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DEPARTAMENTO LEGISLATIVO
SANTA
CEARA DE
Gonçalves
Ata da Trigésima Sessão Ordinária do Primeiro Período da
Segunda Se&if
ita da
Décima Nona Legislatura, realizada no dia onze de maio do
ano de dois mil vinte
Plenário
Benedito Magalhães da Câmara Municipal de Santarém. À hora
regimental, o vertalior RONAN
LIBERAL JR. (MDB) presidente do Poder Legislativo, deu boas-vindas todos,
a
e iniciou à sessão
som o GRANDE EXPEDIENTE. TEMPO DAS LIDERANÇAS: O vereador JK DO POVÃO
(PSDB) iniciou seu discurso cumprimentando à todos, em seguida, lamentou o fato de
seu
requerimento, que solicitava o parecer da Comissão, em relação ao estudo técnico sobre a dispensa
de licitação para a empresa de Manaus gerir o Terminal Ilidroviário,
foi solicitado pedido de vist:
feito pelo vereador Alysson Pontes, onde verificou-se não
ser possivel dar encaminhamento essa
propositura, visto que não estava de acordo com o Regimento Interno da Casa,
que não prevê tal
situação, devido ser muito antigo está desatualizado. De acordo
o
com parlamentar, embora não tenha
ido possível
a realização desse estudo, isso não muda fato de que o governo estadual e municipal
sabiam
que o Terminal seria inaugurado, que a obra vinha sendo feita há 5 anos, por isso, não há
uma justificativa plausível
para haver contratação da empresa através de dispensa de licitação. Para o
vereador, não houve uma situação de emergência para ocorrer dispensa de licitação, o
que houve foi
falta de planejamento, Na sequência, informou
que irá encaminhar essa problemática para Tribunal
de Contas do Município — TCM, e se
preciso for, como cidadão proporá uma ação popular contra o
município, requerendo o cancelamento desse contrato
ao mesmo tempo solicitando que haja um
processo licitatório, dentro do que prevê a Lei de licitações. Pela ordem, o vereador RONAN
LIBERAL
(MDB) repercutiu o discurso do vereador anterior, esclarecendo que apesar do Poder
Legislativo ser um poder independente, existe um Regimento Intemo
ser obedecido, mesmo que
infelizmente essa lei encontre-se desatualizada, porém, essa legislatura vem buscando
junto com
presidente da CCJ desde o ano passado tratativas com intuito de atualizar o Regimento interno desta
Casa, bem como, possivelmente conseguir à revogação da Lei Orgânica
Municipal com promulgação
de uma nova Lei, em função de muitas discordâncias
acerca de matérias que estão postas na Lei
Orgânica em contrariedade com Constituição Federal, através de orientações do Instituto Legislativo
Brasileiro e do Senado Federal e do prof. Luiz Fernando, com realizações
oficinas e no momento
aguardando relatório final com
atualizações pertinentes, para que em seguida possa-se avançar
nesse trabalho. O vereador Prof. JOSAFÁ (PL) prestou contas
sua viagem a Belém, onde esteve
na 10º Feira Intemacional de Turismo da Amazônia FITA, ressaltou a importância dessa Feira
para.
9 turismo amazônico, onde Santarém foi muito bem representada, através da Secretária
Municipal de
Turismo, mostrando não apenas
belezas naturais de Alter do Chão, que já é bastante conhecida no
Brasil e no exterior, mas também destacando outras
praias da região como
praias do Tapajós
Arapiuns. Para
parlamentar, a divulgação das belezas naturais da região que ocorreu nessa Feira,
atrairá muitos visitantes para o município fomentando economia. Em outro
assunto, falou sobre a
caravana composta por alguns vereadores do município de Santarém que foram até Assembleia
Legislativa do Estado do Pará — ALEPA, em apoio a votação do plebiscito para criação do município
de Curuaí, na região do Lago Grande, onde várias autoridades
estiveram presentes manifestando seu
apoio, como o prefeito Nélio Aguiar, o deputado estadual José Maria Tapajós,
que é o relator do
projeto; o deputado Chicão, deputada Heloisa e o ex-secretário e atual Secretário de Governo,
Henderson Pinto e Alexandre Maduro,
respectivamente. dentre outras autoridades. Em seguida,
Soneluiu seu discurso manifestando seu apoio ao projeto de
criação de um novo município e
Estado do Tapajós.
principalmente a criação do
Pela ordem, o vereador BIGA KALAHARE
(PT)
repercutiu sobre
importância do evento realizado pela FITA, promovendo
turismo na região
amazônica, porém observou que infelizmente na região do baixotapajós, há uma carência de
investimentos financeiros e incentivos por parte do poder público na área turística e instrução
para as
pessoas que trabalham nesse setor, que não têm aproveitado as belezas naturais de maneira adequada,
sobretudo no período do inverno, vende-se muito o turismo da
região na época do verão e esquecem
as atrações que podem ser aproveitadas durante o inverno, lembrando que nessa época existem
vários
atrações turísticas também, como
vitórias-régias enfrente a cidade; culinária regional, entre outros.
atrativos. Pela ordem, o vereador ANDREO RASERA (MDB) destacou a importância
se divulgar
€ promover as atrações turísticas
região, além de Alter do Chão, destacando o
que existem
ecoturismo, a Flona do Tapajós, a culinária regional, os festivais de comunidades tradicionais,
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falta

divulgação e infraestrutura, mas que acredita que a realização dessa feira, trará
para esse setor, O vereador RONAN LIBERAL JR. (MDB) informou 4
presença
no Plenário dos alunos da Escola Estadual Rio Tapajós, dando-lhes
boas-vindas, manifestando sua
alegria por esta Casa está recebendo a visita dos alunos
para conhecer o Plenário e até trazer demandas,
destacando a importância desse contato entre Poder Legislativo e escola.
Na ocasião, convidou os
alunos para participarem de umdos cursos da Escola do Legislativo Raimundo
Navarro. que funciona
nas dependências da Câmara Municipal, enfatizando que a
iniciativa possibilita uma imersão
mais
aprofundada no que consiste as atividades da Câmara, em seguida, explicou de
maneira didática
como
funciona as atividades legislativas, falando sobre as sessões
ordinárias;
e 2º parte da ordem do dia:
grande expediente; tempo
lideranças partidárias e de bancada; leitura da ata votação da
pauta,
Onde estam as matérias que se aprovadas serão
encaminhadas para o Poder Executivo. Destacou à
importância de todos os três poderes, mas enfatizou que é o poder legislativo
que representa a
população, Em seguida, informou que a Câmara de Santarém tem 192
anos de história, uma das
câmaras legislativas mais antigas do país,
por isso é uma honra para todos os vereadores desta
legislatura estarem representando o povo e trabalhando para
que o município se desenvolva,
contribuindo diretamente para que a sociedade
possa crescer com mais dignidade e justiça. Ressaltou
à importância da contribuição da juventude
para o fortalecimento do sistema político-democrático,
esclarecendo que a partir dos 16 anos de idade os jovens já
podem participar do processo eleitoral,
através do seu voto. Concluiu seu discurso falando sobre a sessão
especial, de autoria da vereadora enf.
Alba Leal e que aconteceu ontem em homenagem ao Dia Internacional do Enfermeiro,
ocasião em que
diversos profissionais foram homenageados. O vereador CARLOS SILVA
(PSC) falou sobre
aprovação do Projeto de Lei de sua autoria, que institui o Dia Municipal do Comunicador. Em
seguida,
falou que recebeu
visita em seu gabincte de moradores dos bairros Santarenzinho, Maracanã é
Alcione Barbalho, para denunciar a Companhia de Saneamento do Pará COSANPA,
dizendo que há
mais de uma semana estam sem o fornecimento de água em suas residências e
foram
procurados
que
por funcionários da empresa estatal para autorizarem
implantação dos hidrômetros nas suas casas,
mesmo sem ter água. Diante desse absurdo, o parlamentar enviou um
oficio solicitando a presença da
doutora Flávia Carpegiane e demais diretores da COSANPA
para reunir nesta Casa, afim de esclarecer
9 que está acontecendo,
isso
falta
de
com
pois
respeito
população, uma vergonha para Santarém
forma como a COSANPA atuado
cidade, Em outro assunto. informou estar protocolando
um
requerimento, destinado a Secretária Municipal de Infraestrutura — SEMINERA, solicitando a
fecuperação asfáltica de todas as ruas do bairro Salvação que estam cheias de buracos. Também
informou estar protocolando uma Moção de Aplausos parabenizando pelo aniversário
servidor desta
Casa, José Boa Ventura Colares e pelos seus relevantes trabalhos
prestados. Finalizou seu discurso
falando da parecria com o vereador Jander IIson, para
promover uma ação social, no dia 28 de maio,
nas comunidades Ilha de
Miguel: Mato Alto; Barreira do Tapará: Correios do Tapará e Água Preta,
levando atendimentos médicos
psicológicos dentre outros serviços para os moradores dessas regiões
Pela ordem, o vereador CARLOS MARTINS (PT)
explicou que a COSANPA
apenas uma prestadora.
de serviços e que a titularidade do
serviço de saneamento básico pertence ao município, cuja secretaria
responsável pela regulação e fiscalização é à SEMURB, ou
seja, a responsabilidade maior é do
município, porque a COSANPA não
um órgão autônomo, embora
seja uma empresa estatal, o
saneamento não é de responsabilidade do governo do estado, por tanto é
preciso que o govemo
municipal cobre da COSANPA uma atuação eficaz. Na oportunidade, destacou a
importância do
trabalho realizado nesta Casa pelo servidor José Boa Ventura Colares,
sempre disposto auxiliar os
vereadores nas melhores proposições. Pela ordem, o vereador SILVIO NETO
(União Brasil) falou que
é preciso reavaliar o contrato
que existe entre o município e a COSANPA,
que a responsabilidade
pela fiscalização dos
serviços prestados pela estatal é do município também desta Casa. A vercadora
ADRIANA ALMEIDA (União Brasil) agradeceu aos alunos
direção da Escola Estadual Rio
Tapajós que aceitaram seu convite para participar desta sessão. Em seguida, informou
que 07 meses
atrás protocolou um requerimento destinado a SEMINFRA,
fosse
feito
um
trabalho de
para que
Fecuperação da rua Alvorada, e que por conta da deterioração dessa via acabou
por ocasionar queda
do muro daquele educandário,
fato ocorrido há mais de (2 anos. Durante esse período, nada foi feito
em relação a rua é nem
construção de um novo muro, por conta dessa situação a escola vem sofrendo
que
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com ação de criminosos,

já

houveram roubos de fios, panelas, celulares de
alunos, dentre outras coisas,
boletins de ocorrência já foram feitos. A parlamentar falou
que existe um processo
licitatório para asfaltamento dessa via, porém
adiado. Diante da situação, à
esse
processo
vereadora reuniu com o secretário de infraestrutura do
município, Daniel Simões que lhe informou que
não gastará dinheiro público em uma rua
ordem para ser asfaltada. À vereadora chamou
já
possui
que
a atenção para
perigos que os alunos correm por transitarem numa via como essa, especialmente as
mulheres que correm risco de serem estupradas,
de criminosos.
que o mato alto favorece
ação
Denunciando que embora já tenham sido feitos requerimentos, pedidos
informação, nada é feito.
Em seguida. pediu ajuda
vereador Erasmo Maia, líder do governo,
para que converse com o
secretário para que limpe aquela rua, por que o dinheiro e a máquina são
públicos, são para serem
usados em beneficio da população e não de propriedade do secretário
Daniel Simões. O vereador
ERASMO MAIA (União Brasil) repercutiu a fala da vereadora, afirmando
que existe um contrato
para asfaltar a rua Alvorada, dentre outras ruas, mas observou que infelizmente essa via em
questão,
não será asfaltada em toda sua extensão,
apenas perímetro próximo a escola Rio Tapa)
Respondendo
questionamento da parlamentar, explicou que o município fica impedido de fazer
qualquer ação no perímetro da rua Alvorada, próximo a Escola Estadual Rio Tapajós,
por conta desse
trecho está no contrato para ser asfaltado. De acordo com
vereador, o secretário lhe informou que
logo que cessem as chuvas, as obras serão iniciadas nessa via, Pela ordem, o vereador JK DO POVÃO
(PSDB) informou que o secretário Daniel Simões esteve nesta Casa, mostrando o
planejamento das
Tuas que serão pavimentadas período do verão e
só
no
momento
resta
que
aguardar que
secretário
execute esse planejamento. Pela ordem, o vereador JANDER ILSON (União
Brasil) falou sobre o
papel do parlamentar de fiscalizar
de apresentar solicitações de melhorias para cidade junto ao
poder
do
executivo e cuidado a ser tomado com relação ao apresentar trabalhos parecidos com dos outros
os
mais

de
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ter ética profissional e respeito, afirmando
que sempre procura observar
um
Tequerimento seu, não possui o mesmo objeto proposto por outro parlamentar,
entretanto, com relação
as fiscalizações o vereador disse que
irá se negar ao chamado do
povo. TEMPO DAS
BANCADAS:
O vereador ALYSSON PONTES
(PSD) usou a tribuna para falar sobre as obras de
infraestrutura que estam sendo feitas pelo Poder Executivo Municipal nas ruas da cidade, Destacou
o
asfáltica que está sendo executado rua Cristo Rei, bairro do Diamantino,
serviço de pavimentação

parlamentares,

se

na

drenagem profunda, calçamentos, um trabalho de qualidade, uma obra orçada no valor de R$
4.600.000,00 (quatro milhões e seiscentos mil reais), também falou sobre as ruas
bairro da Matinha
que receberam drenagem profunda, com calçamento piso tátil. Nos bairros do Jutaí c Área Verde
também tiveram suas principais vias pavimentadas, trazendo acessibilidade
para os moradores. Em
seguida, elogiou o zelo e à responsabilidade fiscal que têm
prefeito Nélio Aguiar, que pegou um
município endividado
seu antecessor, mas que juntamente com o apoio desta Casa de Leis
conseguiu
tirar
o município da lama. Enfatizou
alinhamento que existe entre o governo do estado e o prefeito,
que têm trazidos muitas obras importantes para o município, destacando
construção da nova orla, um
pedido feito ao governador Helder Barbalho enquanto ainda era ministro,
liberando 77 milhões para
essa construção, O retorno da construção do Hospital Materno-Infantil, a construção do Terminal
Hidroviário. Citou também a obrade ligação da Avenida Moaçara à Rodovia PA 457 - Everaldo
Martins, com 90% da obra já concluída, fruto da parceria entre prefeitura e
governo estadual e sem
resquícios de corrupção, Em outro assunto, agradeceu
secretária de assistência social Sandra Santana,
por atender seu ofício relacionado ao Programa Ausilio Brasil, um programa de transferência de renda
para as famílias que se encontram em situação de vulnerabilidade
e que em Santarém esse
programa atende 30. 476 famílias. O vereador JÚNIOR TAPAJOS (PL) usou a tribuna para falar
sobre a votação que ocorreu ontem na Assembleia Legislativa do Pará — ALEPA, em
foi aprovado
decreto que autoriza a consulta plebiscitária para criação do município na região doque
Lago Grande. O
parlamentar destacou que esse projeto de autoria do então deputado à época Antônio Rocha,
estava
desde 1999 na ALEPA
que teve seu encaminhamento feito pelo deputado José Maria Tapajós, que
também é o relator do projeto à Comissão de Emancipação. presidida pela deputada Heloisa. Essa
conquista é fruto luta da Comissão de Emancipação do Lago Grande do Curuaí,
presidida pelo
professor Sinai juntamente com
comissão desta Casa, presidida pelo vereador Gerlande Castro e os
vereadores enf. Alba Leal, prof. Josafá Gonçalves, Didi Feleol, Erlon Rocha e ele próprio. Em
seguida,
com
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9 parlamentar esclareceu que ainda não
autorizado criação do municipio de Curuai, para que
isso
aconteça
preciso cumprir alguns requisitos e que a aprovação
da realização do plebiscito foi
apenas
1º
Falou ainda do estudo
passo.
9
que comprova que Curuaí será um município autossustentâvel e
que
à Administração Pública estará mais perto da
população, observando
existem comunidades muitos
distantes geograficamente de Santarém, em
que é necessário 24 horas de viagem
para se chegar até
elas. Questionado pelo vereador CARLOS
MARTINS (PT) se houve debate na ALEPA a
respeito da
necessidade de aprovação de uma Lei Complementar Federal, determinando
como ocorreriam as
emancipações dos municípios, o parlamentar explicou que após vencer essa
etapa na esfera estadual o
próxima passo, depois de realizado plebiscito será na esfera federal. Encerrado
Grande
o
Expediente,
passamos para Primeira Parte da Ordem
Dia, dispensado a leitura da ata em função do tempo.
Em
continuidade, como não havia expedientes recebidos, passou-se para Segunda Parte da Ordem
do Dia, com discussão e votação das matérias em
pauta, TRABALHOS APROVADOS E
ACATADOS: Moção de Aplausos nº 151, 152/2022 de autoria do vereador
Carlos Silva (PSC);
Moção de Aplausos nº 153/2022 autoria do vereador Carlos Martins
(PT); Moção
Aplausos nº 154.
155/2022, Indicação nº
130, 131, 135/2022, Requerimento nº 997, 1199,
1200, 1201, 1202, 1203.
1215, 1216, 12172022 de autoria do vereador
Aguinaldo Promissória (PSL); Moção
Aplausos nº
156/2022 de autoria do vereador Ronan Liberal Ir.
(MDB); Requerimento nº 1167, 1168, 1169, 1170,
1189, 1188/2022
autoria do vereador Erlon Rocha (MDB); Indicação
134, 1173/2022 de autoria
do vereador Erasmo Maia (União Brasil); Indicação
128, 138/2022, Requerimento 1189, 1190,
1191/2022 autoria do vereador Elielton Lira
(Avante); Requerimento
1222/2022 de autoria do
vereador Jk do Povão (PSDB); Requerimento nº 1223/2022 de
autoria do vereador enf. Mutilo
Tolentino (PSC); Requerimento nº 1224, 1225, 1226/2022 de
autoria da vereadora Adriana Almeida
(União Brasil); Requerimento nº 1227/2020 de autoria do vereador Silvio Neto
(União Brasil);
Requerimento nº 1228, 1229, 1230, 1231, 1232, 1233/2022 de autoria do
vereador Alysson Pontes
(PSD); Indicação
137, 1235/2022 de autoria Andreo Rasera (MDB); Requerimento nº 1234/2022
de autoria do vereador Júnior Tapajós
(PL). 02 (dois) processos de alienação de terra pertencentes ao
patrimônio do município. Deuzenir dos Santos Silva — proc. Nº 037/2022: Jucivaldo Pinto
Barroso —
proc. Nº 047/2022. Aprovados em 1º e 2º discussão. Concluído a pauta, o presidente RONAN
LIBERAL JR. (MDB) encerrou os trabalhos, convidando à todos
para próxima sessão. Vereadores
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presentes: Ronan Liberal Jr. (MDB); Adriana Almeida (União Brasil); Jander llson (União
Brasil); Jk do Povão (PSDB); Erasmo Maia (União Brasil); Prof. Josafá Gonçalves
(PL); Carlos
Silva (PSC); Ândreo Rascra (MDB); Biga kalahare
(PT); Alysson Pontes (PSD); Júnior Tapajós
(PL); Silvio Neto (União Brasil); Carlos Martins (PT); Elielton Lira (Avante); Erlon Rocha
(MDB); Enf. Murilo Tolentino (PSC); Aguinaldo Promissória (PL). Vereadores ausentes
com
Justificativa: Pastor Ângelo Tapajós
(Republicanos); Didi Feleol (PP); Enf. Alba Leal (MDB);
Gerlande Castro (PSB). Vereador licenciado: Alexindre Maduro (MDB). E,
para constar. mandou
lavrar a ata, que depois de lida, discutida e
aprovadalscrá assinada por quem de direito.

Rqnan Liberal Jr.
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