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Ata da Quinta Sessão Ordinária do Primeiro Período da Segunda Sessão Legislativa da
Décima Nona Legislatura, realizada no dia quatorze de fevereiro do ano dedois mil e vinte e dois,
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. TEMPO DAS LIDERANÇAS: O vereador JK
DO POVÃO (PSDB) iniciou seu discurso falando que dará entrada a um requerimento solicitando
informações acerca do contrato das empresas que ganharam a licitação para asfaltar as ruas da
cidade em relação ao empréstimo de centoe vinte três milhões, pois tem recebido reclamações e,
em fiscalização na Rua Bauru onde a mesma foi asfaltada em junho do ano passado, foi constatado
que o asfalto cedeu e foi acionado a SEMINFRA e Ministério Público para verificar a situação e
como estava no prazo de garantia a obra foi refeita informou ainda que no bairro do Maracanã e
Santarenzinho foi constatado a mesma situação; O vereador BIGA KALAHARE (PT)
complementou as palavras do vereador JK, falando que o trabalho é esperado pelos moradores a
muito tempo e quando é realizado não dura muito tempo pra ser desfeito, pediu mais atenção do
gestor e secretário em relação a este assunto, pois toda obra desfeita é dinheiro público que segundo
ele, vai literalmente de água a baixo./Falou que ficou perplexo ao saber que o Ginásio que foi
construído na Escola Ubaldo Corrêa vai ser demolido e, que esse é um dinheiro público que vai ser
Jogado fora, pois poderia está sendo usado em escola, UBS e praças: o vereador GERLANDE
CASTRO(PSB) falou que esteve nas comunidades do planalto, região Curua Una onde verificou a
péssima condição do ramal que dá acesso àquelas comunidades, principalmente que liga Sumaúma
a Tiningú, e pede uma rápida atenção da SEMAP para realizar a melhoria naquele local; o vereador
JOSAFÁ GONÇALVES(PL) informou a respeito do Galpão da Escola Ubaldo Corrêa, onde a
Comissão de Educação desta casa esteve presente e está preocupada em resolver esta situação, pois
a empresa que assumiu a obra, ganhoua licitação, abandonou e não concluiu a obra, pois o que foi
entendido que aquilo não é um ginásio e sim um galpão, a escola Ubaldo Corrêa é a maior
comunidade escolar com mais de mil e quinhentos alunos. Aquele galpão será cedido para uma
escola de pequeno porte do interior e dará espaço para um Ginásio Poliesportivo Padrão MEC./
Parabenizou o vereador Júnior Tapajós que está à frente da direção do Clube São Raimundo, que
agora além de esportista é um parceiro em obras sociais. Finalizou falando do início do anoletivo,
também da inauguração da Escola Dom Floriano no bairro do Maracanã e desejou um bom início
de trabalhos aos profissionais da Educação. O vereador JÚNIOR TAPAJÓS(PL) destacou sobre
o assunto pautado por alguns vereadores sobre a pavimentação no município e que nos últimos anos
foi realizado o maior plano de pavimentação de vias do município. O vereador ALEXANDRE
MADURO (MBD) parabenizoua fala do vereador Josafá Gonçalves dizendo quese sente feliz pela
implantação do Ginásio, pois o que estava sendo feito lá era uma quadra coberta que parecia um
galpão e aquele projeto foi um pedido de sua autoria complementado com a ampliação de quatro
salas e um poço artesiano. Usando da palavra dos demais vereadores hoje está sendo realizado o
maior plano de infraestrutura no município. O vereador CARLOS MARTINS (PT) enfatizou que
o que estava sendo tratado ali era a questão do desperdiço do dinheiro público, pois as obras de
infraestrutura são feitas e em pouco tempo é preciso refazer as obras sendo que no primeiro inverno
já estão danificadas. O vereador CARLOS SILVA (PSC) parabenizou a todos os radialistas pela
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passagem do Dia Mundial do Rádio. Requereu à SEMURB, que fiscalize em caráter de urgência, a
denúncia recebida porele, de que árvores que estão plantadas próximas ao pontão das lanchas estão
sendo afetadas por destinação inadequada de adubo vencido por determinada loja de produtos
agropecuários. O vereador RONAN LIBERAL JR. (MDB) cumprimentou a todos, informou que
no dia 21 de Fevereiro iniciará as inscrições para o estágio na câmara Municipal de Santarém.
Enfatizou que isso foi um compromisso doinício dessa gestão. O Programa de Estágio Remunerado
faz parceria com o CIEI, que participou de uma licitação pública jo período de inscrição será de 21
de fevereiro à 30 de março. Finalizou justificando sua ausência na sessão de amanhã, pois estará
viajando para Belém com uma pauta na Secretaria de Segurança Pública sobre um projeto de
cidadania para esta casa, mas que na quarta Já estará presente. O vereador ALYSSON PONTES
(PSD) falou que recebeu uma mensagem dos moradores do bairro da Prainha que a UBSestá com
quase setenta por cento das obras concluídas. O vereador ERASMO MAIA (DEM) reforçou o
convite para a inauguração da Escola Dom Floriano no Bairro do Maracanã às 07:30 h. Ressaltou
que em relação as obras de asfaltamento em Santarém, no governo Nélio as obras estão sendo mais
atuante do que em qualquer outro. TEMPO DAS BANCADAS.A enfermeira ALBA LEAL
(MDB) falou que no dia onze esteve reunida com o secretário da SEMAP e lideranças da
comunidade Samaúma, tratando sobre algumas demandas daquela comunidade, principalmente
sobre a questão da trafegabilidade do ramal. No mesmo dia, esteve na Escola Felisbelo Jaguar
Sussuarana e que entrará com requerimento solicitando a revitalização daquele educandário.[No
mesmodia, esteve com o vereador Murilo Tolentino na Upa 24 horas, pois havia recebido denúncia
da falta de medicamentos. Informou que foram recebidos pelos enfermeiros Lucas Aguiar que
coordena a CCIH e Alessandro, verificaram que o único medicamento que estava faltando era o
Dexametasona, mas que já estava sendo solicitada pela direção na pessoa da Sra. Cristiane.
Observaram ainda, que a UPA não estava lotada e que o fluxo estava funcionando plenamente.
Concluiu dizendo que no dia doze, esteve na comunidade de Surucuá rio Tapajós à convite das
lideranças, onde uma das principais reivindicações foi a reforma e ampliação da UBS e a
revitalização e ampliação da escola. O vereador ALEXANDRE MADURO(MDB) destacou que
na última sexta feira houve assinatura da reforma e ampliação de dez escolas em Santarém e mais
dezoito poços artesianos (sistemasde água), que formam um kit escolar. O vereador DIDI FELEOL
(PP) usou a tribuna para prestar contas do seu trabalho durante a semana em relação à buscar
melhorias para a sociedade. Informou que esteve no CIAM no momento da assinatura de ordem de
serviço das obras nas escolas, sendo que foram contempladas duas escolas do Lago Grande,
Parabenizou o presidente da Casa, por disponibilizar o transporte para a locomoção dos vereadores
até as comunidades.[Concluído o Grande Expediente, passamos para a Primeira Parte da Ordem
do Dia comaleitura das atas dos dias 02 e 07 de fevereiro de 2022 e, que após colocadas em
discussão foram aprovadas por unanimidade. Em continuidade houve a leitura dos expedientes
recebidos: MEMO. 006/2022 — GAB. Vereador Jander Ilson Pereira o qual justifica sua ausência
nas sessões dos dias 14, 15 e 16 de fevereiro, por estar cumprindo agenda parlamentar em Brasília
DF; MEM.106/2021 — GAB. Vereador Erlon Rocha: MEMO 006/2021- GAB ENF Murilo; MEMO
014/2021- GAB. Vereador Carlos Martins comunicando a mudança de líder na bancada do Partido
dos Trabalhadores que a partir de hoje será realizada pela vereadora Biga Kalahare; ACATADO
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PEDIDO DE INFORMAÇÃONº13/2022 de autoria vereador Aguinaldo Promissória (PSIS, JegEurio
encaminhados às Comissões Pertinentes: PROJETO DE LEI, de autoria do vereador Aguinaldo
Promissória (PSL) que dispõe sobre O Dia do Corretor de Imóveis no Município de Santarém —

Estado do Pará: PROJETOS DE ALIENAÇÃO encaminhados pelo GPMS: Christian Rebouças
Ladislao, Francisca Alves de Sousa, Arquidiocese de Santarém, Vyllian Nonato Coelho de Sousa,
Centro Comunitário Santo André. Maria Astrogilda dos Santos Dezincourt, Anásio Oliveira Notto,
Raimundo Gonsales Machado. 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 Aplausos nº 07/2022: 13/2022: 19/2022; 20/2022 e 21/2022: Requerimentos
13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,83,84,85,86,87,88,89,90,153,154/2022, Indicação nº13/2022 -

Autoria: Vereador Aguinaldo Promissória(PSL): Requerimentos nº156,157,158,159,160 e
161/2022; Indicação nº 25 e 26/2022 -Autoria vereadora Alba Leal; Requerimentos nº
162,163,164,166,167,168,169,170171/2022 autoria do vereador Alysson Pontes(PSD);
Requerimentos nº 179/2022- Autoria Vereador Gerlande Castro(PSB); Requerimentos 180 e
185/2022- autoria vereador Biga Kalahare(PT); Requerimento nº 183/2022 autoria vereador Erasmo
Maia(DEM); Requerimentos nº 184,193,194,195,196,197,198/2022 autoria vereador Elielton
Lira(AVANTE); Requerimento nº186/2022 e Indicação nº 28/2022 autoria vereador Carlos
Silva(PSC); Requerimentos nº 187e 188/2022 autoria Alexandre Maduro(MDB); Requerimentos
nº189,190/2022 e Indicação nº29,30 e 31/2022 autoria vereador Didi Feleol(PP):; Requerimento nº
191 e 192/2022 autoria vereador Ronan Liberal JR.(MDB); Requerimento 199/2022 autoria
vereador Carlos Martins(PT). O presidente RONAN LIBERAL JR. (MDB), encerrou os trabalhos
convidando a todos para a próxima sessão. Vereadores presentes: ADRIANA ALMEIDA (PV),
ALEXANDRE MADURO (MDB), ANGELO TAPAJOS (REPUBLICANOS), AGUINALDO
PROMISSÓRIA (PSL), ALYSSON PONTES(PSD), BIGA KALAHARE (PT), CARLOS
SILVA (PSC), DIDI FELEOL (PP), ENFER. ALBA LEAL(MDB), ERASMO MAIA (DEM),
ELIELTON LIRA (AVANTE), JÚNIOR TAPAJÓS (PL), JK DO POVO (PSDB), CARLOS
MARTINS (PT), PROF. JOSAFÁ DO SINPROSAN (PL), SÍLVIO NETO (DEM),
GERLANDE CASTRO (PSB); RONAN LIBERAL JR. (MDB). AUSENTES COM
JUSTIFICATIVA: JANDER ILSON PEREIRA (DEM), ERLON ROCHA(MDB) e MURILO
TOLENTINO(PSC)para constar mandou lavrara ata que depois de lida, discutida e aprovada será
assinada por quem de direito.
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