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Ata da Décima Segunda Sessão Ordinária do Primeiro Período da Segun da Sessão
Legislativa da Décima Nona Legislatura, realizada no dia nove de março do ano de dois mil evinte e dois, no Plenário Benedito Magalhães da Câmara Municipal de Santarém. À hora
regimental o vereador ALYSSON PONTES (PSD), segundo vice-presidente do Poder
Legislativo, deu boas-vindas a todos, e iniciou à sessão com o GRANDE EXPEDIENTE. TEMPO
DAS LIDERANÇAS: O vereador JK DO POVÃO (PSDB) iniciou seu discurso
cumprimentando a todos e, em seguida, expos seu descontentamento com o secretário municipal
de infraestrutura, o senhor Daniel Simões, motivado por inúmeras denúncias recebidas da
população sobre as péssimas condições de trafegabilidade das ruas da cidade, que estam
abandonadas e esburacadas, causando transtornos e prejuízos. Lembrou que já teria pedido ao
secretário que fosse feito uma ação de manutenção nas ruas e avenidas que não estam asfaltadas,
ou ainda, àquelas que estam com asfaltamento comprometido, antes do período de inverno,
popularmente chamado de “inverno amazônico” ficandodifícil agora qualquer ação nesse sentido.
Relatou ter sido procurado em seu gabinete, por um senhor de 80 anos de idade que lhe teria
denunciado a falta de atendimento por parte do secretário, o que para o vereador é uma atitude
errada não atender a população. Naavaliação do parlamentar o secretário de infraestrutura não
possui capacidades necessárias para gerir essa pasta e defendeu a sua exoneração do cargo. O
parlamentar ainda denunciou o trabalho realizado pela Companhia de Saneamento do Pará —
COSAMPA, quepara fazer a manutenção da tubulação, abre crateras em ruas,destruindo o asfalto.
Usou como exemplo a rua Verbena, no bairro Jardim Santarém, em que um buraco enorme foi
feito para consertar os canos, mas o asfaltamento daquela rua não teria sido refeito. O vereador
BIGA KALAHARE(PT) usoua tribuna para denunciar a situação enfrentada pelos moradores
do beco Caiçara, no bairro Nova República, mostrando um requerimento feito há quase um ano
por ele solicitando melhorias naquela via, e que até o momento não teve atendido seu pedido por
parte da Secretaria Municipal de Infraestrutura. O vereador explicou que a situação exige uma
ação urgente, visto que a falta de infraestrutura está causando transtornos aos moradores do beco
e ruas adjacentes, como mostrou em um vídeo publicado em suas redes sociais em que mostrava
as residências sendo invadidas pela enxurrada, resultando em perdas de eletrodomésticos e
inúmeros outros transtornos. Segundo ele, a chuva, hoje, que deveria ser sinônimo de alegria, agora
têm sido sinônimo de desespero para população de Santarém. Finalizou dizendo que não adianta
as ruas receberem asfalto sem planejamento e que também acredita que o secretário municipal de
infraestrutura Daniel Simões não tem capacidade para estar à frente dessa pasta. Pela ordem, a
vereadora Alba Leal (MDB) parabenizou o vereador Biga Kalahare pela sua fala no Plenário, mas
fez um adendo em relação ao vídeo postado pelo vereador em que o mesmo teria dito que os
vereadores estavam nos gabinetes, em suas zonas de conforto. A parlamentar disse que todos os
vereadores estam trabalhando e fazendo seus papeis de fiscalizadores e pediu cuidadoecritério na
fala do mesmo. Pela ordem, o vereador Carlos Silva (PSC) disse que apesar do vereador Kalahare
ter sido infeliz em seu comentário e que repudiou essa atitude, o parlamentar está correto em
defender os interesses da população, mas acrescentou que nenhum vereador está brincando de ser
vereador. Pela ordem, o vereador Biga Kalahare (PT) pediu desculpas por ter se expressado de
forma incorreta. Pela ordem, os vereadores Josafá Gonçalves (PL) e Gerlande Castro (PSB)
também se posicionaram contrário a forma como teria se expressado no vídeo postado pelo
vereador. O vereador ERASMO MAIA (DEM) informou que reuniu com os membros da
Comissão de Constituição, Justiça e Redação a qual o parlamentar preside, para avaliar os pedidos
e encaminhamentos entre eles o pedido de abertura de crédito suplementar feito pela Prefeitura de
Santarém para a Secretaria Municipal de Educação, no valor de R$ 33.494.391,49 e que esses
recursos seriam oriundos do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica — Fundeb, visando
atender as demandas de construção de escolas e compras de equipamentos. O parlamentar falou
ainda, sobre a importância do debate entre eles para conseguir melhorias para população e que é
salutar as críticas ao governo, mas que é inaceitável usar a tribuna para desqualificar os pares.
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Observou que a situação de infraestrutura tanto na cidade comono interior é muito difícil e que acidade cresceu desordenadamente, mas que o governo do prefeito Nélio Aguiar tem trabalhado
muito pelo município, inclusive pela periferia. Pela ordem, o vereador JK DO POVÃO (PSDB)
falou que acredita que o Secretário de Infraestrutura não faz um bom planejamento para solucionar
problemas que as vezes são simples e completou elogiando um projeto realizado no governo do
prefeito Lira Maia, denominado Mutirão nos Bairros, que visava melhorar a infraestrutura dos
bairros da cidade e que deveria ser copiado pelo atual governo. O vereador Prof. GERLANDE
CASTRO(PSB) repercutiu suavisita no bairro de Jaderlândia para verificar as demandas daquele
bairro. Ressaltou a complexidade que é de administrar uma cidade do tamanho de Santarém e com
uma população muito numerosa, distante geograficamente da capital e com mais de oitenta
comunidades e como as demais cidades brasileiras cresceu desordenadamente. mas salientou quetodos os governos têm contribuído para melhorar a qualidade de vida da população, usando como
exemplo, o bairro do Mapiri, que recebeu muitas melhorias nos governos do PT. Observou que a
prefeitura têm investido em infraestrutura com ações de drenagem e pavimentações, citou como
exemplo a grande área do Santarenzinho, onde várias ruas estão recebendo asfalto e que outros
bairros também receberão melhorias. O vereador ÂNGELO TAPAJÓS (REDE) agradeceu o
secretário Bruno Costa —- SEMAPeoprefeito Nélio Aguiar por terem atendido a sua solicitação e
ter iniciado os trabalhos na estrada que dá acesso a comunidade de Tiningu e a comunidade de
Ipaupixuna, afim de amenizar os impactos causados pelas chuvasnessas regiões. O vereador Enf.
MURILO TOLENTINO (PSC) veio a tribuna para informar os vereadores e a população
santarena que continuam acontecendo as cirurgias eletivas no Hospital Municipal de Santarém e
que essas cirurgias deverão ser marcadas pela Secretaria Municipal de Saúde. Na ocasião, falou
sobre a chuva que causou muitos estragos nas ruas da cidade nesta manhã e sobre a falta de
planejamento por parte da COSANPA,queao efetuar reparos nas tubulações, abrem crateras nas
ruas, destroem asfaltos. Para o parlamentar deveria haver um trabalho conjunto entre COSANPA
e SEMINFRA, o que não está acontecendo e para piorar, as empreiteiras contratadas para
realizarem o asfalto parecem estarem fazendo um asfaltamento de qualquer jeito, dando a
impressão que os engenheiros não possuem capacidade. Observou não estar se referindo ao
Secretário de Infraestrutura, o qual é formado em engenharia e possui diversos cursos na área.
Concluiu que embora tenha recursos para asfaltamento de algumas ruas da cidade, isso deve ser
feito através de um bom planejamento e com fiscalização do trabalho das empreiteiras contratadas.
O vereador CARLOS SILVA (PSC) informou que sua Indicação para a SMT e o Detran,
solicitando a “Operação Silêncio em Santarém”queretira das ruas as descargas adulteradas dos
veículos já começa a vingar e que esta protocolando na nesta Casa a Moção de Aplausos pelo
aniversário do médico Dr. Erick Jennings e Moção de Aplausos já protocolada em comemoração
ao Dia do Médico Nefrologista, comemorado dia 09 de março, na ocasião dedicou a homenagem
ao major e médico nefrologista Fábio Botelho pelos relevantes serviços prestados à população
santarena. Pela ordem os vereadores Alysson Pontes (PSD); Ronan Liberal Jr. (MDB); Gerlande
Castro (PSB); Enf. Murilo Tolentino (PSC) e a vereadora Enf. Alba Leal (MDB) parabenizaram o
dr. Botelho pelo seu trabalho e dedicação dada aos pacientes, a Enf. Alba Leal lembrou o
tratamento dispensado pelo médico que veio durante a madrugada,fora do seu horário de trabalho
para socorrer uma criança com problemas renais graves no Hospital Regional. O vereador
RONAN LIBERAL JR. (MDB) agradeceua todos os que estiveram presentes na sessão especial
em homenagem ao Dia Internacional da Mulher e ressaltou a inauguração da Procuradoria da
Mulher, nas dependências da Casa, um espaço que visa ampliar a rede de apoio contra violência e
maus tratos às mulheres. Na ocasião deu ciência a seus pares sobre o ofício recebido da Assembleia
Legislativa do Estado do Pará, gabinete do deputado José Maria Tapajós, sobre aprovação de
consulta plebiscitária para criação do município de Lago Grande, Vila Curuai. TEMPO DAS
BANCADAS: O vereador ALEXANDRE MADURO (MDB) relatou sua visita no bairro do
Maracanã, nas rua Lorena, Camiranga, dentre outras, afirmou que já existe um projeto para esse
bairroe que a primeira etapajá está sendo concluída, mas que infelizmente o município não dispõe
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de recursos suficientes para o asfaltamento de toda a malha viária. Disse ainda, que há três anos
foi feito um estudo através de uma Proposta de Manifestação de Interesse — PMI, por empresas
com expertise nessa área, que concluíram que o município precisaria de mais de dois bilhões de
reais para solucionar problemas como saneamento básico e asfaltamento. Segundo o parlamentar
esses valores corrigidos hoje, chegariam a três ou quatro bilhões de reais e como Santarém não
possui recursos financeiros suficientes, faz se necessário discutir juntamente com governo e
sociedade as prioridades, haja visto que o problema da falta de infraestrutura na cidade é um
problema muito antigo que se arrasta desde a fundação da cidade. Inferiu que temos que ter
consciência que não há recursos financeiros suficientes para resolver os problemas de umasó vez.
Finalizou dizendo que o papel do parlamentar é fiscalizar e legislar em favor da sociedade, em
favor de uma cidade que possa crescer com planejamento. O vereador JK do Povão (PSDB)
concordou com a fala do vereador Alexandre Maduro sobre o município não ter condições
financeiras para solucionar todos os problemas de infraestrutura da cidade, mas acredita que
muitos problemas de trafegabilidade poderiam ser solucionados se houvesse um bom
planejamento e execução no período do verão. Para o parlamentar também deve ser feito algum
serviço, como colocação de piçarras nas ruas que não serão contempladas com asfalto. Pela ordem,
o vereador Enf. Murilo Tolentino (PSC) destacou que a cidade cresceu muito e hoje possui cerca
de 54 bairros legalizados, fora invasões, por isso faz-se necessário reunir com técnicos para se
fazer um bom projeto. O vereador DIDI FELEOL (PP) prestou contas do seu trabalho como
parlamentar na visita feita no domingo na comunidade Tiningu, para verificar as condições de
trafegabilidade dos ramais, e que na segunda-feira teria trazido essa demanda ao conhecimento do
poder executivo, que na terça-feira enviou máquinas para fazerem a manutenção desses ramais.
Disse ainda, ter sido marcada uma reunião na quinta-feira entre líderes comunitários, prefeito e
secretário Bruno Costa, onde os comunitários mostraram que o problema ainda persiste por conta
de nãoter sido colocado bueiros para dar vazão a quantidade de água que escorre pelos ramais.
Diante do exposto, o poder executivo comprometeu-se a dar prioridade a essas estradas no período
do verão, com a realização de um serviço mais completo. Concluiu elogiando o trabalho do
secretário de infraestrutura Daniel Simões e denunciando que alguns problemas estruturais são
causados pelos próprios moradores, que despejam a água de suas residências diretamente na via,
prejudicando os serviços de terraplanagem que são feitos, ressaltou que a população precisa se
conscientizar e construir sumidouros em suas casas. Pela ordem,o vereador Carlos Martins (PT)
reportou as palavras do vereador Didi Feleol (PP) sobre os problemas de infraestrutura do
município dizendo que não basta pensar somente em pavimentação asfáltica que é muito caro e
como dito anteriormente o município não dispõe de recursos, mas sugeriu que no verão fosse feito
serviços de terraplenagem, aterramento, drenagem e empiçarramento que sairia muito mais barato.
Encerrado o Grande Expediente, passamos para a Primeira Parte da Ordem do Dia com leitura
da ata do dia 15 de fevereiro de 2022 e, após colocada em discussão foi aprovada por unanimidade.
Em continuidade houve a leitura dos expedientes recebidos: Portaria da Mesa Diretora nº 001/2022
- Dispõe sobre a criação de uma comissão temporária de estudos do Plano de Cargos e Carreiras e
Vencimentos da Administração Pública autarquia fundacional nº16.060/1998 do Regime Jurídico
Único dos Servidores Públicos Municipais; MEMO. 116/2022 - Gab. do vereador Erlon Rocha
(MDB); Oficio nº 31/2022 Comissão Pró Emancipação do Lago Grande do Curuai; MEMO.
022/2022 — Gab. vereador Ronan Liberal Jr.; MEMO. 03/2022 — Gab. Vereador Silvio Neto. Em
seguida, passou-se para a Segunda Parte da Ordem do Dia, com discussão e votação da matérias
em pauta TRABALHOS APROVADOS E ACATADOS: Moção de Aplausos nº 046 e
047/2022 de autoria do vereador Carlos Silva (PSC); Moção de Aplausos nº 48; 49/2022 e
Requerimento de Caráter Urgência nº 588/2022 de autoria do vereador Alysson Pontes (PSD);
Moção de Aplausos nº 50/2022 de autoria do vereador Gerlande Castro (PSB); MENSAGEM DE
VETO Nº 3572/2021: Dispõe sobre a Possibilidade de Concessão do Abono — FUNDEB aos
profissionais da educação básica da rede municipal de ensino, na forma especifica dos incisos-Autoria: Prefeitura Municipal de Santarém. Dando-se início a votação pelos vereadores presentes
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com 13 votos favoráveis a manutenção do veto parcial e 01 abstenção. Projeto de Lei — Processo
nº 624/2022 —“Dispõe sobre a abertura de crédito suplementar no valor de R$ 33.494.391,49 no
Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB,e dá outras providências.” autoria
da Prefeitura Municipal de Santarém. Lido o parecer da comissão, o vereador Alysson Pontes
(PSD) pediu vistas ao Projeto e solicitou que colocasse seu requerimento em votação solicitando
a presença da secretária municipal de Santarém, senhora Maria José Maia para dar maiores
esclarecimentos. O presidente encerrou os trabalhos convidando a todos para próxima sessão.
Vereadores ausentes com justificativa: Adriana Almeida (PV); Aguinaldo Promissória (PV);
Elielton Lira (Avante); Erlon Rocha (MDB); Júnior Tapajós (PL); Silvio Neto (DEM).
Vereadores presentes: Alexandre Maduro (MDB); Alysson Pontes (PSD); Biga Kalahare (PT);
Carlos Silva (PSC); Didi Feleol (PP); Dr. Carlos Martins (PT); Enf. Alba Leal (MDB); Enf.
Murilo Tolentino (PSC); Erasmo Maia (DEM); Gerlande Castro (PSB); Jander Ilson Pereira
(DEM); JK do Povão (PSDB); Ângelo Tapajós (Republicanos); Prof. Josafá Gonçalves (PL);
Ronan Liberal Jr. (MDB). E, para constar, mandou lavrar a ata, que depois de lida, discutida e
aprovada, será assinada por quem de direito.
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