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DEPARTAMENTO LEGISLATIVO iunário GO/03 [20d
Ata da Décima Quarta Sessão Ordinária do Prim
da Décima Nona Legislatura, realizada no dia dezesseis de março do ano de

dé

dois, no Plenário Benedito Magalhães da Câmara Municipal de Santarém. À hora
vereador RONAN LIBERAL JR. (MDB), presidente do PoderLegislativo, deu boas- indes à
todos, e iniciou à sessão com o GRANDE EXPEDIENTE. TEMPO DASLIDERANÇAS: O

vereador BIGA KALAHARE (PT) iniciou seu discurso na tribuna cumprimentandoa todose,
emseguida, fez um relato de sua visita na Unidade Básica de Saúde do bairro Uruará, atendendo
a pedidos dos moradores para que averiguasse o porquê dos serviços odontológicos nãoestarem
sendo realizados naquela unidade. Segundo o parlamentar, houve uma redução nesses
atendimentos devido a umproblema no sumidouro da UBS, que exala umforte odorde gás sempre
que o compressor é utilizado. Visitando o setor de almoxarifado, pode constatar faltas de

medicamentos, pois a quantidade que chega não é suficiente para atender a população da árca.
Destacou o zelo dos funcionários coma UBS que, para o vereador, encontra-se bem preservada.
Disse ainda, que irá aguardar daSecretaria de Saúdena solução desses problemas. Finalizou sua
fala lembrando de sua visita a comunidade de Parauá e dos problemas encontrados naquela
comunidadee informou que entrará com vários requerimentos solicitando melhorias para aquela
região. O vereador DIDI FELEOL (PP)veio a tribuna agradecerao secretário Bruno Costa e ao

prefeito por ter disponibilizado maquinários para fazerem a manutenção dos ramais na região da

Vila de Curuai. Esclareceuque por conta do inverno será apenas um serviço paliativo, mas que
existe previsão para realização de um trabalho mais efetivo no período do verão. Na ocasião,
informou ter recebido uma denúncia dos comunitários da Cabeceira do Ouro sobre a
intrafegabilidade do ramal, que já teria prejudicado o acesso de uma ambulância para socorrer um
paciente naquela localidade, Mas, de acordo com oparlamentar, o mesmo já teria repassado o

problema gosecretário Bruno Costa, que garantiu providenciar a recuperação dessa estrada. O

vereador ÂNGELO TAPAJÓS (REPUBLICANOS) disse estar protocolando uma Moção de
Repúdio ao filme “Como se tomar o pior aluno da escola” que induz a pedofilia, devido a
divulgação de cenas obscenas de abuso sexual, em que se utiliza a figura do professor. O

parlamentar pediu o apoio doscolegas na sua nota de repúdio. O vereador Enf. MURILO
TOLENTINO (PSC) reiterou a fala do vereador pastor Ângelo, quanto ao seu repúdio em relação
ao filmeeafirmando que em Santarémhá um número muitogrande de casosde abusos contra
menores, exemplificando os casos divulgados recentemente pela mídia, como:o caso do casal que
entrou no motel com uma criança de 5 anos de idade; uma criançade 6 anos abusada pelo padrasto,
dentre outros. Para o parlamentar isso não pode ser considerado normal. O vereador alertou para
a necessidade de construir UMEL"s em bairros periféricos, dando oportunidade das mães poderem
ir trabalhar e deixar seus filhos emsegurança, aos cuidados de profissionais capacitados,
destacando que os recursos do FUNDEB irão ser destinados à construção e reformas de escolas e

que todosos parlamentares devem fiscalizar para que “essas obras não andem a passos de

tartaruga”. Pela ordem, o vereadorProf. JOSAFÁ (PL) reiterou as falas dos pares emrelação a

pedofilia e ressaltou à importância de se criar políticas públicas para proteger crianças e

adolescentes de toda formade violência. Destacandoa importânciada educação para criação de

uma sociedade maisjusta. O vereador RONAN LIBERAL JR. (MDB) fez uso da tribuna para
agradecera participaçãodos parlamentares e de todosos convidados que se fizeram presente na
Audiência Pública, para tratar sobre a problemática da Segurançano município, onde puderam
fazer àinterlocução com os órgãos responsáveis pela segurança pública, mostrando as demandas
da sociedade, é extenando a necessidade de ampliação dos sistemas de segurança que as
comunidades mais distantes possuem. O delegado Dr. Jamil Casseb, observouque há um número
recorde decerca de 96% de resolução dos casos de crimes no município de Santarém, apesar das
dificuldades que existem emcidades de médio porte. O vereador enumerou algumas pautas que
foram debatidas nesta Audiência, como: o funcionamento 24 horas da delegacia da mulher;

ampliação do número de servidores da polícia civil que atendemno Distrito de Alter do Chão;
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ampliação do sistema de monitoramento; criação de mais postos de policiamento destacado nas
regiões do interior do município; criação da guarda municipal; fortalecimento dos CONSEGS,
dentre outros. Na oportunidade, o parlamentar informou que através de um documento público
feito por esta Casa de Leis, essas demandas serão encaminhadas ao órgãos competentes para que
tomem providências. Finalizou seu discurso falando sobre a importância de debater sobre esse
tema, que para ele é uma pauta sensível, mais extremamente necessária para melhorar ainda mais
o serviço de segurança no município. A vereadora Enf. ALBA LEAL (MDB) avisou que estará
protocolando umaIndicação para Prefeitura Municipal de Santarém, solicitando a viabilidade de
criação e implantação de uma subprefeitura na vila de Alter do Chão, comobjetivo de melhorar a
gestão daquele distrito e facilitar o atendimento e acesso aos serviços públicos dos moradores da
vila, turistas e comunidades adjacentes. A parlamentar informou ainda, ter protocolado junto ao
Ministério Público Estadual e Ministério Públicodo Trabalho o relatório dasua visita ao Hospital
Municipal de Santarém, solicitando providências em relação ao dimensionamento de pessoal e por
melhores condições de trabalho desses profissionais. O vereador JANDER ILSON (DEM)deu
ciência sobre sua participação com o vereador Alexandre Maduro e lideranças regionais, na
reunião como gerente da empresa Equatorial Energia, para cobrar agilidade na implantação de
uma rede para fornecimentode energia clétrica nas regiões de Atitapera, Tapará e Lago Grande,
emque teria sido informado pelo gerente da concessionária que só estaria faltando protocolar a
licença junto a Capitania dos Portos para fazer a travessia entre essas comunidades e que o govemo
estadual já havia feito a liberação dos recursos, sendo que, o início das obras está previsto para o
mês de agosto. Ressaltou que essa obra é umsonho antigo desses comunitários, que há muito vem
sofrendo prejuízos comas constantes oscilações de energia. O vereador GERLANDE CASTRO
(PSB) parabenizouo presidente Ronan Liberal Jr. pela realização da audiência pública, que
aconteceu na Câmara Municipal de Vereadores, elogiou o trabalho de atuação dos órgãos de
segurança no combate à criminalidade no município. Observou à importância do trabalho de
prevenção à violência e pediu o reforço no policiamento naregião ribeirinha, falando da
necessidade de implantação de uma UPPna região do Lago Grande. Em seguida, sugeriua criação
de mais projetos sócio educacionais, nos moldes dos trabalhos desenvolvidos pelo corpo de
bombeiro (Escola da Vida) e da Polícia Militar (PROERD). Discorreu sobre a problemática da
criminalidade napraia do Maracanã, que de acordo com o vereador, não basta apenas colocar o
policiamento naquela praia, a solução seria reunir com os órgãos de segurançapública, vigilância
sanitária e demais autoridades fiscalizadoras do município para verificar e punir comerciantes que
estariam vendendo somente bebidas alcoólicas e colocando músicas inadequadas, estimulando o
vandalismo e a violência naquele balneário. TEMPO DAS BANCADAS: O vereador ERASMO

?MAIA (DEM)falou sobre o requerimento que esta protocolando junto a esta Casa de Leis,
solicitando a realização de uma audiência pública no dia 12 deabril, paratratar da questão da
regularização fundiária no município de Santarém. Para o vereador, a cidade cresceu de forma
desordenada e com muitas invasões, dificultandootrabalho do poder público municipal de realizar
obras de infraestrutura porque as vezes não sobra espaço nempara construção de praças, UBS,
escolas e até de ruas. Lembrou que algumas áreas do município teriam sido doadas para União,
que por

não
fazer uso social acabamse transformando em lixõese esconderijos para bandidos. Daí

a importância de se discutir sobre a regularização fundiária e a criação de programas que
possibilitem o acesso à moradia, como o Programa Morar Legal. Na ocasião,o líder do governo
falou novamente sobre abertura do crédito suplementar no valor de R$ 33.494.391,49 para a
Secretaria Municipal de Educação e que a pedidodo vereador Carlos Martins, a secretária de
educação juntamente comos técnicos da SEMED estiveram presentes em uma reunião, para
esclarecer eventuais dúvidas, Citou a previsão de construção 18 ginásios e quadras esportivas,
obras de reformas, ampliação de 22 escolas noPlanalto, 07 UMEIS em reformas, dentre outras
obras previstas e em andamento. Esclareceu que os recursos do FUNDEB são vinculados à
educação. Encerrado o Grande Expediente, passamos para a Primeira Parte da Ordem do Dia
com a leitura daata do dia 23 de fevereiro de 2022 e, que após colocada emdiscussão foi aprovada
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por unanimidade. Em continuidade, houve a leitura dos expedientes recebidos. MEMO. 119/2022
— Gab, Ver. Erlon Rocha (MDB); MEMO. 015/2022 - Gab. Ver. Aguinaldo Promissória (PSL);
MEMO. 005/2022 — Gab. Ver. Carlos Silva (PSC). Passamos para a Segunda Parte da Ordem
do Dia, com discussão e votação das matérias em pauta. TRABALHOS APROVADOS E
ACATADOS: Moçãode Aplausos 57/2022de autoria do vereador Alysson Pontes (PSD); Moção
de Aplausos 58, 59/2022 e Requerimento 544/2022 de autoria do vereador Carlos Martins (PT);
Moção de Repúdio 60/2022 de autoria do vereador Ângelo Tapajós (Republicanos); Requerimento
553, 554/2022 de autoria do vereador Jander Ilson (DEM): Indicação 65, 66/2022, Requerimento
626, 627, 628, 629. 630, 631, 632, 633, 634, 635/2022 de autoria da vereadora Alba Leal (MDB);
Requerimento 689/2022 de autoria do vereador Erasmo Maia (DEM). Projeto de Lei nº 642/2022
— Dispõe sobre abertura de crédito suplementar no valor de R$ 33.494.391,49 (trinta e três milhões
e quatrocentos e noventa e quatro mil, trezentos e noventa e umreais e quarenta e nove centavos)
no fundo do FUNDEE,e dá outras providências. (Autoria: Prefeitura Municipal de Santarém),
aprovado em1º e 2º discussão por unanimidade. Projeto de Lei nº 2126/2021 - Declara como
patrimônio cultural, histórico e imaterial do município de Santarém os trançados de Arapiuns e dá
outras providências (autoria do ver. Carlos Martins), aprovado em 1º é 2º discussão por
unanimidade. Projeto de Lei nº 3416/2021 — Institui o programa “Adote uma praça” (Autoria do
ver. Alysson Pontes), aprovado em 1º e 2º discussão por unanimidade e com emendas da 2º
comissão. Concluída a pauta, o presidente RONAN LIBERAL JR. (MDB) encerrou os trabalhos,
convidando a todospara a próxima sessão. Vereadores presentes: ADRIANA ALMEIDA (PV),
ALEXANDRE MADURO (MDB), ALYSSON PONTES (PSD), BIGA KALAHARE (PT),
DIDI FELEOL (PP), CARLOS MARTINS(PT), ELIELTONLIRA (AVANTE), Enf. ALBA
LEAL (MDB), Enf.MURILO TOLENTINO (PSC), ERASMO MAIA (DEM), GERLANDE
CASTRO (PSB), JANDER ILSON (DEM), JÚNIOR TAPAJÓS (PL), Pr. ÂNGELO
TAPAJÓS (REPUBLICANOS), Prof. JOSAFÁ GONÇALVES (PL), RONANLIBERALJr.
(MDB). Vereadores ausentes com justificativa: AGUINALDO PROMISSÓRIA (PSL),
CARLOSSILVA (PSC), ERLON ROCHA (MDB), JK DO POVÃO(PSDB). Vereadores
ausentes sem justificativa: SILVIO NETO(DEM). E, para constar, mandou lavrar a ata, que
depois de lida, discutida e aprovada, será assinada por quemde direito.
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