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Ata da Vigésima Terceira Sessão Ordinária do Primeiro Período da GE
Legislativa da Décima Nona Legislatura, realizadano dia dezoito de abril do ano dedois mil e
vinte e dois, no Plenário Benedito Magalhães da Câmara Municipal de Santarém. À hora
regimental o vereador RONAN LIBERALJR. (MDB), presidente do Poder Legislativo, deu
boas-vindas a todos, e iniciou à sessão com o GRANDE EXPEDIENTE. TEMPO DAS
LIDERANÇAS:O vereador ALYSSON PONTES (PSD) cumprimentou a todos e, em seguida,
usou a tribuna para informarque o seu partido — PSD - está autônomo em relação ao tempo de
liderançae também ao tempode bancada, possibilitando um momento maior para explanação de
ideias e opiniões. Naocasião, falou sobre os requerimentos de sua autoria, nº 261/2022 e 570/2021,
que requer a construção de umasala padrão MEC para escola Pascoal, região de Arapiuns e o
requerimento nº164/2022 que reitera o requerimento nº 179/2021, solicitando a ampliação da
Escola Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental São Sebastião, na Comunidade
Mentai. O parlamentar esclareceu que essas escolas funcionam quase que de forma improvisada,
com pouca estrutura, salasde aulas pequenas e insuficientes para atender a demanda. Em seguida,
fez um apelo ao prefeito Nélio Aguiar e a secretária de educação e aos técnicos da SEMED para
quese sensibilize coma situação dessas escolas e dos alunos dessas comunidades, que precisão
ter um local adequado paraestudar. O parlamentar concluiuseu discurso, afirmando queirá cobrar
insistentemente para serem feitos essas obras, porque educação é coisa séria. O vereador DIDI
FELEOL (PP) usouatribuna para informar que esteve com o prefeito Nélio Aguiar, pela manhã,
emuma solenidade realizada na Escola de Artes Emir Hermes Bemerguy, ondeo prefeitoassinou
a Ordem deServiço para construção de 12 Unidades Municipais de Educação Infantil - UMEI's,
das zonas urbanae rural de Santarém. De acordo como vereador, dentre essas 12 UMEIS que
serão construídas, uma delas será na comunidade Curuai, região Lago Grande, haja visto, que a
UMEI dessa comunidade funciona em um prédio alugado e com salas pequenas, sem muita
estrutura para atenderas crianças, porém em breve, coma construção da nova UMEI a realidade
será diferente, essas crianças terão umespaço adequado para estudar e brincar. O parlamentar,
discorre ainda sobre a importância da educação infantil de qualidade comobase para o estudo. O
vereador BIGA KALAHARE (PT)falousobre a repercussão de seu vídeo postado na internet e
noticiado em alguns jornais, em que mostra o parlamentar protestando sobre a falta de
trafegabilidade de umarua recém asfaltada e também denunciando a má qualidade do asfaltamento
que estão sendo realizados nasvias. O vereador manifestou sua indignação comos comentários
feitos pelo prefeito Nélio Aguiar sobre seu vídeo, que segundo o parlamentar, é apenas uma
tentativade desqualificar seu trabalho. Emseguida, apresentouum livro, dizendo conter todos os
seus trabalhos desde o começo do seu mandado, entretanto, nenhum dos requerimentos feitos por
ele foram respondidos pelas secretarias do município. O vereador afirmou utilizar as redes sociais
para denunciar, porque foi através dela que foi eleito, também asutiliza para dar ciência à
população do seu trabalho nolegislativo. Falouainda, que não é função do vereador ir em busca
de recursos e que já houve aprovação desta Casa de verbas destinadas ao trabalhode infraestrutura
no município. Concluiu dizendo ser um vereador gay e não um gayvereador e que espera que
ninguém desqualifique seu trabalho por conta de sua orientação sexual. O vereador RONAN
LIBERAL JR. (MDB) falou sobre a inauguração do Terminal Fluvial de Santarém, programado
para acontecer na quarta-feira, 20 de abril, e da visita do governador do estado nesse dia para
cumprir uma agendade inaugurações, informando queàs 15:00 ocorrerá a inauguração do prédio
do 35º Batalhão daPolicia Militar, ocasião em que serão entregues certificados profissionais para
o município. Em seguida, será inaugurada a agência do IGPREVem Santarém e ao final da tarde
acontecerá a inauguração do Terminal Hidroviário. Na ocasião, ressaltou a importância da
construção desse Terminal, um anseio antigo da população santarena e também dos vereadores
que cobravam há muito do poder municipal, estadual e federal a construção desse equipamento
público, haja vista, a importância queo transporte hidroviário tempara economia de Santarémecidades vizinhas. Finalizou sua fala informando sobre a sessão relacionada ao autismo que
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acontecerá na terça-feira e a reuniãoque alguns vereadores terão com o Ministério Público Federal
para debater a respeito da questão fundiária na região do Lago Grandee, em seguida parabenizou
o governo municipal pela assinatura de Ordem de Serviço para construção de 12 UMEV'S,visando
atender as solicitações feitas através de requerimentos pelos parlamentares e a necessidade
educacional das famílias santarenas. O vereador ERASMO MAIA (UNIÃO BRASIL) registrou
que na manhã de hoje o prefeito Nélio Aguiar, assinou o Ordem deServiço para construção de 12
creches, para o vereador um dia históricoe especial para município de Santarém, por que nenhum.
prefeito assinou em um únicodia a construção de 12 UMEI'S.De acordo com o parlamentar, essas
obras contemplarão os bairros Diamantino; Liberdade; Santarenzinho; Maicá; Salvação;
Jaderlândia; Bairro da Esperança; Mapiri; Mararu, Prainha e também as comunidades Boa
Esperança c São José, região do Planalto, um valor de quase 40 milhões de reais. Enfatizou que os
investimentos na área da educação são muitos, masque precisam ser feitos, porém destacou que
muitas obras

já

estam em andamento, comoreformas de algumas creches; construções de escolas
e também poços artesianos. Observou que estamos numperíodo dificil e inadequado para se
construir ramais, executar obras de asfalto ou recuperação de ruas, por conta do inverno rigoroso
que atinge o município, fazendo comque na maioria das vezes, só seja possível realizar trabalhos
paliativos. Contudo, para o parlamentar, é preciso que cada vereador no uso do seu mandato saiba
informar a população e busque fazer aquilo que é inerente as atividades parlamentares, como
buscar emendas junto as suas representações políticas para gue o município tenha recursos para
executar as obras que precisam ser realizadas. O vereador JÚNIOR TAPAJÓS (PL)avisou que
temumprojeto de lei de sua autoria na pautade hoje para ser votado. O projeto que dá o nomeda
professora Maria Eunice Ferreira da Silva à escola municipal do bairro Residencial Salvação em
homenagem a docente. Na sequência, leu o histórico da referida professora, que já faleceu, mas
que emvida prestou relevantes serviços para educação do município de Santarém. Também
registrou ser um pedidoda secretária de educação Maria José Maia aovereador para que a referida
professora fosse homenageada. O parlamentar ainda falou o porquê da homenagemnão ser feita
em vida, é que, segundoele,a lei não permite que instituições públicas recebam o nomede pessoas
vivas. O vereador ELIELTONLIRA (AVANTE) discorreu sobre a importância da Páscoa como
simbolismo damorte e ressurreição de Cristo e queele vive em nossos corações. Em outro assunto,
falou sobre alegria que sentiu em ver que dentre as 12 creches que serão construídas no município
de Santarém, através da assinatura do prefeito na Ordem de Serviço feita hoje pela manhã, está
previsto a construção de UMEI nos bairrosdo Jaderlândia e Maicá. Lembrou, que desde o início
de seu mandato tem feitos requerimentos solicitando a construção de UMET'S para atender esses
bairros. O vereador CARLOS SILVA (PSC) falou sobre o seu desejo de sempre ajudar a
população mais carente, desde os tempos em que trabalhava na televisão e que agora comas
prerrogativas de vereador vê a oportunidade de poder ajudar mais. Na sequência, contou que esteve
nofinal de semana na comunidade Boim, na região de Arapiuns, em parceria com a Igreja
Assembleia de Deus, realizando uma Ação Social com os moradores, cerca de 661 atendimentos
foram feitos, tais como: atendimentos médicos; odontológicos; enfermagense serviços como
cortes de cabelo e massagens. Também esteve verificando in loco a situação de precariedade da
ponte naquela comunidadee a dificuldade que os comunitários possuem parase deslocar por conta
disso, observou que todas as tábuas já estam deterioradas pelo tempo, mas afirmou que irá atrás
de emendas parlamentares, pedindo a união dos demais colegas para que juntos possam resolver a
situação daquela população. TEMPO DAS BANCADAS.O vereador JK DO POVO (PSDB)
informou ao vereador Carlos Silva(PSC) que a deputada Renilce já teria levado essa demanda dos
comunitários de Boim ao governador e que, o mesmo autorizou o Secretário de Obras Estadual.
juntamente com engenheiro para que verificasse a situação da ponte dessa comunidade, Em outro
assunto, falou sobre a dificuldade que existe em realizar trabalhos de infraestrutura noperíodo do
inverno amazônico, porémisso não justifica a falta de planejamento por parte do poder executivo
e do secretário de infraestrutura Daniel Simões. Observou que todos os vereadores já teriam
cobrado dosecretário um plano de ação que deveria ter sido desenvolvido no verão, prevendo a
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dificuldadeno inverno, entretanto esse planejamento não foi feito e agora a população cobra dos
vereadores. Na ocasião, o parlamentar cobrou obras que começaram e nunca foram concluídas,
mesmo tendo recursos disponíveis para sua execução, dentre elas, estão: a reforma do Mercadão
2000, que iniciou em outubro doano passado e deveria ter sido concluída em março de 2022,citou
tambéma obra da estradado Pajuçara, o Hospital Materno Infantil, evidenciando que os recursos
para essas obras já foram disponibilizados. Concluiu seu discurso falando do abandono que se
encontra os parques, praças e o Mirante que precisam ser reformados com urgência. Pela ordem,
o vereador ERASMO MAIA (UNIÃO BRASIL) repercutiu a fala do vereador JK,dizendo que a
obra do Mercadão 2000 não está parada, assim comoas obras do Hospital Materno Infantil, que
continuamem andamento, apenas a obra na estrada de Pajuçara não teria começado, por que
segundo Erasmo Maia, o município estaria aguardando a licença da SEMMApara darinícioaobra. O vereador GERLANDE CASTRO(PSB) destacou os investimentos queserão feitos pelo
poder executivo na construção de várias UMED'S, inclusive na zona rural, um investimento alto
naárea da educação e que contemplará vários bairros. Na oportunidade, discorreu sobre a
problemática dos assentamentos na região do Lago Grande, dizendo que o diretor do Incra deveria
se manifestar e vir a público falar que o órgão não tem condições de assumir umassentamento
nessa região. Ressaltou que aquela é umadas regiões que mais produzem em Santarém c o
realmente precisa é de apoio para agricultura familiar e não de assentamentos, que não trará
benéfico algum,apenas dificultará para o pequeno agricultor conseguir financiamentos bancários.
O vereadorJÚNIOR TAPAJÓS(PL) falou sobre a reunião que teve no bairro de Jaderlândia no
início do ano, cuja a pauta seria a solicitação de uma creche, um mês depois da reunião, o vereador
teria retomado ao bairro, juntamente com a secretária de educação e sua equipe para procurar uma
área adequada para construção e no dia 26 de maio o parlamentar teve seu requerimento, que
solicitava oficialmente a construção dessa UMEI e aprovado nesta Casa, e que agora o bairro será
contemplado com uma das 12 UMEV'S que serão construídas através da Ordem de Serviço
assinada hoje. Em outro assunto, registrou a informação que teria recebido do secretário Bruno
Costa que já estariam à caminho os brinquedos para serem instalados nas praças c parques da
cidade, Pela ordem, o vereador ELIELTON LIRA (AVANTE) reiterou o discurso do vereador
Gerlande Castro sobre os programas de assentamentos feitos pelo INCRA na região, queacabam
por engessar as áreas onde são criados esses projetos, em virtude de ser de reponsabilidade do
órgãodá as estruturas adequadasà essas populações, o que não tem feito, dificultandoa vida desses
moradores. Pela parte, o vereador CARLOS MARTINS (PT) explicou que a criação de
assentamentos, reservas, resex, flonas está diretamente interligado ao zoneamento econômico e
ecológico do município e do estado, e que infelizmente o direito à terra não têm sido igual para
todo mundo, tendo em vista que a maioria dos pequenos agricultores não possuem condições de
adquirir terras, por isso, a ideia de criação de assentamentos é para garantir que todos tenham
direito de produzir. Observou quenão é somente o agronegócio que é importante para economia,
masa produção familiar também, já que ela é responsável por 70% da produção de alimentos
consumidos, por isso a importância do governo fazer um zoneamento adequado c o INCRA
cumprir seu papel nesses assentamentos, dando estrutura para que o pequeno produtor tenha
condiçõespara trabalhar. Inferindo que é preciso debater de maneira séria, pensando no grande
mas também no pequenoprodutor, e que 0 governo precisa fomentara criação de cooperativas e
associações, gerar energia barata e investir na saúde e na educação do campo, reunir com
associações sindicais para que todos possam entender a importância do direito à terra, a moradia.
Explicando que o município possui múltiplas vocações, tanto para comércio, agricultura familiar,
agronegócio, bem comopara serviços, por issose faz necessário pensar no desenvolvimento como
um todo. Encerrado o Grande, passamos para a Primeira Parte da Ordem do Dia, sem a leitura
da ata. Em continuidade, houve a leitura dos expedientes recebidos: Memo. 001/2022 — Partido
União Brasil; Memo. 132/2022 — gab. Vereador Erlon Rocha (MDB); Oficio nº 40/2022 — gab.
Procurador PRM; Memo. 025/2022 — gab, Ver. Prof. Josafá (PL); Memo. 027/2022 — gab. Ver.
Adriana Almeida (PV). Em Seguida, passou-se para os encaminhamentos dos trabalhos dos
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vereadores e das comissões. Pedido de Informação nº 29/2022 — Gab. da vereadora Alba Leal
(MDB); Pedido de Informação nº 28/2022 — Gab. do vereador Jk do Povo (PSDB); Projeto de Lei
— Determina regras para reservas de unidades residenciais localizadas no térreo e 1º andar das
edificações dos Programas habitacionais efetivados no município de Santarém — autoria do ver.
Jander TIson (UNIÃO BRASIL). Em seguida, passou-se para a Segunda Parte da Ordem do Dia,
com discussãoe votação das matérias em pauta. TRABALHOS APROVADOSE ACATADOS:
Moção de Aplausosnº 104/2022, Requerimento nº 958/2022 deautoria do vereador Jk do Povão
(PSDB; Moção de Aplausos nº 103/2022 de autoria do vercador Carlos Silva (PSC); Projeto de
Lei nº 116/2022 - Dispõe sobre a nomenclatura a ser dada a escola municipal do residencial
salvação, que foi construída neste município, para que esta passe a se chamar “Escola Municipal
de Ensino Fundamental Professora Maria Eunice Ferreira da Silva”. autoria: Vereador Júnior
Tapajós. Modificado o art. 1º através de emenda. Ondese lê: escola municipal do Residencial
Salvação. Leia-se escola municipal do bairro Salvação. Aprovado em 1º e 2º discussão
Requerimento nº 1002/2022 de autoria do vereador Murilo Tolentino (PSC); Requerimentos nº
1011; 1012; 1013; 1014; 1015/2022 de autoria da vereadora Alba Leal (MDB); Requerimento nº
1016/2022 de autoria do prof. Josafá (PL); Requerimento nº 1023; 1024; 1025; 1026/2022 de
autoria do vereador ElieltonLira (AVANTE); Requerimento nº 1027; 1028/2022 de autoria do
vereador Júnior Tapajós (PL); Indicação nº 106/2022 de autoria do vereador Erasmo Maia
(UNIÃO BRASIL); Requerimento nº 1035; 1036; 1037; 1038; 1039: 1040; 1041/2022de autoria
do vereadorDidi Feleol (PP). Concluídaa pauta, o presidente RONAN LIBERAL JR. (MDB),
encerrou os trabalhos, convidando a todospara a próxima sessão. Vereadores presentes: Alysson
Pontes (PSD); Andreo Rasera (MDB); Carlos Silva (PSC); Didi Feleol (PP); Carlos Martins
(PT); Elielton Lira (Avante); Enf? Alba Leal (MDB); Enf. Murilo Tolentino (PSC); Erasmo
Maia (União Brasil); Gerlande Castro (PSB); Júnior Tapajós (PL); Pr. Ângelo Tapajós
(Republicanos); Prof. Josafá Gonçalves (PL); Ronan Liberal Jr. (MDB); Sílvio Neto (União
Brasil); Jandeilson Pereira (União Brasil); Biga Kalahare (PT); JK do Povão (PSDB).
Vereadores ausentes com justificativa: Adriana Almeida (PV); Erlon Rocha
(MDB). Vereador ausente sem justificativa: Aguinaldo Promissória. Vereador licenciado.
Alexandre Maduro (MDB). E, para constar maúdou lavrar a ata, que depois de lida, discutidaeaprovada, será assinada por quemdedireito. / |
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