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Ata da Trigésima Quinta Sessão Ordinária do Primeiro Período da
unida Sessão
Legislativa da Décima Nona Legislatura, realizada no dia trinta de maio do ano dé dois mil e
vinte e dois, no Plenário Benedito Magalhães da Câmara Municipal de Santarém. À
hora
regimental o vereador RONAN LIBERAL
(MDB) presidente do Poder Legislativo, deu boasvindas a todos, e iniciou à sessão com o GRANDE EXPEDIENTE. TEMPO DAS
LIDERANÇAS:
vercador ALYSSON PONTES (PSD) repercutiu a viagem do governador
Helder Barbalho para participar do Fórum Econômico Mundial,
que aconteceu em Davos na Suíça,
Hélder foi o único governador brasileiro convidado à participar do evento
que reuniu líderes
mundiais, tratando de temas como: Covid 19, guerra na Ucrânia, mudanças climáticas e
Planejamento na Amazônia, Um encontro importante que deu oportunidade de mostrar a
importância da Amazônia para o mundo e o potencial econômico da região. O vereador BIGA
KALAHARE (PT) falou que moradores da avenida Tropical, próxima a rua Dom Frederico Costa
lhe procuraram
denunciar que, após terem sido feitos serviços de recapeamento nessa via pela
Secretaria Municipal de Infraestrutura de Santarém — SEMINFRA, os funcionários dessa
Secretaria, solicitaram aos moradores que colocassem seu lixo doméstico na rua,
para que fosse
feito recolhimento e dado o devido descarte a esses materiais, entretanto a Secretaria não fez
o
recolhimento, permanecendo o lixo em via pública, ocasionando transtomos. Em outro assunto,
relatou a visita que fez à escola municipal Boa Ventura Queiroz, na comunidade São Braz,
que
está sendo reformada porém, os alunos desse educandário estam tendo aulas as margens
rodovia
Everaldo Martins, o que é bastante perigoso para esses estudantes, haja visto
que essa rodovia
possui um fluxo intenso de veículos, por conta disso, o parlamentar informou
que entrará com um
requerimento solicitando a presença de um guarda de trânsito para evitar que acidentes venham
acontecer nesse local. Em seguida, o vereador falou sobre a liminar que saiu da 6º vara c
determinando que o governo apresente um cronograma
para adequação do depósito de resíduos
sólidos na comunidade Perema, umprazo de 120 dias para apresentação desse
cronograma. O
vereador Prof. JOSAFÁ (PL) usou a tribuna
informar
está
entrando
com
três
que
Moções de
para
Aplausos junto à esta Casa, uma destina-se a unidade Supera Santarém, que completa 07 anos de
funcionamento. O método Supera é uma franquia nacional que atende
pessoas de todas as idades
com atividades que melhoram
memória, a concentraçãoão e outras habilidades cognitivas, sendo
gerido atualmente pela professora Maria do Socorro Bentes. Outra Moção de Aplausos destina-se
a Secretária Municipal de Educação “SEMED, pela realização da “Semana do Brincar”,
que teve
seu encerramento na Praça de Eventos, um projeto que teve a participação de mais de 2.000
pessoas, como: profissionais da educação das UMEIS
CEMEIS, pais, crianças e o público em
geral que foram prestigiar e se divertir com as brincadeiras e apresentações. Também apresentará
uma Moção de Aplausos pelos 20 anos de criação do Sindicato dos Condutores Autônomos
Mototaxistas de Santarém — SICAMS, que possuem
concessão para desenvolver esse trabalho,
informando
próxima semana será apresentado um Projeto de Lei, que visa
que provavelmente
alterar alguns dispositivos para melhorar o atendimento dessa categoria. O vereador GERLANDE.
CASTRO (PSB) informou
que esteve visitando a comunidade SantarémMirim, no último sábado.
Na
ocasião, parabenizou Poder Executivo pelo trabalho que vem realizando nessa comunidade,
destacando a construção da belíssima escola e o posto de saúde daquele local. Na ocasião, pediu
ao prefeito para que a comunidade de Cachoeira do Aruã seja contemplada e ganhe uma escola
com a mesma qualidade. Em outro assunto, falou sobre a reunião em que participou na manhã
de
hoje, com os vereadores Didi Feleol e enfermeira Alba Leal, juntamente com a Comissão de
Curuaí, região do Lago Grande, para discutir metas de trabalho em favor da
Emancipação
independência dessa região. O parlamentar encerrou seu discurso externando suas condolências
ao presidente desta Casa, vereador Ronan Liberal Ir. O vereador RONAN LIBERAL
(MDB)
fez uso da tribuna para agradecer
todas as manifestações
carinho e respeito encaminhadas à
ele e sua família, em virtude do falecimento de sua genitora, agradeceu
apoio de todos os
vereadores, em especial aos vereadores doutor Carlos Martins, que foi médico de sua mãe
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vereadores Silvio Neto e Adriana Almeida, agradeceu a impressa e aos servidores desta Casa. Em
seguida, externou sua gratidão a Deus por ter proporcionado 81 anos de vida sua mãe. Na
sequência, relatou um pouco da sua história, de como a senhora Neide Lira iniciou a
implementação do serviço social na Administração Pública em Santarém. Narrando à trajetória da
servidora concursada do antigo TNPS, que sempre atuou nas causas sociais, trabalhando
na
Fundação Pestalozzi e na década de 80 vindo para Santarém, acompanhando
seu esposo que havia
sido nomeado através de um decreto presidencial
para gerir o município de Santarém, como
primeira-dama trabalhou na assistência social do município, implementando projetos como Natal
da Criança Pobre;
Carnes e Peixes de Baixa Renda; clubes de mães, coordenação do centro de
convivência dos idosos, inauguração do prédio da Secretaria Municipal do trabalho e Assistência
Social - SEMTRAS, atuando em projetos relevantes que atenderam a muitos santarenos. Na
ocasião, o parlamentar refletiu sobre a tristeza que é perder um ente querido
sobre a única certeza
que nós temos nessa vida, que é a partida para outro plano, mas que através da crença
vida
eterna e do reencontro temos forças para continuar em frente. Na oportunidade, convidou a todos
para a missa de 7º dia, que acontecerá amanhã,
Catedral Metropolitana de Santarém Nossa
Senhora da Conceição e também
Basílica de Nazaré, na Igreja de Nossa Senhora da Trindade
Lisboa, em Belém. Encerrando seu discurso, externando o desejo de
e Igreja de Santo Antônio
valorizar
mais
que possamos
o amor ao próximo, aos nossos pais, nossos filhos e
todas as pessoas
que amamos, buscando fazer em vida, para que se o coração chorar, que chore somente de saudade
pela pessoa que partiu. A vereadora ALBA LEAL (MDB) iniciou seu discurso pedindo um minuto
de silêncio em homenagem
senhora Neide Lira, mãe do presidente desta Casa, em seguida,
prestou suas condolências
parlamentar. Em outro assunto, informou
participado da audiência
pública de prestação de contas da Secretaria Municipal de Saúde — SEMSA, onde estiveram
presentes o Conselho Municipal de Saúde, e alguns vereadores, destacando
importância dessas
audiências para esclarecimento de dúvidas, porém ressaltou que infelizmente essa prestação
de
contas
referente ao ano de 2020. Também informou ter estado na Secretaria Municipal de
Infraestrutura — SEMINFRA para verificar o andamento dos seus requerimentos solicitando
melhorias para as ruas
Santarém, mas que segundo informações do secretário Daniel Simões,
essas ruas provavelmente serão contempladas na Operação Verão. Na sequência, informou
estará participando de uma ação social promovida pela SEMTRAS
próximo final de semana,
na vila Curuaí, região do Lago Grande. Essa ação tem como objetivo fazer atualização do
CadÚnico, um programa federal que engloba informações das famílias brasileiras em situação de
pobreza ou extrema pobreza. São cerca de 17.000 cadastros que se não forem atualizados poderão
ser cancelados, podendo gerar
perda de muitos benefícios sociais. O vereador CARLOS SILVA.
(PSC) usou a tribuna para convidar a todos os que queiram participar do 1º culto ecumênico que
irá acontecer nesta quarta-feira, 01 de junho, no Plenarinho. O culto acontecerá todo mês
sempre
antes da primeira sessão ordinária desta Casa, são 25 minutos para termos um momento devocional
a Deus, Também comentou sobre o sucesso da Ação Itinerante promovida por ele, em parceria
com vereador Jander IIson, que levou ações sociais as comunidades Costa do Tapará, Água Preta,
Mato Alto, Ilha de São Miguel, Barreira do Tapará, Correios do Tapará, totalizando 595
atendimentos nas áreas médicas, odontológica, psicologia, jurídico, emissão de cartão SUS,
atualização do cadastro CadÚnico e Bolsa família, cortes de cabelo e a realização
palestras da
Policia Militar, dentre outros. Parabenizou a todos
contribuíram
êxito
dessa
Ação. O
para o
que
discurso informando que estará protocolando uma Moção
parlamentar encerrou
Aplausos,
destinada a delegação santarena
futsal da pulga, parabenizando-os pela conquista da taça Brasil
sub-20. O vereador JANDER ILSON (União Brasil) prestou contas de suas atividades
parlamentares durante a semana, informando sobre sua participação na 1º Assembleia Geral do
SINDIPESCA, sindicato de pescadores recém criado da
região do Lago Grande, que conta com
quase 500 associados, um desejo antigo dos pescadores dessa região. Em seguida, o parlamentar
manifestou sua satisfação em representar essa categoria profissional, lembrando
exerceu
que
atividade da pesca durante muitos anos e que conhece bem todas as dificuldades
que os pescadores
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enfrentam, por isso se sente honrado em representá-los. Na ocasião, o vereador disse ainda
que
até Brasília na próxima semana
convite do Movimento dos Pescadores do Baixo Amazonas,
juntamente com a Colônia de Pescadores Z-20 e outras colônias em busca de melhorias
para esses
trabalhadores. Finalizando seu discurso, agradecendo atodos os funcionários
seu gabinete e do
do
& do
gabinete do vereador Carlos Silva, que contribuítam para o sucesso da Ação Social
na
comunidade Costa do Aritapera e adjacentes, levando serviços essenciais
para aquelas populações
que tanto precisam e que possuem dificuldades de vim até Santarém em busca desses serviços. O
Parlamentar afirmou que pretende continuar realizando essas
ações sociais durante todo seu
mandato como forma
agradecimento pela confiança depositada por seus eleitores. O vereador
ERASMO MAIA (União Brasil) falou que na última sexta-feira, o prefeito reuniu
com
vercadores, imprensa e demais autoridades para anunciar a programação do aniversário da cidade
Santarém, que comemorará 161 anos de fundação, ressaltando
que devido a pandemia do Covid19 não houve comemorações durante um período
dois anos, pois não podia haver aglomerações,
porém esse ano com situação voltando à normalidade, o município terá
uma programação de
comemoração onde serão entregues várias obras, como a construção
quatro Unidades Básicas
de Saúde — UBS, nos bairros do Jutaí, Urumari, Aldeia e Esperança, também serão
entregues,
escolas reformadas, inauguração da nova orla com projeto
ampliação e embelezamento desse
local, construção de piers adequados para atracações de
interior. Ao
pequenas embarcações
todo serão 25 dias de programação com o slogan “Santarém
todos nós”, onde mais de 40 obras
serão entregues nesse período, num total de mais de 140 milhões em investimentos, também
Scorrerão atividades culturais, de esporte, lazer e serviços e
a volta de shows nacionais, além da
corrida e da tradicional Missa Mocoronga, como também entregas da medalha Padre João
Felipe
Bettendorff e a medalha Osman Bentes nesta Casa, TEMPO DAS BANCADAS: O verador
CARLOS SILVA (PSC) disse ter visitado à convite da família a residência de mais
uma criança
vitima do professor pedófilo que trabalhava na Unidade Municipal de Educação Infantil UMEL,
no bairro Caranazal,
uma criança autista de apenas
anos que narrou toda a situação de violência
sexual que teria sofrido por parte desse cidadão, na ocasião o parlamentar percebeu
revolta e
tristeza dos familiares daquela criança, mas principalmente a tristeza no olhar da mãe,
que
aparentava um quadro de muita depressão, em virtude do ocorrido com seu filho. vereador
encaminhou a família da vítima ao DEACA para fazer o Boletim de Ocorrência contra o professor.
Na ocasião, também informou que atendendo ao
seu pedido, secretária de educação, encaminhará
a mãe desse menor para receber acompanhamento psicológico. O vereador indignou-se ao ouvir
as narrativas das vitimas dos crimes sexuais praticados por esse professor, ressaltando que todas
as vítimas precisarão de um acompanhamento psicológico, em seguida, fez um apelo aos
pais das
crianças que estam matriculadas nessa UMEI, que se por ventura algumas delas tenham sofrido
abuso sexual que não tenha medo, denuncie para que a justiça seja feita. Pela ordem, vereador
o
Prof. JOSAFÁ
repercutiu a fala de seu colega vereador Carlos Silva, informando que nesta
quinta-feira a justiça dará o primeiro parecer
respeito do caso envolvendo
professor da UMEI
no bairro do Caranazal,
de
suspeito praticar pedofilia, Destacou que até o momento esse é um caso
isolado e que não
pode generalizar e dizer que isso acontece em unidades municipais de
educação infantil. Dizendo esperar que a justiça esclareça o que de fato ocorreu naquela unidade
educacional. Afirmou que a educação infantil santarena é referência
para educação de todo o
estado do Pará, por isso descja que um caso isolado, não venha manchar a
imagem dos
profissionais competentes c dedicados. Pela ordem,
vereador ERASMO MAIA (União Brasil)
sugeriu a possibilidade de criar uma Comissão interpartidária para acompanhar esses casos mais
perto e com maior responsabilidade, para que os vereadores não incorram no risco de divulgar
fatos que podem prejudicar mais à frente as vítimas
suas famílias. Uma comissão para poder
avaliar e dialogar com o delegado, com a comissão e técnicos
secretaria, algo de consumo
interno para que seja tomada uma posição oficial e as informações no âmbito do poder legislativo
possa fluir e evitar qualquer situação de constrangimento as famílias. O vereador JÚNIOR
TAPAJÓS (PL) informou que
participar de uma reunião no bairro Jaderlândia, juntamente
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com o secretário Daniel Simões e o secretário Murilo para tratar a respeito dos crimes de estupro
tentativa de estupro que estam ocorrendo em uma região denominada “fazendinha”
naquele
bairro, em virtude da falta de iluminação pública e das más condições das vias, criminosos estariam
se aproveitando dessa situação para atacar mulheres que passam
pelo local. Na ocasião, o
parlamentar narrou o ato heroico do marido que conseguiu salvar sua esposa de uma tentativa de
estupro naquele lugar, mas vindo a ser covardemente agredido por perfurações que colocaram sua
vida em risco, porém infelizmente nem todas as mulheres que
têm a mesma sorte de
passam por
escapar desses criminosos. A vereadora ADRIANA ALMEIDA (União Brasil) informou
conseguindo RS 600.000,00 (seiscentos mil reais) através de emendas parlamentares
deputado
Celso Sabino, sendo destinado para compras de equipamentos para o Hospital Municipal de
Santarém. A parlamentar destacou já ter conseguido RS 1.200.000,00 (um milhão
duzentos mil
reais) através de emendas parlamentares durante o seu mandato e destinado a setores ligados a
saúde, como sala de cirurgia de trauma e setores odontológicos, porém infelizmente esses recursos
ainda não foram investidos na compra de equipamentos por conta da demora nos
processos
licitatórios. Outro assunto abordado são as inúmeras denúncias recebidas
por ela, a respeito da
falta de serviços odontológicos nas Unidades Básicas de Saúde UBS, também
questionou falta
de resposta aos seus Pedidos de Informações do “porquê” não
mais
de atendimento
o
serviço
ter
odontológico na Unidade Pronto Atendimento — UPA 24 horas. A parlamentar cobrou mais
agilidade nos processos de licitação e respeito a população, bem como respostas aos seus pedidos
de informações. O vereador DIDI FELEOL
manifestou seu pesar pelo falecimento da mãe
do presidente desta Casa e também pelo falecimento do senhor Ambrósio Correa
Campos,
externando suas condolências a todos os familiares. Pela ordem, o vereador enf, MURILO
TOLENTINO (PSC) repercutiu a problemática dos vereadores de
conseguirem emendas juntos
aos parlamentares de suas bases para serem investidos em áreas essenciais do município mas
,
simplesmente não acontecer
investimento, por conta da morosidade na realização dos processos
licitatórios
quando finalmente acontece a licitação, a obra é interrompida sem uma justificativa,
causando por vezes constrangimento ao parlamentar, quando lhe é indagado pelo autor da emenda
se o recurso foi utilizado e se solucionou
problema. Em outro assunto,
parlamentar denunciou
que os médicos que prestam serviço ao município estam sem receber seus salários e que procurada
para informar o porquê do atraso nos pagamento dos salários desses profissionais, a O.S. Mais
Saúde disse que o contrato com o município é inexequivel pelo valor que lhe é repassado, Pela
ordem, os vereadores GERLANDE CASTRO (PSB)
JANDER ILSON (União Brasil) falaram
da dificuldade de investimentos na área da saúde e que essa dificuldade não é
apenas em Santarém,
mas em todo o Brasil, mas que apesar dessa problemática o poder executivo municipal tem
investido nessa área, até mais do
que determina a constituição. Discordando em alguns pontos com
Os discursos dos vereadores enf. MURILO TOLENTINO (PSC) é ADRIANA ALMEIDA
(União
Brasil). Encerrado o Grande Expediente, passamos para a Primeira Parte da Ordem do Dia,
dispensado a leitura da ata, Em continuidade houve a leitura dos expedientes recebidos e
encaminhamentos dos trabalhos dos vereadores c comissões. Oficio nº 0288/2022 gab. Prefeito:
Memo, 004/2022 — gab. ver. Andreo Rasera; Memo. 028/2022
gab. ver. Jk do Povão (PSDB);
Memo. 075/2022 — gab. ver. Ângelo Tapajós (Republicanos). 03 (três)
alienação de
processos
terras: Evaniel Alves Teixeira e Dicilene Pinheiro Lima. Projeto de Lei — Dispõe sobre as diretrizes
para a política de apoio à agricultura urbana e peri-urbana no município de Santarém — autoria do
vereador Alysson Pontes (PSD); Projeto de Lei — Que assegura o livre acesso a estudante
acompanhado de seus filhos lactantes e ao estabelecimento do ensino público ou privado no
município de Santarém, estado do Pará. — autoria do vereador Alysson Pontes (PSD); Pedido de
Informação nº 48/2022 — gab. ver. enf. Murilo Tolentino (PSC); Pedido de Informação nº 55/2022
— gab.
ver, Aguinaldo Promissória (PSL): Pedido
Informação nº 46/2022 — gab. ver. Aguinaldo
Promissória (PSL); Pedido de Informação nº 52/2022 — gab. ver. Aguinaldo Promissória (PSL);
Pedido de Informação nº 49/2022 gab. ver. Aguinaldo Promissória (PSL); Pedido de Informação
nº 48/2022 gab. ver. Aguinaldo Promissória (PSL); Pedido de Informação nº 47/2022 gab. ver.
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Aguinaldo Promissória (PSL); Pedido de Informação nº 54/2022 gab. ver.
Aguinaldo Promissória
(PSL); Pedido de Informação nº 51/2022 gab. ver. Aguinaldo Promissória (PSL); Pedido de
Informação nº 50/2022 gab. ver. Aguinaldo Promissória (PSL); Pedido de Informação nº 44/2022
= gab. ver. Alysson Pontes (PSD); Pedido de Informação nº 45/2022 —
gab. ver. Alysson Pontes
(PSD); Pedido de Informação nº 47/2022 — gab. ver. Biga Kalahare (PT). Em seguida,
passou-se
para a Segunda Parte da Ordem do
com discussão
votação das matérias em pauta.
TRABALHOS APROVADOS E ACATADOS: Moção de Aplausos nº 158, 159, 160/2022,
Requerimento nº 1239, 1240, 1241, 1242, 1277, 1278, 1279, 1313, 1314, 1315,
1316/2022,
Indicação nº 140, 141, 142, 143/2022 — autoria do vereador Jander Ilson (União
Brasil); Moção
de Aplausos nº183, 189/2022, Requerimento nº 1357/2022 — de
autoria do vereador Carlos
Martins (PT); Moção de Aplansos nº 184/2022, Indicação nº 171/2022, Requerimento nº
1323,
1324, 1325, 1326, 1328, 1340, 1341, 1342, 1343, 1371, 1384/2022 de autoria do vereador
Carlos
Silva (PSC); Moção de Aplausos nº185, 186, 187/2022 de autoria do
prof. Josafá (PL): Moção de
Pesar nº 188/2022, Requerimento nº 1349, 1350, 1351, 1352/2022 de autoria do vereador Silvio
Neto (União Brasil); Moção de Pesar nº 190/2022, Indicação nº 167/2022, Requerimento nº 1373,
1374, 1375, 1376, 1377, 1378/2022 de autoria do vereador Didi Feleol (PP); Moção de
Aplausos
nº 191, 192, 193, 194, 195/2022, Requerimento nº 1359, 1360, 1361, 1362, 1363, 1364,
1365/2022, Indicação nº 170/2022 de autoria do vereador Aguinaldo Promissória
(PSL); Indicação
nº 260/2022 de autoria do vereador Ronan Liberal Ir. (MDB); Requerimento nº 1353, 1354, 1404,
1405/2022 de autoria do vereador enf. Murilo Tolentino (PSC); Requerimento nº 1366, 1367,
1368, 1369, 1370/2022 de autoria da vereadora Adriana Almeida (União Brasil); Requerimento nº
1372, 1391/2022 de autoria do vereador Biga Kalahare (PT); Requerimento nº 1379/2022 de
autoria da vereadora enf. Alba Leal (MDB); Requerimento nº 1380, 1381, 1382, 1383/2022 de
autoria do vereador Gerlande Castro (PSB); Requerimento nº 1392/2022 de autoria do vereador
Alysson Pontes (PSD); Requerimento nº 1393, 1394, 1395, 1396, 1397, 1398/2022 de autoria do
vereador Erlon Rocha (MDB); Requerimento nº 1399, 1400, 1401, 1402, 1403/2022 de autoria do
vereador Elielton Lira (Avante). Concluído a pauta, o presidente RONAN LIBERAL
(MDB)
encerrou os trabalhos, convidando
todos para próxima sessão. Vereadores presentes. Vereadores
presentes: Adriana Almeida (União Brasil); Aguinaldo Promissória (União Brasil); Alysson
Pontes (PSD); Biga Kalahare (PT); Carlos Silva (PSC); Didi Feleol (PP); Dr. Carlos Martins
Enf. Murilo Tolentino (PSC); Erasmo
(PT); Elielton Lira (Avante); Enf. Alba Leal (MDB);
Maia (União Brasil); Erlon Rocha (MDB); Gerlande Castro (PSB); Jander IIson (União
Brasil); Júnior Tapajós (PL); Prof. Josafá Gonçalves (PL); Ronan Liberal Jr. (MDB); Sílvio
Neto (União Brasil), Vereadores ausentes com justificativa: Andreo Rasera (MDB); JK do

e

Dia,

JR.

a

Povão

(PSDB); Pr. Ângelo Tapajós (Republicanos).

(MDB).

E,

para

Vercador

licenciado: Alexandre Maduro

constar, mandou lavrar a ata, que depois de lida, discutida e aprovada será assinada

por quem de direito.
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