
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTARÉM

PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTARÉM
DEPARTAMENTO LEGISLATIVO

Ata da Décima Sexta Sessão Ordinária do Primeiro Período da Segunda SEGLaistaiva
da Décima NonaLegislatura, realizada no dia vinte e três de marçodo anode dois milevinte
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
vercador JK DOPOVÃO (PSDB) iniciouseudiscurso cumprimentando a todos e, em scguida,
informou que irá fazer uma Indicação direcionada ao prefeito Nélio Aguiar, para que destine os
recursos que restaram da venda da Folha de Pagamento da Prefeitura para Caixa Econômica
Federal “CEF, no valor de R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais)à construção de um Centro
de Especialidades de Consultas e Exames. A sugestão para construção desse Centro de
especialidades leva em conta a longa fila de espera por atendimentos em consultas e exames no
município, que até o ano passado, estava em tomo de 51 mil pessoas aguardando por algum
atendimento em especialidade. O vereador disse ainda, estar entrando com Pedido de Informação
para saber 0 quantitativo de pessoas que estão na lista de espera por esses atendimentos esse ano
Finalizou dizendo que a saúde deve ser prioridade. Pela ordem, o vereador enf. Murilo (PSC)
parabenizoua fala do seucolega e concluiu dizendo que é preciso saber se tem mesmo esses quinze
milhões em caixa nos cofres do município e se tiver para onde será destinado. O vercador
CARLOS MARTINS (PT) manifestou sua preocupação com os prejuízos e transtornos causados
pelas fortes chuvas que caíram sobre a cidade na terça-feira, procurado pelo parlamentar, oSetor
de Meteorologia da Ufopa disse ter caído mais de 120 milímetros de chuva em07 horas. O
vereador, enfatizou que no dia 04 de março, a Secretaria do Meio Ambiente do Estado já havia
alertado para a quantidade de chuvas acima da média previstas para ocorrer esse mês na região. O
parlamentar questionou, o porquê, do município não ter feito um Plano de Ação para minimizar
Os estragos que seriamcausados por essas chuvas, já que, havia essa previsão, cobrando da
SEMINFRA, SEMURB e Defesa Civil uma explicação. Concluiu seu discurso informando que o
governodo cstado possui um programa chamado Recomeçar, que destina até 01 salário mínimo
para ajudar famílias desalojadas em consequência de chuvas, enxurradas e alagamentos e sugeriu
que à Secretaria de Assistência Social de Santarém aderisse à esse prosrama, para ajudar as
famílias santarenas que precisam. O vereador Prof. JOSAFÁ (PL) informou que estará
participando do1º Encontro Paraense de Câmaras Municipais, com os vercadores Carlos Silva é
Biga Kalahare, evento que irá acontecer na capital do estado, com o tema “Fortalecendo o
legislativo para construção de cidades inteligentes”. Informou ainda, que no sábado terá uma
audiência com o Secretário de Estado, Justiça e Direitos Humanos, senhor Zé Francisco, para

debater o desenvolvimento de uma ação coletiva em parcerias com os sindicatos de Santarém e
convidá-lo para sessão especial em homenagemao Dia doTrabalhador, prevista para acontecer no
dia 03 de maio. Encerrousua fala, parabenizandoa Vila de Curuai pelos seus 122 anosde fundação
ca Escola São Raimundo da Palestina pelo seus 50 anos. O vereador CARLOS SILVA(PSC)
usou a tribunapara pedir providências da SEMMA, do Ministério Público e da Policia Militar em
relação a poluição sonora, que segundo o parlamentar, têm sido um problema recorrente em nossa
cidade, afirmando ele própriojáter sofrido com essa situação. O vereador disse receber frequentes
denúncias por parte da população, de que bares que estariam abusando do horário de
funcionamento, com som muito alto e comclientes bêbados promovendo badermas e perturbando
o sossego alheio. Entende, que não são todosos proprietários desses estabelecimentos que abusam
do horário e desrespeitam o descanso das pessoas, mas âqueles que o fizem, precisam ser
fiscalizadose punidos, por isso, estará acionandoo Ministério Público paraque tome as devidas
providências. Na oportunidade, o parlamentar informou que estará participando de um evento,
realizado pela Associação Brasileira de Câmaras Municipais — ABRACAM, nesta semana, na
cidade de Belém, com objetivo de adquirir novos conhecimentos para exercer melhor à função de
legislador. O vereador enf. MURILO TOLENTINO(PSC)falou sobre sua conversa como
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secretário Paulo Jesus, da SMT. para pedir informações sobre o recadastramento dos moto taxistas
credenciados e destacouque em breve abrirá um processo seletivo com mais ou menos 600 vagas
para novos moto taxistas, segundo informou o secretário. Na oportunidade, o vereador pediu
informações ao secretário sobreas placas de cargas e descargas que são colocadas em frente as
lojas no centro comercial, sem seguir nenhum critério ou ordenamento, dificultando o acessodas
pessoasque precisam ir ao centro e não encontram lugares paraestacionar. O vereador sugeriu que
a secretaria averigue a legalidade dessas sinalizações e que faça um estudopara otimizar o fluxo
de parada dos veículos na área comercial de Santarém. O vercador ALEXANDRE MADURO
(MDB) relatou sua visita aos bairros Alvorada e Maracanã, onde pode averiguar que muitas ruas
encontram-se intrafegáveis nesses bairros. Nobairro da Floresta, o parlamentarvisitou a Escola
Paulo Rodrigues dos Santos, para conhecer as demandas daquele educandário, também esteve
fiscalizando as obras de reforma e ampliação da Unidade Municipal de Educação Infantil do
referido bairro, fruto de seupedido no anode 2021 e que já estão praticamente concluídas e, avisou
queestará entrando com um pedido para que essa UMEI possaser climatizada, para dar maior
conforto as crianças que serão atendidas por ela. Na oportunidade, informou que já encaminhou
todas essas demandaspara Secretaria de Infraestrutura e que estará protocolando requerimentos
junto a esta Casa, cobrando melhorias para as ruas dosbairros por ele visitado. Encerrou sua fala,
dizendo ter consciência que o Poder Executivo não possui recursos financeiros suficientes, para
resolver todas as demandas de infraestrutura que a cidade precisa, por isso, é importante
estabelecer o marcozero, para que todas as obras de infraestruturas sejam plancjadas, respeitando
as legislações vigentes e que, não sejamfeitas semantes se pensar no sancamento básico, que é o
pilar da infraestrutura, refletindo diretamente na saúde pública. TEMPO DAS BANCADAS. O
vereador JK DO POVÃO (PSDB) fez uso da tribuna para denunciar a COSANPA, que estaria
danificando ruas no momento de execução dos seus serviços de abastecimento de água e
saneamento, deixando-as esburacadas, causando transtomos à população e prejuizos ao município,
que por vezes temque consertar a rua. O parlamentardisse ter acionadoo Ministério Público para
resolver essa situação. Na sequência, o vereador discorreu sobre a situação de precariedade que se
encontram a maioria das ruas de Santarém, disse receber mais de 1000 denúncias por dia da
população e pediu desculpas por não poder atender a todos, porque são inúmeras as demandas,
com reclamações referentes as situações de intrafegabilidade das vias até o atendimento precário
naáreada saúde. O parlamentar, disse compreender as dificuldades que a Prefeitura possui em
solucionar todas essas demandas, mas criticou o prefeito Nélio Aguiar por fazer muitas promessas
durante a campanha e não estar cumprindo.Para o vercador, a população santarena precisa eleger
um quantitativo maior de deputados federais e estaduais, que irão lutar por melhorias para a região.
trazendo mais recursos. Ainda emrelação a infraestrutura do município. o vereador denunciou a
péssima qualidade do asfalto que está sendo feito, citou como exemplos as ruas Bauru, Tocantins,
Tumaitá recentemente asfaltadas e que já estão se deteriorando. Finalizou seu discurso dizendo
estar acionando o Ministério Público, o Secretário de infraestrutura, Daniel Simões e as empresas
licitadas que estão construindo um asfalio de má qualidade para dar explicações. O vereador
JANDER ILSON (DEM) trouxe a tribuna algumas reivindicações por parte da classe dos
pescadores, que pedem o funcionamento do Centro Integrado da Pesca Artesanal - CIPAR, um
frigorifico inaugurado há 6 anos, dispondo de fábrica de gelo, espaço para manipulação e
armazenamento de pescado, mas que nunca funcionou. Destacou que os pescadores têm muita
dificuldade para comprar gelo e vender seu pescado, prejudicando a renda do pescador. O
parlamentar fez umapelo ao prefeito Nélio Aguiar e ao Secretário Bruno Costa para que tome
providências em relação ao funcionamento do CIPAR, que está virando um “elefante branco”, sem
nenhumautilidade. Informou já ter solicitando uma reunião como prefeito Nélio Aguiar, mas que
até o momentonão obteve respostas. Outra questão levantada pelo parlamentar foi a inauguração
do Escritório de Pesca, questionando sobre qual vai ser a real funcionalidade desse local.
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Denunciando que, mesmo com uma unidade em funcionamento, os pescadores precisam ir a Belém
para resolver qualquer questão relacionada à pesca. Concluiu suafala afirmandoque irá cobrar
trabalho desse escritório e que não permitirá que usemacategoria dos pescadores para fins
eleitoreiros. Em aparte,O vercador CARLOS MARTINS (PT)disse que há necessidade de se fazer
umapolítica municipal de pesca, o que não está acontecendo, mesmoa atividade pesqueira sendo
muito importante para o setor econômico do município. Encerrado o Grande Expediente, passou-
se para a Primeira Parte da Ordem do Dia, coma votaçãoda ata do dia22 de fevereiro de 2022,
enviada para os parlamentares por e-mail, que após colocada em discussão foi aprovada por
unanimidade. Em seguida, passoupara leitura da ata do dia 09 de março de 2022, que após lida e
colocada em discussão foi aprovada por unanimidade. Emcontinuidade. houve a leitura dos
expedientes recebidos. Convite - SEMAP; Memo. 021/2022 — Gab. ver. Eliclton Lira (AVANTE):
Memo. 026/2022 — Gab. ver. Júnior Tapajós (PL); Memo. 122/2022 — Gab. ver. Erlon Rocha
(MDB); Memo. 06/2022—Gab. ver. Biga Kalahare (PT); Memo. 019/2022 Gab. ver. Aguinaldo
Promissória (PSL); Memo. 053/2022 — Gab. ver. ErasmoMaia (DEM). Passamospara a Segunda
Parte da Ordem do Dia, com discussão e votação das matérias em pauta. TRABALHOS
APROVADOSE ACATADOS: Moção de Aplausos 070, 071/2022 e Indicação nº 80/2022,
Requerimento 775, 776, 777/2022 de autoria do vereador Carlos Silva (PSC); Requerimento nº
675/2022 de autoria dovereador Prof. Josafá (PL); Requerimento nº687, 688, 749/2022 de autoria
do vereador Ângelo Tapajós (Republicanos): Requerimento 690, 691, 721, 722, 723, 724, 745.
746, 747/2022 deautoria do vereador enf. Murilo Tolentino (PSC); Requerimento 697, 698/2022
de autoria dovereador Carlos Martins (PT); Requerimento 699, 700, 701. 702, 703, 752/2022 e
Indicação 77/2022 de autoria da vereadora Adriana Almeida (PV), requerimento 705, 706, 707,
708, 709, 710, 755, 756, 757. 758, 759, 760, 61, 762/2022 de autoria vereador Alysson Pontes
(PSD); Requerimento 714, 715, 720, 764, 765, 766, 785, 786, 787, 788/2022 de autoria do
vereador Alexandre Maduro (MDB). Concluída a pauta, o presidente RONAN LIBERALJR
(MDB), encerrou os trabalhos, convidandoa todos para a próxima sessão. Vereadores presentes:
Adriana Almeida (PV); Alexandre Maduro (MDB); Alysson Pontes (PSD); Carlos Silva
(PSC); Dr. Carlos Martins (PT); Enf. Murilo Tolentino (PSC); Jander !lson Pereira (DEM);
JK doPovão (PSDB) Pr. Ângelo Tapajós (Republicanos) Prof. Josafá Gonçalves (PL) Ronan
Liberal Jr. (MDB); Sílvio Neto (DEM). Vereadores ausentes com justificativa: Aguinaldo
Promissória (PSL); Biga Kalahare (PT); Elielton Lira (Avante); Enf. Alba Leal (MDB):
Erasmo Maia (DEM); Erlon Rocha (MDB); Gerlande Castro (PSB); Júnior Tapajós (PL).
Ausentes sem justificativa: Didi Feleol (PP). E, para constar mandou lavrar a ata, que depois de
lida, discutida e aprovada, será assinada por quem de direito.
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