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Legislativa da Décima Nona Legislatura, realizada nodia vinte de abril do en1356
vinte e dois, no Plenário Benedito Magalhães da Câmara Municipal de Sant
regimental o vercador PROF. JOSAFÁ GONÇALVES (PL), presidente em exercício do Poder
Legislativo, deu boas-vindasa todos,e iniciou à sessão com o GRANDE EXPEDIENTE. TEMPO
DAS LIDERANÇAS: O vercador BIGA KALAHARE (PT) iniciou sua fala na tribuna,
cumprimentando a todos, em seguida, falou sobre a oportunidade de aproveitar a presença do
governador na cidade, que está cumprindo agenda de inauguração de obras, para levar ao
conhecimento algumas demandas do município. Em outro assunto, chamouaatençãodosecretário
de infraestrutura Daniel Simões a respeito do protesto dos moradores do bairro Santarenzinho, que
bloquearam a rua Tomé de Sousa, como forma de protestar pelas péssimas condições de
trafegabilidade daquela via. O parlamentar solicitou ao secretário de infraestrutura que fosse dar
explicações aqueles moradores, porque o minimo que a populaçãoprecisa é de respeito. Na
ocasião, esclareceu que não faz oposição pessoal ao secretário, mas apenas faz seu trabalho como
parlamentar, que é de fiscalizar e cobrar. O vereador advertiu queirá fazer campanha massiva
contrao prefeito Nélio Aguiar e aosecretário de infraestrutura do município, caso nada seja feito
pelo poder executivopara resolver a situação de precariedade e abandono em que se encontram os
bairros periféricosde Santarém. O vereador GERLANDE CASTRO (PSB)usou a tribuna para
falar que a população santarena, bem como toda a população do Oeste do Pará, está em festa pela
inauguração do Terminal Hidroviário “Joaquim da Costa Pereira”, que terá a infraestrutura
adequada para atender passageiros e acomodar cargas. Disse ainda, que se cada governo que vier
fazer suaparte, avançaremos muito e que espera que a empresa terceirizada queirá administrar o
porto tenha zelo com o patrimônio público. Na oportunidade, agradeceupela atenção dispensada
pelo promotor de justiça do Ministério Público Federal - MPFa ele e aos vereadores Erasmo Maia:
Carlos Silva; Ângelo Tapajós;Didi Feleol; JanderIlson; Alba Leal que estiveram reunidos naquele
órgão, para debater sobre a questão fundiária na região Lago do Grande, Em outro assunto, falou
sobre o convite feito por parte da Assembleia Legislativa do Estado do Pará - ALEPA ao
presidente da Comissão Pró Emancipação da Região do Lago Grande para participar de uma sessão
ordinária na Alepa para votação de decretos que autorizam a realização de consultas plebiscitárias
no estado do Pará, juntamente com outros representantes de comissões de emancipação
municipais. Pela ordem, o vereador CARLOS SILVA (PSC) complementou as palavras do
vereador Gerlande Castro, a respeito da reunião como Dr. Gustavo Kenner no Ministério Público
Federal — MPF, que para o parlamentar foi muito produtiva, lhe esclarecendo muitas dúvidas em
relação a proposta de criação de assentamentos na região do Lago Grande. O vereador Enf.
MURILO TOLENTINO (PSC) prestou contas de suas atividades parlamentares, relatando
visitas que fez na escola municipal Brigadeiro e no Restaurante Popular. Na escola, pode observar
a limpeza e a boa estrutura daquela unidade de ensino, funcionários e alunos bastante motivados,
porém ouviu reclamações a respeito da má qualidade da energia fornecida pela Equatorial Energia,
que têmgerado prejuízos, queimando equipamentos naquele educandário. O parlamentar informou

levará essa demanda junto a Celpa, solicitando desta uma solução para esse problema. Emsua
visita ao Restaurante Popular, constatou a boa qualidadeda alimentação que é servida naquele
local pelo valor de R$ 3,00 (três reais), dizendo ser uma refeição completa e bastante saborosa.

São servidas 400 refeições por dia, mas o vereador disse que verificará a possibilidade junto a
Secretária de Assistência Social, Sandra Santana a possibilidade de ampliar de 400 para 500
rofeições/diárias a serem servidas, atendendo a população, os estudantes e os trabalhadores do
comércio. Ressaltou que devido ao momentode crise econômica e a alta nos preçosdos alimentos
está se tornando difícil ter uma alimentação adequada. O vereador CARLOS SILVA (PSC) usou
a tribunapara mostrar sua indignação em relaçãoao serviçoprestadode fornecimento de água da
Companhia de Saneamento do Pará - COSANPA paraos santarenos, denunciando que muitos
bairros na cidade estamsem o abastecimento de água há vários meses. O parlamentar, disse que
ao ligar para a gerente da empresa, Flávia Capergiane, para pedir esclarecimentos sobre a falta
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d'água, a mesma não teria lhe dado retorno. Em outro assunto, o parlamentar informou que esteve
na comunidadeVila de Boim,Rio Tapajós, vendodeperto o problema dos moradores que pagam
até R$ 350,00 mensal para ter acesso a internet, mas infelizmente o serviço oferecido à esses
moradores é de má qualidade, quando falta energia ou chove, a vila fica sem comunicação, por
isso, o parlamentar está entrando com uma Indicaçãonesta Casa, indicando a empresade telefonia
móvel Claro a implantação de uma antenapara celular nessa comunidade, afim de solucionar esse
problema, reafirmando o compromisso que fez aos moradoresde procurar o diretor da claro para
lhe levar essa demanda. Pela ordem, os vereadores MURILO TOLENTINO (PSC) c BIGA
KALAHARE (PT) reiteraram aspalavras do vereador Carlos Silva em relação a má qualidade do
serviço prestado pela COSANPA, com relação ao fornecimento de água à população. O vereador
BIGA KALAHARE disse não entender o porquê de acontecer isso, visto que, o problema de falta
de água nas torneiras das casasnão é causado por escassez de água, já que estamos emcima de
umdos maiores aquíferos do mundo e próximos dos rios Amazonas e Tapajós, disse ser
inadmissível que em pleno século XXI a população ainda padeça pela irresponsabilidade e
incompetência dessa empresa. Pela ordem,o vereador SILVIO NETO (União Brasil) disse queaCOSANPA, infelizmente não acompanhou o crescimento da cidadee que o grande problemanão
é a falta de água, mas sim problema de distribuição e que faz-se necessário fazer a troca darede
de amianto para melhorar a vazão de águae que para isso, precisa ter umcronograma juntamente
com a Prefeitura para quesejam asfaltadas as ruas onde já foram feitasas substituições dessa rede,
O vereador ANDREO RASERA (MDB) usou a tribuna para se manifestar sobre três assuntos.
Primeiramente parabenizou o governo municipal pela assinatura de algumas Ordens de Serviços
para obras de drenagem na avenida Tapajós, próximo ao bairro do Laguinho; asfaltamento e
drenagem na rua Antônio Simões, bairro de Santana; asfaltamento e drenagem no trechoqueliga
Avenida Sérgio Henn até Saubal; asfaltamento e drenagemda Av. Cristo Rei, bairro Diamantino.
Outro assunto abordado pelo parlamentar foi apresentação, que foi instituída através de lei, o
Núcleo da Pessoa com Deficiência, dizendo que o município, agora conta com um instrumento
para atender as necessidades das pessoas com deficiências, desejando que esse núcleo, juntamente
coma câmara; o poder executivo; as associações possam unir forças para buscar acessibilidade e
inclusão. Enfatizando que nenhum portador de deficiência quer pedir esmola, mas sim querem
oportunidadese acessibilidade. Emseguida, o parlamentar falou sobre sua participação nareunião
do Ministério Público Federal — MPFpara tratar a temática de criação dos assentamentosna região
do Lago Grande. O vereador observouque já foi criadaa reserva extrativista PAE- Lago Grande,
mas que até hoje aquela população nunca recebeu os benefícios das políticas públicas para
assentamentos, que deveriam receber do governo federal. Entretanto, de acordo como procurador
do MPFé obrigação da entidade ir as comunidades para ouvi-lose cobrar a quemde direito como
INCRAe outras autarquias responsáveis por assentamentos. O vereador ERASMO MAIA
(UNIÃO BRASIL) informou que o prefeito Nélio Aguiar esteve assinando mais Ordens de
Serviços para recuperação de ruas, como umtrecho da Avenida Tapajós, rua Antônio Simões, av.
Sérgio Henn, o ramal Saubal e rua Cristo Rei, são mais de 9 quilômetros de ruas que serão
asfaltadas, num total de 17 milhões de reais que serão investidos nessas obras. Destacou que o
governo não está paradoe continua trabalhandoe que nenhum prefeito anterior trabalhou tanto em
prol da periferia da cidade, quanto o gestor atual. Concluiu seu discurso afirmando que logo queachuva diminuir mais obras serão feitas no município. TEMPO DAS BANCADAS.O vereador
Enf. MURILO TOLENTINO (PSC) falou que compreende que devido ao inverno rigoroso, a
realização do trabalho de “tapa buracos” nas ruas se torna difícil, porém afirmou queno início do
verão irá cobrar do poder público municipal que seja feito um trabalho em grande escala para
recuperação de ruas, porque a cidade está cheias de buracose será preciso comprar ou alugar mais
máguinas, pois os equipamentos e até mesmo a mão de obra que temos nãosão suficientes para
tapar tantos buracos que se abriram, também têm lhe chamado atenção, o fato das ruas recém
asfaltadas já estarem se deteriorando. O parlamentar indagou se a espessura do asfalto que está
sendocolocado nasvias está correto e qual é a empresadas três contratadas através de licitação
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queestá apresentando problemas nas suas pavimentaçõesasfálticas. Observouque, no contrato
licitatório existe a garantia do serviço de 5 anos,por tanto é preciso fiscalizaressas obras. Falou
ainda que, acredita que tanto o prefeito comoo secretário de infraestrutura nãosão culpadosse o
trabalho executado poressas empresas não são de qualidade, porémosecretário deve cobrar e
fiscalizar. Finalizou pedindo queas empresas contratadas tenham zelo e eficiência no seu trabalho
e com o dinheiro público. O vereador CARLOS SILVA (PSC) fez uso da tribuna para informar
queestá protocolando um requerimento direcionado a Prefeitura para que determine uma ação
urgente narua São João,bairro Diamantino. Também disseestar protocolando umProjeto dc Lei,
que dispõe sobre a obrigatoriedade da presença de um profissional tradutor/interprete ou pessoas
capacitadas em libras para atendimento às pessoas surdas ou deficientes auditivos em agências
bancárias, pronto socorro, instituições públicas, supermercados e afins, no município de Santarém.Oparlamentar, justificou quea criação desse projeto vem de encontro a atender as necessidades
dessas pessoas de poderem se comunicar. Citando ter presenciado uma situação de um paciente
surdo-mudo que procurou o Pronto Socorro Municipal para atendimento médico, maso porteiro
da instituição não conseguia entendê-lo. Em aparte, o vereador BIGA KALAHARE (PT)
referindo-se a fala do vereador enf. Murilo Tolentino, discorreu sobre a necessidade do Poder
Executivo, COSANPAe empresa quevai executar à obra de pavimentação se comunicarem,para
que ambas possam trabalhar em consonância para que a população não seja prejudicada. Em
seguida, falou ser inadmissível que em pleno ano de 2022 ainda coloquem a culpa na natureza
pelos problemas de má infraestrutura no município,já que temos 6 meses de verão, sendo mais
fácil e menos dispendioso nesse período fazer um serviço antecipado, prevenindo os problemas
que o inverno rigoroso possa causar, para não acontecer essa calamidade queestá acontecendo.
Concluiu que enquanto colocam a culpa na chuva, a população, sobretudo da periferia, sofrem
com alagamentos e intrafegabilidade das vias. Pela ordem, O vereador Enf. MURILO
TOLENTINO (PSC) refutou as palavras do vereador Biga Kalahare, dizendo que nãofalou que as
chuvas são causadoras dafalta de águanacidade, massim que os buracos na cidade são causados
pelas chuvas, afirmou que respeita a atuação do vereador, mas que infelizmente distorceu seu
discurso. Pela ordem,o vereador GERLANDE CASTRO (PSB) dissenãoter dificuldade para ter
acessoao secretário de infraestrutura, entretanto sabe que nem todas as demandas quesão levadas
ao secretário ele conseguirá resolver, masque nem por isso avalia negativamente o seu trabalho,
e que é precisoser coerente. O vereador ERASMO MAIA (UNIÃO BRASIL) fez uso da tribuna
para pedir desculpas pelos ânimos alterados, afirmando ser normal ocorrer discussões no
parlamento, afinal é aqui que são expostos os projetos, é no parlamento que mostram suas angustias
e indignações com relação ao poder público, mas é aqui também que elogiamose parabenizamos
osprojetos que se tornam realidade embenefício da população, porémé preciso ter bomsenso
discutir de forma desprovida de qualquer sentimento pessoal. Divergências políticas existem,
porém deve-se respeitar as ideias contrárias. Emoutro assunto, solicitou que a sessão encerrasse
mais cedo, se todos fossem de acordo, para poderem acompanhar o governador do estado na
assinatura de convênios e inaugurações que acontecem natarde de hoje. Em seguida, informou
sobre a reunião com a secretária de finanças do município que veio fazer as prestações de contas,
destacou que o município, pela legislação tem a obrigaçãode aplicar 15% na saúde, mas que teria
destinado 25%. Falou sobreo orçamento projetado para 2021 de umpouco mais de 918 milhões,
sendo ajustado para 1 bilhão de reais, sendo que 80,9% aplicados no município. Encerrado o
Grande Expediente, tendo em vista ausência de quórum, com 7 vereadores presentes. CARLOS
SILVA (PSC); Prof. JOSAFÁ (PL); SILVIO NETO (União Brasil); Enf. MURILO TOLENTINO
(PSC); DIDI FELEOL (PP); ANDREO RASERA (MDB); ALYSSON PONTES (PSD). Passou-
se para Primeira Parte da Ordem doDia,semaleitura da ata. Emcontinuidade houvea leitura
dos expedientes recebidos. Memo.025/2022 — gab. Ver. Aguinaldo Promissória (União Brasil);
Memo. 040/2022 — gab. Ver. Carlos Martins (PT); Memo. 013/2022 — gab. Ver. Jander Ilson
(União Brasil); Memo. 134/2022 — gab. Ver. Erlon Rocha (MDB); Memo. 04/2022 — gab. Ver.
Ronan Liberal Jr. (MDB); Memo. 027/2022 — gab. Ver. Eliclton Lira (Avante); Memo. 048/2022
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— gab. Ver. Enf. Alba Leal (MDB); Memo. 033/2022 — gab. Ver. Júnior Tapajós (PL); Memo.
029/2022 — gab. Ver. Adriana Almeida (União Brasil); Memo. 016/2022

—
gab. Ver. Jk do Povão

(PSDB); Memo. 028/2022 — gab. Ver. Adriana Almeida (União Brasil). Vereadores presentes.
Biga Kalahare (PT); Gerlande Castro (PSB); Enf. Murilo Tolentino (PSC); Carlos Silva
(PSC); Andreo Rasera (MDB); Erasmo Maia (União Brasil); Silvio Neto (União Brasil);
Prof. Josafá (PSB); Didi Feleol (PP); Alysson Pontes (PSD); Ângelo Tapajós (Republicanos).
Vereadores ausentes comjustificativa. Aguinaldo Promissória (União Brasil); Carlos Martins
(PT); Jander Tison (União Brasil); Erlon Rocha (MDB); Ronan Liberal Jr. (MDB); Eliclton
Lira (Avante); Enf. Alba Leal (MDB); Júnior Tapajós (PL); Adriana Almeida (União
Brasil); Jk do Povão (PSDB), Vereador licenciado: Alexandre Maduro (MDB). E, para constar
mandou lavrar a ata, que depois de lida, discutida e aprovada, será assinada por quemde direito.
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