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Ata da Vigésima Sétima Sessão Ordinária do Primeiro Período da “Sega
Legislativa da Décima Nona Legislatura, realizada no dia dois de maio do anó
|

vinte e dois, no Plenário Benedito Magalhães da Câmara Municipal de Santar;
hora
regimental o vereador RONAN LIBERAL JR. (MDB) presidente do Poder Legislativo, deu boasvindas a todos, e imiciou à sessão com o GRANDE EXPEDIENTE. TEMPO
DAS
LIDERANÇAS: O vercador JK DO POVÃO (PSDB) iniciou seu discurso cumprimentando a
todos, em seguida, leu a Moção
Aplausos de sua autoria, direcionada a Escola Estadual Álvaro
Adolfo da Silveira, pelos seus 60 anos de fundação, sendo uma instituição de referência
no ensino
público no município de Santarém. parlamentar lembrou que a escola foi fundada em 1962, e
teve como primeiro diretor o pastor Sóstenes Pereira de Barros, em seguida, parabenizou alunos,
professores, corpo técnico c a gestora Fátima Miranda, diretora da escola, que participaram
momento de homenagem na Câmara Municipal de Santarém, recordando toda a trajetória de seis
décadas de educação de um dos colégios mais tradicionais de Santarém. O “estadual” como
conhecido, se tornou referência na qualidade do ensino público no município, formando centenas
de
cidadãos ao longo de sua existência. O vereador BIGA KALAHARE (PT) parabenizou a
Escola Estadual Álvaro Adolfo da Silveira, pelos seus 60 anos de fundação, destacando
a
importância que essa instituição de ensino têm
Na
o
discorreu
ocasião,
sobre a
para município.
importância dos alunos terem contato com
política, que segundo o parlamentar deveria ser uma
disciplina incluída na grade curricular dos estudantes, para que saibam cobrar e fazer os seus papeis
como cidadãos. Pela ordem, o vereador JK DO POVÃO (MDB) comunicou
que estará entrando
com uma Indicação, direcionada ao governador do estado, solicitando uma reforma
para esse
educandário. O vereador Prof. JOSAFÁ (PL) saudou todos os profissionais de educação,
em
especial ao corpo docente discente da Escola Estadual Álvaro Adolfo da Silveira. Em seguida,
falou sobre
dia Internacional do Trabalhador, comemorado em 1º de maio, saudando
todos
trabalhadores
ressaltando que esse dia é um convite à reflexão dos direitos que estão sendo
retirados da classe trabalhadora, observando
que esses direitos foram conquistados com muita luta
e que nos últimos anos estão sendo retirados
trabalhador. Em outro assunto informou sobre suas
visitas nos ginásios que estão sendo construídos, como o ginásio poliesportivo no bairro Santo
André; ginásio poliesportivo da Escola Municipal Hilda Mota, todos previstos
para serem
inaugurados no mês de junho. Encerrou seu discurso parabenizando
liga de esporte santarena
atodos os que contribuem para o esporte local. O vereador JÚNIOR TAPAJÓS
(PL) falou sobre
sua visita à comunidade Vila Gorete, região do Arapiuns, onde esteve reunindo com lideranças
comunitárias daquela região, para falar sobre a obra de construção
do ginásio na escola daquela
comunidade. Em outro assunto, disse ter reunido com o deputado estadual José Maria Tapajós e
com o vereador Silvio Neto e que, nesse encontro o deputado lhe informou que estará apresentando
na assembleia legislativa estadual, um pedido ao governador para que autorize a reforma na Escola
Estadual Álvaro Adolfo da Silveira. O vereador RONAN LIBERAL JR. (MDB)
usou tribuna
para parabenizar o corpo docente e discente da Escola Estadual Álvaro Adolfoda Silveira e reiterar
as boas-vindas. Na oportunidade, explicou um pouco sobre as particularidades da Câmara, sobre
sua funcionalidade e importância, ressaltando ser esta não somente uma Casa onde
fazem as
leis do município, mas também um instrumento de fiscalização dos recursos públicos,
um espaço
da democracia, um plenário onde são debatidos diversos temas, como: problemas de
ruas,
educação, infraestrutura, turismo, esportes, dentre outros, onde são realizadas sessões
especiais,
sessões ordinárias e audiências públicas para tratar diversas demandas do município. O
parlamentar acrescentou
importância dos alunos em conhecerem
espaço e saber como
funciona o poder legislativo, que representa a população, desejando que as visitas dos alunos a
esta Casa possa acontecer mais vezes. -Em outro assunto, falou sobre. sua visita ao Tribunal de
Contas dos Municípios do Estado do Pará - TCM, que teve o objetivo de debater capacitação
que
será realizada em Santarém pelo órgão, através da sua Escola de Contas,
período de 24 a 27 de
no
maio, De acordo com
vereador, a capacitação que será promovida
beneficiar servidores
públicos da região Oeste do Pará, estarão presentes Dr. Daniel Lavareda, ouvidor geral do TCM;
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e

o

o diretor da Escola de Contas Robson Carlos,
conselheiro Antônio José a presidente do Tribunal
de Contas Mara Lúcia Barbalho. O TCM
uma das entidades parceiras da Escola do Legislativo
Raimundo Navarro dos Santos, na Câmara Municipal de Santarém. Concluiu
seu discurso,
informando sobre a realização da Feira Internacional do Turismo — FITA,
acontecerá nos dias
que
05 a 09 de maio em Belém, onde Santarém estará sendo
representada através de suas belezas
naturais. O vereador Enf, MURILO TOLENTINO (PSC) parabenizou Escola Estadual Álvaro
a
Adolfo pelo seus 60 anos educando a população santarena, porém ressaltou
que o governo estadual
está deixando a desejar no que se refere a investimentos na área da educação,
haja visto que, muitas
escolas estaduais em Santarém estão precisando serem reformadas há muito
tempo. Em outro
assunto, falou sobre a ida de enfermeiros até Brasilia para lutar pela
aprovação piso salarial da
categoria, que embora alguns prefeitos sejam contrário a aprovação dessa lei, o prefeito Nélio
Aguiar têm se mostrado favorável. De acordo com o vereador, não haverá prejuízos aos cofres
públicos
a lei for aprovada, porque virão recursos do governo federal para o pagamento. Em
seguida, disse estar entrando como uma Moção de Aplausos destinada aos praticantes de Karatê,
que estiveram representando Santarém em um tormeio realizado em Belém e trazendo medalhas de
ouro. Segundo o parlamentar, nem todos os atletas
possuem condições financeiras para
participarem de torneios em outras cidades, por isso é necessário que
secretário de esporte e lazer
coloque em funcionamento o bolsa atleta. O vereador CARLOS SILVA (PSC) informou
estar
protocolando nesta Casa uma Moção
Aplausos
direção da Igreja Evangélica Assembleia de
Deus pelo retorno do projeto social e evangelístico
“Ataque Total”, que aconteceu no
30 de
abril, no bairro Uruará. O projeto social ficou suspenso por dois anos, por
causa da pandemia
Covid-19, retornando esse ano, com mais de 1.084 atendimentos, em diversas áreas, como
orientações jurídicas, atendimentos médicos e oftalmológicos, escuta psicológica, dentre outros
atendimentos no referido bairro. Pela ordem, o vereador JK DO POVÃO (PSDB) mostrou
indignação relacionada a Companhia de Saneamento do Pará - COSANPA, denunciando
falta
de água nos bairros Santarenzinho, Amparo e Elcione Barbalho
que estariam há semanas sem
água, devido a empresa estar aguardando chegar peças de Belém para repor nas várias bombas que
estariam apresentando problemas. Para o parlamentar, talvez a solução fosse estocar
peças no
almoxarifado
em
Santarém,
fosse
aqui
não
necessário
empresa
para que
esperar tanto tempo
para chegar de Belém, haja visto a dificuldade logística em trazer esses materiais. Pela ordem, o
vereador ALYSSON PONTES (PSD) lembrou que uma das propostas do
prefeito Nélio Aguiar
era rescindir o contrato com a COSANPA, com autorização dessa Casa foi votado e aprovado o
Serviço de Saneamento Básico Municipal, que já contava com empresas de saneamento
interessadas em prestar esse serviço ao município, no entanto o Tribunal de Justiça do Estado não
aprovou. Para o vereador, apesar dos esforços da direção da COSANPA,
logística é muito difícil
tendo em vista, que é preciso esperar uma semana ou mais para chegar uma
peça. TEMPO DAS
BANCADAS: O vereador ELIELTON LIRA (AVANTE) iniciou seu discurso falando de sua
visita ao bairro Saubal e denunciando o que ele considera cenário de abandono pelo poder público.
Presenciando a situação dos alunos, que devido
chuvas e as péssimas condições de infraestrutura
das ruas, não puderam
à escola. A intrafegabilidade das vias daquele bairro também traz
dificuldades para os produtores que não conseguem escoar sua produção. Diante da situação, o
parlamentar reuniu-se como moradores, representantes eclesiásticos e associações do bairro e
foram até o secretário municipal de infraestrutura, Daniel Simões para buscar soluções
para os
problemas encontrados. E, de acordo com o vereador, o secretário da SEMINFRA prometeu que
irá fazer reparos nas vias daquele bairro após o período das chuvas. Em outro assunto, o
parlamentar celebrou o repasse de R$ 10 milhões de reais, viabilizados pelo deputado Hilton
Aguiar e pelo governador do estado Helder Barbalho, para serem investidos na saúde pública do
município, destinado a compra
insumos. O vereador CARLOS SILVA (PSC)
equipamentos
protocolou uma Moção de Repúdio pelo ato de agressão a um passageiro, cometido pelos
funcionários das empresas Infraero e Azul Linhas Áreas. O parlamentar explicou não estar
isentando da culpa nenhum dos lados, no entanto, faltou ética e controle emocional por
parte dos
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funcionários que deveriam conter a situação sem uso excessivo de violência. Em
seguida, falou
sobre o Projeto de Lei
sua autoria, que institui o dia 19 de março como o Dia Municipal em
Memória das pessoas que faleceram em decorrência da Covid-1, durante a
pandemia do Corona
virus. Em outro assunto, manifestou
sua indignação com a Companhia de Saneamento do Pará —
COSANPA porque, há vários dias, dezenas de bairros de Santarém estão sofrendo
com a falta
dágua. A situação já vem causando sérios transtomos à população. Segundo a
empresa a
interrupção no fornecimento de água se deu por conta da manutenção no sistema,
porém os
usuários atingidos com o problema, relataram
que essa situação já se tornou rotineira. O
parlamentar indagou o porquê de não ter essas peças sobressalentes em
estoque no almoxarifado.
Afirmou
que entra governo e sai governo nada é feito para melhorar abastecimento de água, à
População já não aguenta mais sofrer com
falta d'água, é preciso chamar à COSANPA
uma
Audiência Pública. Em aparte, o vereador CARLOS MARTINS
(PT) esclareceu que a
Tesponsabilidade pela gestão do abastecimento
água é do município e não do governo estadual,
explicou que a COSANPA
uma prestadora de serviços e que não possui gestão do sancamento
básico, que é de responsabilidade do município, no entanto, ela precisa
prestar contas do seu
trabalho ao
governo municipal. O parlamentar lembrou
do
estado prometeu ao
o
governador
que
prefeito
Aguiar que continuasse o contrato com a COSANPA porque seriam feitos
investimentos e que
falta dágua seria resolvido, todavia nenhum investimento teria
problema
sido feito até o momento para solucionar o problema. Encerrado o Grande
Expediente, passamos
para a Primeira Parte da Ordem do Dia com a leitura da ata do dia 11 de abril de 2022, que após
lida, colocada em discussão foi aprovada por unanimidade. Em continuidade, houve leitura dos
a
expedientes recebidos: Memo. 016/2022 — gab. ver. Jander Ilson (União Brasil); Memo. 010/2022
— gab.
Memo. 014/2022 — gab. ver. Didi Feleol (PP); Memo.
ver. Erasmo Maia (União Brasil);
001/2022 - gab. ver. Andreo Rasera (MDB); Memo. 031/2022 —gab. ver. Adriana Almeida
(União
Brasil); Memo. 066/2022 — gab. ver. Enf. Alba Leal (MDB). Em seguida,
passou-se para os
encaminhamentos dos trabalhos dos vereadores e comissões: Lei
que dispõe sobre as diretrizes
orçamentárias para exercício de 2023 e outras providências — Prefeitura Municipal de Santarém;
Lei que dispõe sobre abertura
crédito suplementar no valor de R$ 98.338.949,61 (noventa e oito
milhões, trezentos
trinta e oito mil, novecentos
quarenta e nove reais e sessenta e um centavos)
da Prefeitura Municipal de Santarém
para a Secretária Municipal de Infraestrutura — Prefeitura
Municipal de Santarém; Lei que concede ao Centro de Educação Municipal Infantil CEMEL, na
comunidade Tpanema o nome de Nazaré do Socorro Rodrigues e dá outras providências —
Prefeitura Municipal de Santarém; Pedido de Informação nº 34/2022 — gab.
ver. Carlos Martins
(PT). Em seguida, passou-se para a Segunda Parte da Ordem do Dia, com discussão
votação
das matérias em pauta. TRABALHOS APROVADOS
ACATADOS: 11 (onze processos de
alienação de terra pertencentes
patrimônio do município para votação: Lucivania Gama Diniz
=—proc. Nº 038/2022; Nelcilene
Silva Gomes Lopes — proc. Nº 039/2022: Zuleide Sousa Valente
= proc. Nº 040/2022; A. Couto
Filhos Ltda Epp — proc. Nº 041/2022; Claudio de Sousa Silva —
proc. nº 043/2022; José Paixão Ângelo — proc. nº 045/2022; José Paixão Ângelo — proc, nº
046/2022; Thaysa Sousa Rodrigues — proc. nº 048/2022; Maria Wanda Marreiro Aguiar — proc. nº
050/2022; Thiago Pinela Vargas da Costa — proc. nº 051/2022; Marcos Rodrigues Campos
proc.
nº 052/2022. Aprovado em 1ºe 2º discussão. Mação de Aplausos nº 126,
133/2022, Indicação nº
116/2022, Requerimento nº 1091, 1092/2022 de autoria do vereador Carlos Silva (PSC); Moção
de Aplausos nº 128, 131, 134/2022 de autoria do vereador Prof, Josafá (PL); Moção de Aplausos
nº 129, 130/2022, Requerimento nº 1121, 1122, 1123/2022 de autoria do vereador enf, Murilo
Tolentino (PSC); Moção de Aplausos nº 132/2022, Requerimento nº 1079, 1080, 1081, 1082,
1083, 1084, 1085, 1086, 1124, 1125, 1126, 1127, 1128/2022 de autoria do vereador Alysson
Pontes (PSD); Requerimento nº 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009. 1010, 1093, 1094,
1095, 1096, 1098/2022 de autoria do vereador Erlon Rocha (MDB); Requerimento Nº 1087/2022
de autoria da vereadora Adriana Almeida (União Brasil); Requerimento nº 1097, 1099, 1130/2022
de autoria do vereador Silvio Neto (União Brasil); Requerimento nº 1100,
1101, 1132/2022 de
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autoria do vereador Júnior Tapajós (PL), Requerimento nº 1102, 1103, 1104, 1105, 1106/2022 de
autoria do vereador Elielton Lira (Avante); Moção de Aplausos nº 135, 137, 138/2022, Moção de
Louvor nº 136/2022, Indicação nº 121, 122, 123/2022, Requerimento nº 1111, 1112, 1113, 1118,

—
119, 1120, 1136, 1137, 1138, 1139, 1140, 1141, 1142/2022 de autoria do vereador Aguinaldo
Promissória (PSL), Requerimento nº 1129/2022 de autoria do vereador Biga Kalahare (PT),
Requerimento nº 1131/2022 de autoria do vereador Carlos Martins (PT); Requerimento nº
1117/2022 de autoria do vereador Jk do Povão (PSDB). Concluído a pauta, o presidente RONAN
LIBERAL JR. (MDB) encerrou os trabalhos, convidando a todos para próxima sessão.
Vereadores presentes. Aguinaldo Promissória (União Brasil); Alysson Pontes (PSD); Biga
Kalahare (PT); Carlos Silva (PSC); Carlos Martins (PT); Elielton Lira (AVANTE); Enf.
Murilo Tolentino
(PSC); Erlon Rocha (MDB); 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. Adriana Almeida (União

Feleol (PP); Enf. Alba Leal (MDB); Erasmo Maia
Brasil); Andrco Rasera (MDB);
(União Brasil); Gerlande Castro (PSB); Jander Ilson (União Brasil). Vereador licenciado.
Alexandre Maduro (MDB), E, para constar, mandou lavrar a ata, que depois de lida, discutida e
aprovada será assinada por quem de direito.
Didi

e « Presidente
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