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Proj. josefá-Gt
Ata da Quarta Sessão Ordinária do Primeiro Período da Segunda Sessão LegislátRá da Décima Nona
Legislatura, realizada em nove de Fevereiro de dois mil e vinte e dois, no Plenário Vereador Benedito
Magalhães da Câmara Municipal de Santarém. À hora regimental, o presidente em exercício vereador
JANDER ILSON PEREIRA (DEM) deu boas-vindas a todos e iniciou a sessão com o GRANDE
EXPEDIENTE. TEMPO DAS LIDERANÇAS: o vereador JK DO POVÃO (PSDB) falou sobre o
trabalho de fiscalização em logradouros públicos: praças, parquinhose quadras de esporte. Ressaltou que,
no ano passado, registrou a demanda na Casa e levou às secretárias municipais responsáveis. Afirmou quehá quadras abandonadas há mais de quatro anos comoa quadra do Parque da Cidade. Enfatizou que o seu
papel tem sido feito, e a partir de agora, todosos diasirá fiscalizar. Advertiu que,a respeito dos logradouros,
ondejá foi, e nada foi executado, irá acionar o Ministério Público. Ressaltou que o Poder Executivo tem
deixado a desejar, principalmente, na manutenção das praças e quaras de esporte, sobre as quais todos os
dias recebe reclamações de pais e dos desportistas que utilizam os espaços. O vereador JANDER ILSON
PEREIRA (DEM)repercutiu uma reunião queteve, juntamente com diretores da Colônia de Pescadores
Z-20, com o secretário regional de Governo do Estado Henderson Pinto, em que foram levadas algumas
demandas da categoria de trabalhadores da pesca. Recebeu respostas positivas para resolver os problemas.
Agradeceu à diretoria da Z-20, nominando o Senhor Ednaldo, diretor de Patrimônio e Finanças; Amarildo;
Adenilson e Manoel Pinheiro. Relatou também a sua visita à Secretaria Municipal de Educação, junto à
titular da Pasta Professora Maria José Maia, à Professora Aline, coordenadora de Educação Infantil, e ao
Senhor Lauro, engenheiro da Semed. Inseriu que tratou dos trabalhos que estão sendo realizados em
algumas escolas de Várzea. Anunciou que, na próxima sexta-feira, será assinada a ordem de serviço para a
construção de 10 escolas e 18 poços. Disse estar feliz porque muitas demandas apresentadas, por meio do
seu mandato, estão sendo atendidas. Parabenizou o vereador professor Josafá Gonçalves pelo trabalho em
prol da Educação e a professora Maria José Maia pelo diálogo que tem mantido com todos. Afirmou que a
Educação santarena nunca mais será a mesma. Ressaltou que uma educação de qualidade precisa ter
professores qualificados, merenda de qualidade e uma boa estrutura. Segundoele, o prefeito Nélio Aguiar
e a professora Maria José têm todo um carinho com nossascrianças, pais, professores e com as pessoas que
trabalham com a educação de modo geral. O vereador JÚNIOR TAPAJÓS (PL) informou sobre a abertura
de mais uma concorrência pública da Prefeitura de Santarém para asfaltamento de vias em diversos bairros
na área urbana e em Vila Curuai, com implementação de meio-fio, calçada, drenagem, por meio do Finisa,
programa de financiamento em Infraestrutura, que conta com recursos de empréstimo aprovado pela Casa.
Disse que o prefeito Nélio Aguiar tem feito um excelente trabalho no nosso Município. Enumerou as vias
que serão contempladas com as obras: Avenida Alvorada, com 1.488,26 metros, entre a Avenida Turiano
Meira e Rua Jari, no bairro Urumari; Avenida Girassol, com 655,37 metros, entre a Travessa Jasmim e a
Rua 11 horas, no bairro Jardim Santarém, onde também será asfaltada a Avenida Margarida com 750
metros, entre as avenidas Bartolomeu de Gusmão e Anysio Chaves. Continuou, informando as ruas do
Distrito Curuai, onde serão pavimentadas três vias: Rua José Lourido - trecho 1, com 406,75 metros, entre
as ruas Joaquim Soares e Vicente Régis; Rua Vicente Régis - trecho 2, com 347,41 metros,entre as ruas
José Lourido e Henrique Canuto e Rua Henrique Canuto - trecho 3, com 537,73 metros, entre as ruas
Vicente Régis e José Lourido 02. Enfatizou que, com relação a Curuai, trata-se de umaluta de vereadores
que muito bem têm representado a Câmara de Santarém, junto aos moradores de Curuai. Citou os nomes
de Alba Leal (MDB); Prof. Josafá Gonçalves (PL); Erlon Rocha (MDB); Didi Feleol (PP) e Gerlande
Castro (PSB). O vereador PROFESSOR JOSAFÁ GONÇALVES (PL) registrou uma reunião com o
deputado José Maria Tapajós (PL), em que houve pautas importantes, não somente para Santarém, mas
para toda a região Oeste do Pará. Disse ter reafirmado um compromisso com os companheiros do PL,
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juntamente com o colega Júnior Tapajós (PL), em que não há separação entre eles, e continuam unidos,
Junto ao deputado José Maria Tapajós, para trazer recursos para a região. Ressaltou que o presidente
Bolsonaro veio depois para o partido, e ele é quem tem quese adequar ao PL. Tratou também do retorno
às aulas, junto ao Comitê de Crise da pandemia da Covid-19, no Município. Ressaltou ser importante quenão se precipite com esse retorno. Apontou uma das sugestões: que a campanha de vacinação retorne às
escolas com o reinício do ano letivo. Deixou um recado para os pais: acreditem na Ciência. Enfatizou queDeus deu a sabedoria para que o homem e a mulher estudem e possam contribuir com esse processo.
Explicou como será o retorno às aulas de forma intercalada: do primeiro ao quinto ano, será de segunda à
quarta, com uma turma; e terça e quinta, com outra; e sexta para o reforço; e do sexto ao nono ano,intercalado. Acrescentou que a medida é para que, nesse primeiro bimestre, possa ter um acompanhamento
maior dos alunos, pois muitos terão dificuldades com as aulas presenciais, haja vista muitos terem passado
dois anos sem ir à escola. Incluiu que tem conversado com profissionais do grupo do magistério para quetenham um carinho ainda maior com os alunos da Rede Municipal de Ensino,a partir do dia 15 de fevereiro.
Pela ordem, o vereador Gerlande Castro (PSB) falou sobre o anúncio do vereador Júnior Tapajós (PL)
sobre o asfaltamento de ruas no Curuai. Parabenizou o colega pelo discurso e disse que se trata de um
sonho, citando também os nomes dos pares Enf." Alba Leal (MDB), Didi Feleol (PP), Josafá Gonçalves
(PL), Júnior Tapajós (PL) e Jander Ilson Pereira (DEM). Colocou ainda que visitou a Secretaria Municipal
de Saúde e a UBS do Mararu. No consultório de Odontologia da unidade,a compressão que ficava dentro
do banheiro já está sendo colocada fora, e o problema do Centro Especializado em Odontologia (CEO) do
Maracanã, onde o aparelho de radiografia já está sendo consertado para viabilizar o atendimento à
população. O vereador Júnior Tapajós (PL) pediu também a palavra para dizer que esteve, nesta quarta-
feira, representando a Câmara de Santarém e o presidente Ronan Liberal Jr. (MDB), na posse dos
conselheiros do Conselho Gestor do Fundo de Habitação. A vereadora ENFERMEIRA ALBA LEAL
(MDB) relatou que esteve, na manhã desta quarta-feira, na Avenida Palhão, entre as avenidas Dom
Frederico Costa e Curuá-Una, verificando as condições da via. Disse que a situação é de intrafegabilidade,
e os moradores a chamaram porque há trechos onde os carros não têm condições nem de entrarem em
garagens; ficam do lado de fora, passando por perigos de arrombamento. Fez um vídeo e entrou em contato
comosecretário de Infraestrutura Daniel Simões, o qual se prontificou em mandar uma equipe para resolver
a demanda em caráter de urgência. Remontou que a Avenida Palhão é um requerimento dela, desde o ano
passado. Inseriu que observa o quanto as pessoas solicitam melhorias nos locais onde moram,e o quanto
está sendo necessária a atuação da Prefeitura. Entende que nesse período de chuva é mais difícil executar
serviços, mas é “preciso agir. Em outro assunto, entrou com documento solicitando ação social da Semtras
na comunidade São Jorge, no Lago Grande. Salientou que, no ano passado, fez ação de doação de sangue
Junto ao Hemocentro, e neste ano ficará nas comunidades. Parabenizou, em seguida, o deputado estadual
José Maria Tapajós (PL) por ter usado a tribuna da Alepa para falar do Rio Tapajós, que está sendo
prejudicado comaatividade garimpeira. Pediu ao governador que tome providências com relação a essa
situação. TEMPO DAS BANCADAS: o vereador BIGA KALAHARE (PT) parabenizou a vereadora
Enf.* Alba Leal (MDB) por conseguir fazer com que o secretário municipal de Infraestrutura faça a
pavimentação de ruas abandonadas. Alegou queele, assim como outros vereadores, têm vários documentos
fazendo esse pedido, citando que não conseguiu para o bairro onde mora. Ressaltou saber que há quem
não pague imposto, mas muitos pagam e merecem pelo menos ter a frente da casa acessível. Em seguida,
destacou a visita que realizou ao Lixão, situado na Comunidade Perema. Lembrou que, no ano passado,
houve um bloqueio feito pelos moradores devido à condição desagradável do lugar. Informou que, por
conta das fortes chuvas, há umas poças de água, possivelmente, com chorume. Deu entrada na Casa com
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um documento pedindo que a equipe que cuida de análise de águas da Ufopa realize um estudo das águas
do aterro e das águas que são distribuídas às comunidades ao redor. Citou que os lençóis freáticos naquela
área têm ligação. Ressaltou que objetiva saber se a população nãoestá sendo prejudicada com a água, além
do transtorno do lixo a céu aberto. Observou queexiste lei para a adequação do despejo de resíduos sólidos
no país, ao que entrou com um documento, pedindo informação de como está o processo de mudança da
Prefeitura de Santarém. Relatou ainda acerca da situação, na qual encontrou as famílias trabalhando no
aterro, sem EP[”s, e qualquer outra proteção. Disse saber que há uma necessidade porque são pessoas que
não têm condições. Observou até a presença de crianças, no horário em que poderiam estar estudando. O
vereador CARLOS MARTINS (PT) destacou a modernização da comunicação da Câmara, com
equipamentos novos no Plenário, onde são feitas transmissões ao vivo para a população acompanhar os
trabalhos da Casa. Comunicou que o Partido dos Trabalhadores tem a tradição de revezara liderança do
partido em parlamentos. No primeiro ano, esteve na liderança, e agora, neste ano,o líder do PT na Câmara
de Santarém passa a ser o vereador Biga Kalahare. Acrescentou que, no próximo dia 10 de fevereiro, a
sigla completará 42 anos, e em um ano de debate político, está se planejando para fazer esse debate.
Informou que recebeu um documento de convocação da 7º Conferência Municipal da Cidade de Santarém.
Enfatizou que o tema é muito importante porque existem questões de desenvolvimento urbano. Apontou
que, com 25 mil quilômetros quadradosdeárea, a população em Santarém se concentra 70% naárea urbana.
Segundoele, essas conferências são realizadas exatamente para resolver a questão de moradias, política de
habitação, saneamento ambiental e de mobilidade urbanae o tema desta, a ser realizada em março nos dias
10 e 11 será “Cidades democráticas, inclusivas e sustentáveis”. Argumentou que a cidade tem uma função
social, e todas as pessoas que moram na área urbana têm os mesmos direitos, mas há desigualdades pois
existem bairros mais organizados. Sintetizou algumas obras e serviços urbanos e questionou se há uma
distribuição de forma igual por toda a área urbana. Observou que existe uma grande distância entre os
bairros periféricos e mais antigos, e que essa desigualdade precisa ser combatida. Indagou: como uma
pessoa que mora lá no Pérola do Maicá chega ao centro da cidade? Como estão essas ruas, onde não foi
feito nenhum serviço de terraplenagem, capina, limpeza das ruas? Afirmou que são verdadeiras valas onde
não tem como se movimentar. Falou sobre a oferta de água potável e do esgotamento sanitário. Ressaltou
que o Brasil é um país que tem muitos problemas de saneamento e Santarém é uma cidade com mais de
300 mil habitantes sem uma infraestrutura adequada. Emendou falando da mensagem do prefeito, na qual
não viu nada sobre os apartamentos do Minha Casa; Minha Vida da Moaçara, e não viu uma linha sobre o
empreendimento que tem cerca de 1.500 moradias. Disse que, enquanto temos um bairro se formando de
forma desordenada, o Bela Vista do Juá, o município precisa de ampliação do acesso às moradias. Citou
que tem um programa do Governo do Estado, o “Sua Casa”, em que o governo entrega nas mãos das
pessoas 21 mil reais. Questionou quantas famílias foram beneficiadas em Santarém. Apontou que sejam
questões a serem levantadas nessa Conferência Municipal da Cidade. Incluiu que a Câmara terá um
representante na comissão do município que participaria, e gostaria de saber se já foi encaminhada alguma
correspondência nesse sentido. Afirmou acreditar ser um evento importantíssimo. Ressaltou que não pode
findar apenas em um relatório, e não se transformar em realidade. Criticou a Conferência de Saúde, pois,
de acordo comele, é posto quese vai fazer um monte de coisas importantes, e no fim do ano,são construídas
somente três unidades de saúde. Perguntou: vamos transformar esses documentos em consequências ou
serão meras peças de ficção? Apontou a necessidade de haver mais eficácia nesses planos, e não os tornar
simplesmente um documento. O presidente da Câmara vereador RONAN LIBERAL JÚNIOR (MDB)
tomou assento à mesa e ressaltou que estava no evento da liberação do trecho da Avenida Fernando
Guilhon, onde abriu um grande buraco. Salientou que o Governo do Estado investiu uma ordem de 3
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milhões de reais na obra. O vereador ERASMO MAIA (DEM) anunciou que o Tribunal Superior Eleitoral,
na noite da terça-feira (13), decidiu por unanimidade a favor fusão entre os partidos Democratas e PSL,
cuja convenção foi realizada em 03 de outubro do ano passado, sob a relatoria do Ministro Edson Fachin
cumprindo todos os requisitos necessários. Inseriu que a nova sigla tem como presidente Luciano Bivar e
como secretário geral Antônio Carlos Magalhães Neto. Enfatizou queeles lideram o grupo que decidiu de
uma forma conjunta organizar e continuar o seu trabalho político em defesa da sociedade brasileira.
Argumentou que a ideologia do partido conserva e trabalhao liberalismo econômico e o conservadorismo
liberal, sendo de centro-direita. Citou que passam a compor a nova sigla partidária três governadores de
estado, 552 prefeitos, 81 deputados federais, 8 senadores, e mais de 5546 vereadores. Incluiu que,lá atrás,
o DEM e o PSL fizeram manifestação conjunta contra os arroubos do presidente da República. Agora,
continuou o vereador, vão fazer a organização partidária. Levar essa proposta aos estados e municípios,
para, a partir daí, trabalhar de forma conjunta sempre em busca do melhor para o país. Acrescentou que
muda a configuração política da Câmara, passando de três para quatro vereadores: Jander Ilson Pereira,
Erasmo Maia, Silvio Neto e Aguinaldo Promissória. Carlos Martins (PT) pediu aparte, e destacou ser a
novasigla uma força fundamental nas eleições e que o DEM veio do PFL, do Arena, no tempo do Governo
Militar, e deu apoio ao governo que não era democrático, mas cresceu e é um partido moderno, com isso,
se contrapõe em muitos pontos ao partido dele, o PT, que tem vínculos à social democracia. O petista disse
que são ideologias distintas, porém se preocupam comopaís, e a gente se preocupa com a extrema direita
que tem temas autoritários. Carlos Martins verbalizou haver uma esperança de que o novo partido seja uma
alternativa de direita, mas que não seja de extrema direita. Ressaltou que não precisamos de autoritarismo,
e queremos o debate político democrático, e que, na Câmara de Santarém, tenhamos entendimento em
busca do desenvolvimento do município. Devolta à palavra, Erasmo Maia destacoua importância do antigo
Democratas, quando um grupo de deputados definiu que era necessária essa redemocratização do país.
Sustentou que o DEM foi muito importante à nova República. Paraele, o partido busca sempre o diálogo
e a liberdade econômica, e entende que o empreendedorismo cria e gera empregose a defesa nesse sentido
será muito efetiva. Ressaltou que a nova legislação eleitoral permite aos partidos se juntarem em busca da
nova política para fortalecer o trabalho do Poder Executivo. Criticou o grande número de partidos, o qual
não seria bom para a democracia. Com isso, vislumbra o ato de retornar e juntar aquelas ideias que são
mais próximas para o desenvolvimento do país, e concluiu o assunto apontando que espera que o novo
processo eleitoral fortaleça as ideias e o trabalho do Poder Executivo. O outro tópico do parlamentar foi
Infraestrutura. Indicou que sua fala seria no sentido de justificar os questionamentos de outros vereadores
acerca dos problemas em vias dos bairros periféricos. Apontou que, em conversa com o prefeito Nélio
Aguiar, constatou que seria impossível o Município, todos os anos, investir na terraplenagem de vias com
piçarramento e aterro levando material para recompor a malha viária. Disse que o trabalho de asfaltamento
tem sido transformador, o que nunca foi feito em governos anteriores. Concluído o Grande Expediente,
passamos para a Primeira Parte da Ordem do Dia, sem a leitura da ata. O presidente Ronan Liberal Jr.
(MDB) esclareceu que o trabalho deve ser retomadona próxima semana. Prosseguindo, houvea leitura dos
expedientes recebidos: MEMO. 10/2022. GAB Ver. Ângelo Tapajós (Republicanos); Foram encaminhados
às comissões pertinentes: PROJETO DE LEI, de autoria do vereador Dr. Carlos Martins (PT), que declara
a Praça Rodrigues dos Santos como patrimônio histórico e cultural do município de Santarém; PROJETO
DE LEI, de autoria do Poder Executivo, que autoriza a abertura de crédito adicional especial ao Fundo
Municipal de Saúde para o exercício de 2022 e dá outras providências; PEDIDO DE INFORMAÇÃO, de
autoria do vereador Biga Kalahare (PT), que pede informações sobre quais medidas estão sendo tomadas
com relação ao trabalho feito junto às famílias do aterro sanitário do Perema com relação ao aspecto social
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e de saúde; PROJETOS DE ALIENAÇÃO, de autoria do Poder Executivo, em favor de José Maria Parente,Manoel Anselmo da Silva Campos, Orivan de Vasconcelos Sousa, Regina Lopes Ribeiro, Joel de Sousa,
Terezinha da Silva Alves, Cláudio Araújo da Silva Furtado, Maria do Socorro da Silva Furtado e KeyboCalazin Ciesca. 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 22; 23 de 2022,
de autoria do vereador Dr. Carlos Martins (PT); Indicação 04/2022, de autoria da vereadora Adriana
Almeida (PV); Indicação 22/2022, de autoria da vereadora Enf? Alba Leal (MDB); Indicação 23/2022, de
autoria do vereador Elielton Lira (Avante); Requerimentos 04; 52; 53; 54; 55; 56; 57 e 58 de 2022, de
autoria da vereadora Adriana Almeida (PV); Requerimentos 79 e 80 de 2022, de autoria do vereador Jander
Ilson Pereira (DEM); Requerimentos 113 e 114 de 2022, de autoria do vereador Júnior Tapajós (PL);
Requerimentos 116; 117; 118; 119; 120 e 121 de 2022, de autoria da vereadora Enf? Alba Leal (MDB);
Requerimentos 122; 123; 124; 125; 126; 127; 128 e 129 de 2022, de autoria do vereador Alysson Pontes
(PSD); Requerimentos 130 e 132, de autoria do vereador Carlos Silva (PSC); Requerimentos 134; 135;
136; 137; 138 e 139 de 2022, de autoria do vereador Alexandre Maduro (MDB); Requerimento 140/2022,
de autoria do vereador Dr. Carlos Martins (PT); Requerimentos 141; 142; 143 e 144 de 2022,de autoria do
vereador Ronan Liberal Jr. (MDB); Requerimentos 145; 146; 147 e 148 de 2022, de autoria do vereador
Didi Feleol (PP); Requerimentos 149; 150; 151 e 152 de 2022, de autoria do vereador Elielton Lira
(Avante). Concluída a pauta, o presidente RONAN LIBERAL JR. (MDB) encerrou os trabalhos,
convidando a todos para a próxima sessão. Vereadores presentes: ADRIANA ALMEIDA (PV),
ALEXANDRE MADURO (MDB), ALYSSON PONTES (PSD), BIGA KALAHARE (PT), 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), JANDER ILSON PEREIRA (DEM), JK DO POVAO
(PSDB), JÚNIOR TAPAJÓS (PL), PROFESSOR JOSAFÁ GONÇALVES (PL), RONAN LIBERAL
JR. (MDB), SÍLVIO NETO (DEM). Vereadores Ausentes com Justificativa: AGUINALDO
PROMISSÓRIA (PSL) e PASTOR ANGELO TAPAJÓS (REPUBLICANOS). E, para constar,
mandou lavrar a ata, que depois de lida, discutida e aproyada, será assinada por quem de direito.
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MUNICIPAL DE SANTARÉM
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Presidente


