio. Esclareceu que a
Escola São José funciona em imóvel alugado, que custa 20 mil reais mensais, e há uma demanda. Segundo
o vereador, aquela região de planalto cresce muito rapidamente. Para concluir, o parlamentar tratou da
problemática da violência ocorrida na Praia do Maracanã. Relatou que, no último fim de semana, repetindo
outros fins de semana, o balneário urbano foi novamente palco de violência, depredação e conflito de

pessoas que por ali passam, em decorrência da desordem, da falta de organização, do uso excessivo de
drogas e álcool. Conclamou todos os vereadores para agirem com relação ao problema. Anunciou que
entrará com requerimento pedindo uma reunião conjunta, para definir qual comissão permanente da Casa
deve trabalhar sobre a causa. Ressaltou a necessidade de, juntos encontrarem um caminho para aquela
forma de fazer comércio, junto ao Governo Municipal e aos órgãos de segurança pública. Frisou se tratar
de umaárea bastante frequentada, mas que costumeiramente é palco de violência, coisas desagradáveis que
refletem muito negativamente para a nossa cidade e para o turismo de Santarém. Observou ser uma área
que foi reformulada para dar um outro ar para Santarém. Declarou que têm ocorrido festas sem o aval da

Segurança Pública, sem autorização das secretarias de Meio Ambiente. Disse desconfiar que muitos
comércios funcionem sem alvará. Ponderou que há reclamação daqueles comerciantes que querem
comercializar de forma legal e fazer um ambiente seguro e agradável, muito melhor do que estava.
Finalizou apelando ao Governo Municipal, às secretarias de Turismo e de Meio Ambiente, para que se dê
um basta nessa situação. Enfatizou a necessidade de novas regras e plano muito mais organizado, para que
isso não mais aconteça. O vereador GERLANDE CASTRO (PSB) repercutiu a audiência, na manhã desta
terça-feira (08), com o prefeito Nélio Aguiar, acompanhado de lideranças da regiões do Arapiuns, do Alto
Arapiuns e do Maró, comunidades Cachoeira do Aruã e Monte Sião, reforçando e pedindo ao prefeito para
que coloque em sua agenda algumas demandas como a reforma e ampliação da escola Nossa Senhora de
Nazaré, junto com a de Monte Sião que é pra ser ampliada e precisa estender o ensino para a sexta série.
Ressaltou ser do conhecimento da Casa que há recurso para investir em Educação. Aproveitou para pedir
asfaltamento da Rua Mapiri, no bairro Mapiri, no perímetro da Travessa Almirante Barroso até a Travessa
Acássia Prateada. Pediu a reforma e ampliação da Escola Maria Amália, também no Mapiri. Acrescentou
quejá recebeu um retorno positivo do deputado estadual José Maria Tapajós (PL) para a pavimentação da
Rua Mapiri e de mais alguma rua no bairro. Pleiteou ainda a regularização fundiária para uma grande área
do bairro, lembrando que há um processo judicial, via antigo Tropical Hotel, hoje Barrudada. Ressaltou
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que isso impedia o avanço na documentação dessa área. Disse que o Mapiri é um bairro, onde a população
já sofreu bastante. Lembrou as inserções do PAC I e PACII, programa federal de urbanização que tirou
muitas famílias de casas em áreas de alagamento. Segundo o vereador, há família pagando hoje mil reais
de aluguel, sem ter condições reais de arcar com tamanha despesa. Ecoou o pedido da comunidade para
que o mais rápido possível o cidadão tenhao direito de ter sua casa. O parlamentar aproveitou também para
pedir ao prefeito a recuperação de mais uma rua do bairro Santana. Reconheceu o trabalho da Câmara de
Santarém para que tivéssemos todo esse investimento em infraestrutura urbana, em referência à aprovação
do projeto que permitiu a Prefeitura a contrair empréstimo. Parabenizou os vereadores da legislatura
passada por essa permissão ao Município para que este pudesse investir. O vereador CARLOS SILVA
(PSC) informou que recebeu uma ligação de moradores da Comunidade Limão Grande para falar que a
bomba do microssistema queimou. Informou que já repassou a demanda ao secretário municipal de
Agricultura e Pesca Bruno Costa, com quem, no próximo sábado, irá até a comunidade em busca de uma
solução para o problema. Registrou que, no último sábado, esteve no Aninduba, onde reuniu na Escola
Osman Bentes com pais de alunos que se mostraram preocupados porque foi solicitado ensino médio, por
meio de uma indicação dele. Declarou ter entregado a Indicação nas mãos da secretária de Educação do
Estado. Segundo o parlamentar, alguém teria chegado à comunidade, dizendo que nãoiria ser efetivada a
demanda. Disse ser ruim quando alguém chega para queimar o vereador. Esclareceu que falou com o
deputado estadual José Maria Tapajós (PL), o qual lhe garantiu ter ido à Seduc, junto à professora Regina,
coordenadora do Sistema de Organização Modular de Ensino (SOME),e a equipe deverá ir à escola neste
mês de fevereiro. Acrescentou que contou com a parceria do vereador Didi Feleol (PP). Protocolou um
requerimento para a aquisição de um transporte escolar na comunidade Castanhalzinho, no Lago Grande.
Observou que o transporte usado ficou inviável. Anunciou requerimentos para a Secretaria Municipal de
Educação, pedindo mais umasala de aula na escola Castro Alves, em Costa do Aritapera, e para a Secretaria
Municipal de Saúde, solicitando a contratação de um ACS para a Comunidade Ilha de São Miguel, onde
moradores relataram a falta de agente de sáude há bastante tempo, e solicitará também iluminação para a
Comunidade Vila Socorro. Pela ordem, o vereador Alexandre Maduro (MDB) advertiu já ter feito o pedido,
por meio de Requerimento aprovado, de contratação de ACS para a Comunidade Ilha de São Miguel, além
de uma escola, quejá está licitada com obras iniciadas em janeiro deste ano. Também pela ordem, Carlos
Silva (PSC) replicou que, se soubesse disso, não teria entrado com o requerimento, mas enfatizou a
importância de reforçar a demanda. TEMPO DAS BANCADAS: o vereador PROFESSOR JOSAFÁ
GONÇALVES (PL) avaliou seu primeiro ano de mandato. Afirmou que existem demandas muito grandes,
o que acaba não dando para corresponder cem porcento com os anseios da sociedade. Enfatizou o trabalho
Junto à categoria dos trabalhadores da Educação. Lamentou ter sido o segmento profissional que mais
perdeu trabalhadores e trabalhadoras para a Covid-19. Disse terem ficado dúvidas com relação ao rateio
dos recursos da Educação, os quais contemplaram não somente profissionais do magistério, mas também
de apoio e quem recebia pelo tesouro. Enfatizou que a Educação é uma família. Registrou a importância
da eleição de gestores escolares. Segundo ele, Santarém continua sendo referência na lei de gestão
democrática, embora haja rumores a respeito da constitucionalidade da norma. Citou a realização da posse
dos gestores eleitos, contando com a presença de vários pares. Remontou ao tempo em que os gestores
eram indicados por políticos e se tornavam cabos eleitorais. Elogiou o trabalho do prefeito Nélio Aguiar e
da secretária de Educação professora Maria José Maia, dando apoio à gestora para que continue à frente da
Pasta. Destacou a polêmica acerca do novo valor do piso salarial, em que ele realizou uma transmissão pela
internet ao vivo, entrevistando o prefeito e a secretária de Educação. Explicou que havia uma expectativa
com relação à aprovação do piso por parte do presidente da República Jair Bolsonaro. De acordo com o
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vereador, havia um indicativo de greve nacional, quando o presidente concedeu o novo piso aos
professores. Inseriu que o prefeito Nélio Aguiar concedeu o valor do novo piso, sendo um dos primeiros
prefeitos a executar o novo valor, dentre os 144 municípios paraenses. Destacou a reunião, realizada na
última sexta-feira, do Comitê de Retorno às Aulas do Município de Santarém, do qual fazem parte, além
dele como presidente da Comissão de Educação, a vereadora Enfermeira Alba Leal (MDB) e o vereador
Didi Feleol (PP), e ambos não puderam participar. Ficou definido o retorno das aulas para o próximo dia
15 de fevereiro, de forma intercalada. O vereador JÚNIOR TAPAJÓS (PL) destacou o trabalho de
excelência na área da Educação do prefeito Nélio Aguiar e da titular da Pasta Professora Maria José Mais.
Enumerou alguns pedidos, feitos porele, e atendidos: a ordem de serviço do ginásio da escola Santa Maria
da Comunidade Vila Gorete, sendo o primeiro ginásio poliesportivo da Região do Arapiuns, orçado em R$
1,4 milhões; obra da Creche do bairro Jaderlândia, que já possui uma creche, mas em prédio alugado, no
valor de R$ 3,8 milhões; Creche em Vila Curuai, no valor de R$ 4 milhões, reivindicação que contou
também com a força dos vereadores Enfermeira Alba Leal (MDB), Didi Feleol (PP), Gerlande Castro
(PSB), Erlon Rocha (MDB) e Professor Josafá Gonçalves (PL). Ressaltou a importância da representação
pública desta Casa, e reforçou o agradecimento ao prefeito, à secretária de Educação e à equipe técnica da
Semed, na pessoa do engenheiro Lauro Silva. Destacou que as obras somam 9,2 milhões de reais. Para
finalizar, falou de um pedido dele para a implantação de Ensino Médio na comunidade Anumã, que já deve
ter a aula inaugural em 08 de março, Dia da Mulher. Enalteceu o apoio do deputado estadual José Maria
Tapajós (PL). Acrescentou que o deputado José Maria Tapajós já conseguiu algo em torno de R$ 80
milhões de recursos para Santarém em pouco mais de um ano como deputado. O vereador ENFERMEIRO
MURILO TOLENTINO (PSC) tratou do combate à Covid-19. De acordo com ele, Santarém vem
avançando na vacinação infantil. Disse que os pais ficam temerosos, mas vem acompanhando a imunização
e não houve nenhum efeito colateral constatado. Afirmou quea vacina tem surtido efeito, mas não é a favor
da obrigatoriedade. Em assunto correlato, destacou que mora próximo a uma agência da Caixa Econômica
Federal, onde tem observado filas enormes na parte externa do banco. De acordo com o vereador, essa
exposição pode facilitar a proliferação do vírus causador da Covid-19. Ressaltou não ter visto, até hoje,
nenhum banco tomar atitude com relação ao problema, embora mantenham todas as medidas de prevenção
ao contágio pelo Coronavírus no interior dos bancos. Falou que está buscando uma maneira de trabalhar
nesse problema, com seu gabinete. O vereador ELIELTON LIRA (AVANTE) registrou que, no último
domingo, esteve na região do Aritapera, na Comunidade Santa Terezinha, acompanhando um projeto
denominado Semente do Amanhã, que tem como coordenador o advogado Paulo Lira Vidal. Declarou
terem sido momentos muito felizes, gratificantes de ver o povo ribeirinho recebendo atendimento de
cidadania. Citou colegas vereadores, oriundos de regiões derios, para destacar a realidade dos ribeirinhos,
que em seis meses estão em terra firme; seis meses estão em cima de maromba. Destacou a importância
daquele projeto, visto no olhar das pessoas recebendo tratamento médico de diferentes especialidades,
medicamentos para pressão arterial, odontológicos. Inseriu que a iniciativa contou com a parceria do
deputado estadual Hilton Aguiar (Avante) que solicitou ao Núcleo de Justiça o atendimento no projeto.
Cerca de 700 pessoas foram atendidas em vários procedimentos. Parabenizou o vereador Alexandre
Maduro (MDB) pela luta em prol da Escola de Santa Terezinha, a qual é antiga e precisa de reparos.
Enfatizou que foram recebidos há cerca de um mês mais de 400 mil reais em equipamentos para a melhoria
de feiras e mercados de Santarém. Informou que, dentro do depósito da Semap, há freezers, balcões
frigoríficos, balanças eletrônicas, para serem entreguesa feirantes do Mercadão 2000, escolhido por já estar
passando pela reforma. Destacou que o vereador Ronan Liberal Jr. (MDB) articulou para a reforma do
Mercadão. Anunciou que, na sexta-feira, serão entregues 20 balcões frigoríficos, 25 balanças, 20 freezers
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e 20 fogões industriais para as senhoras que vendem alimento ao redor do Mercadão 2000. Parabenizou ao
prefeito Nélio Aguiar e ao vereador Jander Ilson Pereira (DEM)pela escola de Saracura Nossa Senhora do
Livramento, inaugurada recentemente. Parabenizou também ao Executivo Estadual e ao Executivo
Municipal pela reconstrução do trecho abalado da Rodovia Fernando Guilhon. Concluído o Grande
Expediente, passamos para a Primeira Parte da Ordem do Dia, semaleitura da ata. O presidente Ronan
Liberal Jr. (MDB) esclareceu que a pessoa responsável pelo serviço de produção da ata está doente, e o
trabalho deve ser retomado na próxima semana. Prosseguindo, houve a leitura dos expedientes recebidos:
MEMO. 001/2022 — GAB. Ver. Biga Kalahare (PT); MEMO. 005/2022 — GAB.Ver. Jander Ilson Pereira
(DEM); Foram encaminhados às comissões pertinentes: PROJETO DE LEI, de autoria do vereador Júnior
Tapajós (PL), que dispõe sobre a nomenclatura da escola municipal do Residencial Salvação, para que se
chame Escola Municipal Professora Maria Eunice Ferreira da Silva; PROJETO DE LEI, de autoria do
vereador Ronan Liberal Jr. (MDB), que dispõe sobre a revisão geral anual dos valores constantes nos
anexos da Lei Municipal 20.337, de 17 de janeiro de 2018. Passamos para a Segunda Parte da Ordem do
Dia, com a discussão e votação das matérias em pauta. TRABALHOS APROVADOS E
ACATADOS: Moção de Aplausos 18/2022, de autoria do vereador Carlos Martins (PT). Dando
seguimento à pauta com a aprovação da Indicação 12/2022, de autoria da vereadora Alba Leal (MDB):
Indicação 14/2022, de autoria do vereador Alexandre Maduro (MDB); Indicações 15; 16; 17; 18; 19 e 20
de 2022, de autoria do vereador Alysson Pontes (PSD); Indicação 21/2022, de autoria do Poder Legislativo
Municipal; Requerimento 59/2022, de autoria do vereador JK do Povão (PSDB); Requerimentos 23; 24;
25; 26; 27; 28 e 29 de 2022, de autoria do vereador Elielton Lira (Avante); Requerimentos 65 e 66 de
2022, de autoria do vereador Carlos Silva (PSC); Requerimentos 67 e 68 de 2022, de autoria do vereador
Enf.º Murilo Tolentino (PSC); Requerimentos 69 e 70 de 2022, de autoria do vereador Enf." Alba Leal
(MDB): Requerimentos 71; 72; 73 e 74 de 2022, de autoria do vereador Ronan Liberal Jr. (MDB);
Requerimentos 75; 76; 77 e 78 e 115 de 2022, de autoria do vereador Gerlande Castro (PSB);
Requerimentos 81 e 82 de 2022, de autoria do vereador Silvio Neto (DEM); Requerimentos 91; 92; 93; 94;
95; 96: 97; 98; 99: 100; 101; 102 e 103 de 2022, de autoria do vereador Didi Feleol (PP); Requerimentos
104; 105; 106; 108; 109 e 110 de 2022, de autoria do vereador Alexandre Maduro (MDB); Requerimentos
113 e 114 de 2022, de autoria do vereador Júnior Tapajós (PL). Concluída a pauta, o presidente RONAN
LIBERAL JR. (MDB) encerrou os trabalhos, convidando a todos para a próxima sessão. Vereadores
presentes: ALEXANDRE MADURO (MDB), ALYSSON PONTES (PSD), CARLOS SILVA (PSC),
DIDI FELEOL (PP), DR. CARLOS MARTINS (PT), ELIELTON LIRA (AVANTE),
ENFERMEIRA ALBA LEAL (MDB), ENFERMEIRO MURILO TOLENTINO (PSC), ERASMO
MAIA (DEM), GERLANDE CASTRO (PSB), JK DO POVÃO(PSDB), JÚNIOR TAPAJÓS (PL),
PASTOR ANGELO TAPAJÓS (REPUBLICANOS), PROFESSOR JOSAFÁ GONÇALVES (PL),
RONAN LIBERAL JR. (MDB), SÍLVIO NETO (DEM). Vereadores Ausentes com Justificativa:
ADRIANA ALMEIDA (PV), AGUINALDO PROMISSÓRIA (PSL), BIGA KALAHARE (PT),
ERLON ROCHA (MDB) e JANDER ILSON PEREIRA (DEM).E, para constar, mandou lavrara ata,
que depois de lida, discutida e aprovada, será assinada por quem de direito.

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTARÉM

an Liberal Jr.Ron Presidente

JÂMARA MUA A T

Carlos Silva
2º Secretário


