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vinte e dois, no Plenário Benedito Magalhães da Câmara Municipal de Santarém. /A 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:
vereador JK DO POVO (PSDB) iniciou seu discurso cumprimentando à
todos, em seguida, informou que na semana passada a deputada estadual Renilce Nicodemos,
esteve em Santarém, vindo a convite do vereador para conhecer de
perto os problemas enfrentados
na área da saúde no município, visitando o
Hospital Municipal de Santarém — HMS, conhecendo
seus diferentes setores. De acordo com
parlamentar, além do recurso de milhão de reais que a
havia
deputada
conseguido através de emenda parlamentar para o HMS, na ocasião de sua visita,
a direção do Hospital Municipal teria lhe solicitado ver
possibilidade de conseguir recursos para
de
um
autoclave,
usado
aparelho
compra
para esterilização, que custa em média R$ 150.000,00
reais (cento cinquenta mil reais). Na oportunidade, o vereador disse ter levado a parlamentar
para
visitar a Vila de Boim, e conhecer as necessidades de seus moradores, entre elas a construção da
ponte de Tucumatuba, na ocasião também reuniu com lideranças comunitárias daquela região.
Após
retorno da deputada à cidade de Belém, a mesma teria ligado para lhe informar que
conseguiu junto ao governador do estado o recurso para construção da ponte de Tucumatuba
para compra do equipamento de autoclave. O vereador finalizou seu discurso agradecendo ao
governador Helder Barbalho e a deputada estadual Renilce Nicodemos pelo esforço em atender as.
demandas da população. O vereador BIGA KALAHARE (PT) prestou contas de sua viagem até
Brasilia,
juntamente com os vereadores Ângelo Tapajós; Elielton Lira e o representante do ICPET,
para reunir com os senadores, Plinio Valério e Paulo Rocha, para tratar a respeito da divisão do
estado a criação do estado do Tapajós. Para o parlamentar, a criação do estado do Tapajós trará
benefícios não somente para o município de Santarém, mas também
para toda região do Baixo
Amazonas. O vercador Prof. JOSAFÁ (PL) usou a tribuna para falar das visitas que realizou nas
Unidades Municipais de Ensino Infantil - UMEIS, que estão em reforma no perímetro urbano de
Santarém. Visitou a UMEI do bairro Interventoria para fiscalizar as obras de reformas e ampliações.
que estão acontecendo nessa unidade, também visitou a UMEI Ubirajara, localizada no bairro da
Cohab, destacando o belo trabalho que está sendo feito nessas instituições de ensino. Na
oportunidade, parabenizou a deputada Renilce Nicodemos, pela emenda parlamentar destinando
um milhão de reais para área da saúde, entretanto, disse ser pouco esse valor para um município
do porte populacional de Santarém. O vereador JÚNIOR TAPAJÓS (PL) falou sobre sua visita
na comunidade Anã, região de Arapiuns, onde estava acontecendo uma ação de cidadania, através
da Cooperativa Cultura é Arte, formada em sua maioria por mulheres, que trabalham com turismo
naquela região, uma ação visando fortalecer o empreendedorismo feminino, a força política e
econômica da mulher ribeirinha. Citando
senhora Odila, como exemplo de empreendedorismo
da mulher ribeirinha, uma das cooperadas que ganhou o prêmio de Melhores do Ano, categoria
Inovação no programa Caldeirão do Huck. O vereador MURILO TOLENTINO (PSC)
parabenizou o prefeito pela assinatura da ordem de serviço para construção de uma quadra de
skate, observando que na cidade não há um local adequado para os jovens praticarem esse esporte,
que agora é considerado esporte olímpico. Disse, que espera que essa pista de skate seja construída
no padrão adequado, lembrando que já existe uma construção dessas em Santarém, mas que se
tornou um verdadeiro elefante branco, por não está adequada para uso. Em seguida, o parlamentar
agradeceu todos os profissionais de saúde que trabalharam na Unidade de Saúde descentralizada,
localizada na praça Barão de Santarém, que foi desativada no momento, mas que no período crítico
da pandemia atuou significativamente no enfrentamento ao Covid-19. Dando sequência em seu
discurso, esclareceu sobre sua Indicação nº 35/2022, que pleiteava um adicional de 40% de
insalubridade nos salários de todos os profissionais que atuaram no combate ao Covid-19,
inclusive dos setores administrativos, mas que infelizmente, obteve como resposta do setor jurídico
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do município, que não há nenhuma lei federal aprovando adicional de insalubridade
para esses
profissionais, porém, o parlamentar espera que Projeto de Lei nº 744, que tramita no Congresso
Nacional seja aprovado e, se houver, por ventura, uma nova onda da pandemia,
que esses
trabalhadores possam ser valorizados, haja visto que, colocaram
vidas e de suas famílias em
suas
risco. O vereador CARLOS SILVA (PSC) informou estar protocolando nesta Casa uma
Indicação, direcionada ao comandante regional do CPRI, coronel Maués, para
que avalic a
possibilidade de implantação de um Posto Policial Destacado — PPD, na comunidade Nova
Esperança do Itugui, uma demanda solicitada por moradores daquela comunidade ao vereador,
que segundo os comunitários, quando há uma ocorrência demora muito tempo para que
viatura
policial chegue até lá. Em outro momento, o vereador expressou sua indignação e denunciou a
falta de respeito por parte de alguns motoristas de ônibus que não estariam parando
para os idosos,
repercutindo um vídeo postado nas mídias sociais em que mostra um idoso sendo desrespeitado
em seu direito de
e vir, ao acenar para o ônibus com carteirinha na mão e sendo ignorado
pelo
motorista do coletivo, esse fato aconteceu no final de semana, na rodovia Fernando Guilhon,
revoltando a população. Em virtude do ocorrido, o parlamentar solicita do Sindicato dos
rodoviários e dos empresários de transporte coletivo, que chamem a responsabilidade o
proprietário da empresa Eixo-Forte para que tomem as providências junto a seus funcionários para
que situações como essa não aconteça. O vereador RONAN LIBERAL JR. (MDB) usou a tribuna
para informar que a Câmara Municipal de Santarém, através do processo fiscalizatório do Tribunal
de Contas do Município, atingiu o índice de 100% de transparência no
seu Portal eletrônico ou
Portal Transparência, dos 144 municípios do Pará, apenas 25 câmaras atingiram o índice de 100%
de transparência no que
refere a gestão pública, aos gastos públicos. Para o parlamentar, desde
a gestão passada, esta Casa vem mantendo índices bons de transparência em seu Portal, isso
significa não apenas a confiabilidade da gestão ou do Portal, mas indica que está
havendo
transparência total na prestação de contas dos recursos públicos. O vereador disse ainda, que é
dever de todo agente público prestar contas à sociedade de forma clara, quanto recebemos e quanto
investimos e isso deve ser disponibilizado de maneira acessível para que qualquer
pessoa ou órgão
fiscalizador possa consultar em tempo real. Em seguida, agradeceu aos vereadores e servidores
desta Casa e a todos que contribuem para manter esse alto indice. Concluiu seu discurso felicitando
e desejando muito sucesso ao vereador Alexandre Maduro, que se licenciará do cargo
vereador
para estar à frente do Centro Regional de Governo, um órgão importante para toda região oeste do
Pará por fazer uma interlocução entre as cidades
o governo estadual, observando a importância
da atuação que esse órgão teve durante o período pandêmico junto ao governo do estado. O
vercador ALEXANDRE MADURO (MDB) fez uso da tribuna para anunciar que estará
licenciando-se do Poder Legislativo para assumir à Secretaria Regional de Governo do Oeste do
ex-vereador Henderson Pinto. Na ocasião, falou sobre o novo desafio que lhe
Pará, substituindo
foi dado, para lutar em prol dos interesses da cidade de Santarém e de toda região oeste do estado,
por fazer parte de um Governo presente, sendo esse interlocutor do Governador Helder Barbalho,
políticas públicas que estão acontecendo possam dar continuidade cada dia mais, por
para que
saber do compromisso que o Governador Hélder tem com
região Oeste do Pará e Baixo
Amazonas. Observou que não será um trabalho fácil, já que, essa Secretaria tem a responsabilidade
de cuidar de 29 municípios, mas disse estar preparado para enfrentar esse novo desafio, falou
ainda, sobre a importância do apoio desta Casa. Encerrou sua fala convidando a todos para
estará sempre à disposição para atendê-los.
participarem de sua posse e em seguida dizendo
Pela ordem, os vereadores ELIELTON LIRA (AVANTE); JK DO POVO (PSDB); CARLOS
SILVA (PSC); MURILO TOLENTINO (PSC); parabenizaram o parlamentar pelo seu novo
trabalho à frente do Centro Regional de Governo, dizendo
uma boa escolha
por sua experiência
conhecer
dificuldades
enfrentadas na região, desejando-lhe sucesso e pedindo que o
e por
as
mesmo lute para trazer melhorias junto ao governador para região. Pela ordem, o vereador
RONAN LIBERAL JR, informou que fará um ato de convocação do suplemente, o senhor Andreo
Rasera é marcando sua posse para próxima quarta-feira, no Plenarinho. vereador JANDER
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(UNIÃO BRASIL) falou sobre a reunião que aconteceu na comunidade Costa do Tapará,
onde esteve participando com líderes comunitários de oito comunidades daquela região: diretores
de escolas; professores; coordenadores da Colônia de pescadores 7-20, onde
o parlamentar pode
prestar contas de seu trabalho e ouvir as reinvindicações daquela população. Ressaltando que o
trabalho do vereador é ouvir as demandas do povo e trazê-las ao Poder Executivo, cobrando
soluções. Em seguida, anunciou que 10 escolas devem ser construídas na região de várzea, além
de 18 poços e que os recursos para a expansão de energia elétrica nas regiões de Tapará Grande e
Costa do Tapará já foram liberados pelo governador Helder Barbalho. TEMPO DAS
BANCADAS: o vercador ALYSSON PONTES (PSD) lembrou como era a infrzestrutura
portuária do município de Santarém das dificuldades que existiam quando funcionava na praça
Tiradentes, o caos que acontecia ali devido ao fluxo de passageiros das cidades vizinhas e das
comunidades do entorno, principalmente no período
inverno, mas de acordo com o parlamentar,
o prefeito Nélio Aguiar em seu primeiro mandato, conseguiu junto ao Ministério da Integração
Nacional recursos para que fossem construídos piers, que serve de atracação
para barcos menores.
Na
sequência, informou que dia 20 de abril acontecerá a inauguração
porto hidroviário de
Santarém que irá abrigar os barcos que fazem linhas intermunicipais, dando maior conforto e
segurança para população
que utiliza esse meio de transporte. Concluiu afirmando ser uma
conquista importante do governo, da população e desta Casa, que fez diversas reinvindicações para
que esse equipamento público fosse inaugurado. O vereador ERASMO MAIA (UNIÃO
BRASIL) prestou contas sobre a reunião que participou
comunidade São José, região do
Planalto, juntamente com o prefeito e a secretária de educação, informandodos investimentos que
serão feitos em breve, como a implantação de uma escola, uma Unidade de Educação Infantil
(UMEI)
construção de um poço naquela comunidade. O vereador citou também, a ordem de
serviço assinada pelo prefeito, para construção de uma pista de skate, na avenida Anysio Chaves,
destinada ao lazer dos jovens santarenos. Na sequência, encerrou seu pronunciamento falando da
Audiência Pública, que acontecerá no
12 de abril, terça-feira nas dependências da Câmara
Municipal de Santarém, para tratar sobre a questão
fundiária no município, um tema muito
importante para ser debatido, haja visto que, a maioria dos imóveis na cidade não possui registro
de propriedade, reforçando a importância dessa regularização em dar valorização ao imóvel. O
vereador CARLOS MARTINS (PT) falou sobre sua preocupação relacionada
infraestrutura do
cidade está sendo atingida pelo inverno, sofrendo com alagamentos, ruas
município, de como
esburacadas e intrafegáveis. O parlamentar relatou que a cidade de Santarém possuía 700
quilômetros
ruas, em 2017, mas apenas 220 quilômetros de ruas possuíam pavimentação e
dessas, 90 quilômetros possuíam drenagem, o que justificou a aprovação
operação de crédito
no valor de 123 milhões
para investir em infraestrutura, porém, segundo observou o vercador nos
sites oficiais, no período de cinco anos teriam sido gastos aproximadamente 50 milhões desse
valor, para pavimentar 30 quilômetros de ruas, também chamou a atenção do parlamentar a
Operação Verão, anunciada no ano de 2021 e que prometia melhorar a trafegabilidade de 161
vias. O parlamentar questionou se realmente houveram esses trabalhos nas ruas?
quilômetros
tem
o
visto são pessoas reclamando da situação de intrafegabilidade das vias, c se
porque que
houveram esses trabalhos, gostaria de saber que bairros foram beneficiados
quais ruas foram
feitas durante a Operação Verão, e como estam essas ruas, para que seja mostrado a população
para que se compreenda o que está acontecendo. O vereador ELIELTON LIRA (AVANTE)
informou sobre sua viagem no final de semana à comunidade Nova Esperança do Itugui, para
efetuar a entrega de um caminhão agrícola para ajudar no escoamento da produção dos agricultores
dessa localidade, No domingo, esteve na comunidade Corta Corda, especificamente, a comunidade
de Cicero Mendes para entrega de uma patrulha mecanizada; uma roçadeira e um arado para
facilitar o trabalho dos pequenos produtores e fortalecer a agricultura familiar. Encerrado o Grande
23 de
Expediente, passamos para Primeira Parte da Ordem do Dia com leitura da ata do
março de 2022, que após lida, colocada em discussão foi aprovada por unanimidade. Em
continuidade houve
leitura dos expedientes recebidos: Oficio 034/2022 — gab. Ver. Alexandre
ILSON
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Maduro (MDB); Memo. 011/2022 — gab. Ver. Didi Feleol (PP). Em seguida,
passou-se para os
encaminhamentos dos trabalhos e comissões: Projeto de Lei,
que declara utilidade pública
municipal a Associação de Mini e Pequenos Agricultores de Monte Moreá — Gab. Ver. Elielton
Lira (AVANTE); Pedido de Informação
26/2022 — Gab. Ver. Jk do Povo (PSDB); Projeto de
Lei, concede isenção de IPTU sobre imóvel integrante do patrimônio de portadores de neoplasia
maligna (câncer) ou seus dependentes e outras doenças graves — Gab. Ver. Adriana Almeida (PV);
Projeto de Lei, que cria o Programa Educativo de Prevenção a incêndios domésticos prevenindo
na cidade de Santarém e 09 projetos de alienação. Passamos para Segunda Parte da Ordem do
Dia, com discussão e votação das matérias em pauta. TRABALHOS ACATADOS E
APROVADOS: Requerimento nº 026/2022 de autoria do vereador Jk do Povo (PSDB); Indicação
nº 71, 86, 87/2022, Requerimento
668, 669. 670, 671, 672, 674, 716, 717, 718, 719, 781, 782,
783, 784, 845, 846/2022 de autoria do vereador Elielton Lira (AVANTE); Requerimento 828, 829,
830, 831, 832, 833/2022 de autoria da vereadora Adriana Almeida (PV); Indicação nº 89/2022,
Requerimento nº 857/2022 de autoria do vereador Biga Kalahare (PT); Requerimento nº 861, 862,
934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 951/2022 de autoria do vereador Alexandre Maduro (MDB);
Requerimento nº 865, 866, 867, 868, 869/2022 de autoria do vereador Erlon Rocha (MDB);
Indicação nº 90/2022, Requerimento nº 880, 881, 882,883, 884, 885, 886, 887, 888, 950/2022 de
autoria do vereador Aguinaldo Promissória (PSL); Requerimento nº 892, 893, 894, 895, 896/2022
de autoria do vereador Murilo Tolentino (PSC); Requerimento nº 897, 898, 899, 900, 901,
902/2022 de autoria do vereador Carlos Silva (PSC); Requerimento nº 913, 914, 915, 916, 917,
918, 919, 920/2022 de autoria do vereador Gerlande Castro (PSB); Requerimento nº 921, 922,
923, 924, 925, 926/2022 de autoria do vereador Alysson Pontes (PSD); Requerimento nº 927,
933/2022
autoria do vereador Carlos Martins (PT); Indicação nº 93, 94, 95/2022, Requerimento
nº 928/2022 de autoria do vereador Erasmo Maia (UNIÃO BRASIL); Requerimento
929, 930,
931/2022 de autoria do vereador Jander Ilson (UNIÃO BRASIL); Requerimento nº 932/2022 de
autoria do vereador Júnior Tapajós (PL): Requerimento nº 946, 947, 948, 949/2022 de autoria do
vercador Prof. Josafá (PL). Concluída a pauta, o presidente RONAN LIBERAL JR. (MDB),
todos para
encerrou os trabalhos, convidando
próxima sessão. Vereadores presentes: Adriana
Almeida (PV); Aguinaldo Promissória (UNIÃO BRASIL); Alexandre Maduro (MDB);
Alysson Pontes (PSD); Biga Kalahare (PT); Carlos
(PSC); Dr. Carlos Martins (PT);
Enf. Alba Leal (MDB); Enf. Murilo Tolentino (PSC); Erasmo Maia (UNIÃO BRASIL);
Erlon Rocha (MDB); Elielton Lira (Avante); Gerlande Castro (PSB); Jander Ilson (UNIÃO
BRASIL); JK do Povão (PSDB); Júnior Tapajós (PL); Pr. Ângelo Tapajós
(REPUBLICANOS); Prof. Josafá Gonçalves (PL); Ronan Liberal Jr. (MDB) Sílvio Neto
(UNIÃO BRASIL). Vereadores ausentes com justificativa: Didi Feleol (PP). E, para constar
mandou lavrar a ata, que depois de lida, discujida e aprovada, será assinada por quem de direito.
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