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Ata da Primeira Sessão Ordinái
Décima NonaLegislatura, realizada nodia primeiro de agos
noPlenário Benedito Magalhães da Câmara Municipal de Santarém. À hora regimental)b vereador
RONANLIBERAL JR, (MDB) presidente do Poder Legislativo, deu boas-vindas a todos, e
iniciou à sessão com o GRANDE EXPEDIENTE. TEMPO DAS LIDERANÇAS: O vercador
BIGA KALAHARE (PT) deu boas-vindas a todos por mais um semestre que se inicia, em
seguida, demonstrou seu descontentamento com relação ao Sairé 2022. Destacou que Alter do
Chão temum alcance turístico muito bom. mas não conseguem ter esse alcance no Testival dos
Bolos, comoos outros festivais que acontecemna região Norte como os de Juruti e Parintins.
Relatou que estará entrando com umpedidode informaçãoa organização do Sairé sobre a questão.
Overeador GERLANDE CASTRO (PSB) agradeceuaos vercadores que, na legislatura passada,
votarama favor do projeto delei que possibilitou o asfaltamentode ruas na comunidade de Vila
Curuaí, Lago Grande, e parabenizou oprefeito Nélio Aguiar pelo compromisso. Também
comentoua respeito do pleito eleitoral para a disputa de um espaço na Assembleia Legislativa do
Pará - ALEPA, ressaltando a necessidade de haver maior representatividade para a região.
Finalizou celebrou ainda o início do funcionamento do consultório odontológico na UBS da
comunidade Nova Esperança, região do Itugui. O vereador MURILO TOLENTINO(PSC) deu
boas-vindas aos pares, destacandooinício de umnovo semestreedo período eleitoral. Registrou
que o trabalho como vereador continua e devem permanecer cobrando o Executivo quanto as
pautas pendentes. Relatou que durante orecesso, pode acompanhar problemas comoa falta de
pediatra noHospital Municipal de Santarém— HMS,e a falta de medicações nas UBS. Disse que
estará realizando visita ao HMS, e que gostaria que a presidente da comissão de saúde o
acompanhasse. Também, relatou que se comprometeu em lutar pelos concursados queaté agora
nãoforam chamados, principalmente os que passaram para a Secretaria Municipal de Educação.
Disse que vai apurar os fatos em relação a contratação de temporário por indicação, o que não
podem aceitar, se isso realmente estiver acontecendo. O vereador CARLOS SILVA (PSC)
desejou um segundo semestre abençoadoa todos,principalmente aospares que estão dispondo
seus nomes nesta eleição. A seguir, relatou que estará protocolando alguns requerimentos que
solicita à Secretaria Municipal de Infraestrutura-SEMINERA, que viabilize serviço de
terraplenagem na travessa Marutá no bairro do Maracanã, também na rua Chico Irene, bairro da
Floresta; assim comoa via Quixadá e Cambuquira no bairro da Esperança. Finalizou agradecendo
a todos os vereadores que estiveram apreciando a comemoração dos 94 anosda Igreja Assembleia
de Deus, que aconteceunaPraça de Eventos. O vereador RonanLiberal Jr. passouadireção dos
trabalhos ao vercador Jander TIson Pereirapara que pudesse fazer usoda tribuna. O vereador
RONAN LIBERAL JR. (MDB) fez uma síntese das atividades da Câmara de Santarém, neste
primeiro semestre. Disse que houve um balanço produtivoe positivo ao trabalhode cada vercador.
relatando queano passado foramapresentadospelos parlamentares 1.836 trabalhos e em 2022 já
totalizou 2.348 matérias apresentadas, discutidas e aprovadas. Outro assunto destacado foi a
mudança nas sessões da Casa que serão reduzidas para duas por semana, atendendo orientação
para operíodo eleitoral. Informou que a partir do dia 08 de agosto,as sessões serão realizadas às
terças e quartas em horário regimental, havendopossibilidade de ser acrescido mais uma hora
nesse tempo. Concluiu desejando sucesso aos pares que estarão concorrendoa essaeleição;
retomando em sequência a direção dos trabalhos. O vercador ANDREO RASERA (MDB)
comentou sua participação, junto comoutros vereadores, na 7º Conferência das Cidades realizada
em Santarém, com discussões a respeito de saneamento, habitação, legalização fundiária e
acessibilidade. Disse ainda que esteve reunido comosecretário Regional de Governo Alexandre
Maduro para conversarem sobre a Adepará. Informou que irá apresentar indicação a fim de
viabilizar a reformaou revitalizaçãodo prédio. Finalizou parabenizandoa todosos representantes
da Casa que deramo seu nome para disputar as eleições 2022:einformou que em breve estará
apresentando seu primeiro projeto de lei, que tratará a respeito da acessibilidade. A vereadora
ADRIANA ALMEIDA (UNIÃO BRASIL) informou que protocolou na Casa onze
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requerimentos solicitando acesso às vias públicas do município. Além destes documentos.
aproveitou para falar da falta de água em Santarém. que tem afetado vários bairrose causando
transtomos às famílias santarenas. Destacou que sabem que a falta de água na cidade não é um
problemaqueos vereadores podem resolver, mas sentema dor da população, por isso, precisam
amenizar o sofrimentodas pessoas que já estão com uma situação financeira complicada tendo
que tirar do próprio bolso para comprar água. Concluiu fazendo críticas a postura dosecretário de
infraestrutura, que não tem atendido as suas ligações. Destacou que necessitam ter conhecimento
de comoserá realizadoa OperaçãoVerão neste semestre. Ainda, desejou sorte aos candidatos das
eleições 2022. O vereador ERASMOMAIA (UNIÃO BRASIL) destacou sobre a quantidade de
pré-candidatos santarenos a deputado estadual e federal, destacando seu contentamento com a
possibilidade de se conseguir mais recursos para a cidade nos próximos anos. Segundo ele, à
grande missão do povo santareno é escolher aquele que pode melhor representar a
população. Também comentoua respeito da quantidade de roubos e furtos que têm acontecido no
planalto santareno; e demonstrou sua insatisfação diante da falta de consciênciae prudência, que
tem levado a aumento no número de casos de acidentes de trânsito no município. Sobre isso,
destacou que a prefeitura tem avançado bastante com as políticas públicas que tendemaatenuar
essas estatísticas recentes. TEMPO DAS BANCADAS: O vereador JOSAFÁ GONÇALVES
(PL) também enfatizou sobre o momento importante que as eleições trazem para o município e
região, desejando sucesso a todosos pré-candidatos a deputado estadual e federal. Emseguida,
agradeceu ao prefeito Nélio Aguiar e ao secretário Daniel Simões em relação aos serviços
realizados nas vias do bairro da Interventoria, Destacou que foi um trabalho realizado
coletivamente pela Casa e, ao mesmo tempo um recurso específico para que o bairro tivesse uma
infraestrutura de uma forma mais concreta e eficaz. Registrou também que estará apresentando
uma moçãode aplausos ao encerramento da Copa Norte, e outra a todas as equipes que
participaram do evento. Ainda, parabenizou todas as cidades que participaram do evento. Finalizou
desejando sucessoaospares que estarão disputandoas eleições: e afirmou que estará apoiando o
atual deputado estadual José Maria Tapajós. O vereador JÚNIOR TAPAJÓS (PL, fez destaque
ao recesso parlamentar de julho. Segundo cle, esta Casa é umadas poucas que possuí três sessões
na semana, por conta disso só conseguem sair na quarta ouquinta-feira para visitar as regiões de
rios que sãoas mais distantes do município. Disse que continuam também recebendoas demandas,
levando às secretarias competentes e buscando as soluções. Enfatizouseu contentamento comoavançode algumasdessas soluções comoaentrega de um ônibus escolar para escola Treze de
Maiono Alto Lago Grande: também registroua pavimentação da avenida Verbena, na parte que
não era pavimentada, em que o prefeito Nélio Aguiar sentou comodeputado José Maria Tapajós,
e se conseguiu indicar um recurso diretamente doGoverno doEstadopara ser investido naquela
avenida. Ainda, destacou o início da pavimentação na comunidade de Vila Curuai, no Lago
Grande, recordando que, quando o prefeito Nélio Aguiar enviouoprojeto delei para realizar essas
pavimentações de rua,o projeto indicava apenasa pavimentação da área urbanado município, mas
os vereadores JanderTIson Pereira, Ney Santana, Antonio Rocha, Didi Feleol, vereadores daquela
legislatura, conversaram como prefeito para que acrescentasse a infraestrutura rural, por conta
disso, foi possível levar asfalto à Vila de Curuai. Também fez destaque ao ano eleitoral, registrando
seu compromisso com Deputado José Maria Tapajós que é pré-candidato a reeleição como
deputado estadual, Agradeceu o apoiodeclarado dos colegas parlamentares que estão apoiando o
projeto que não é do deputadoJosé Maria Tapajós, mas é de Santaréme doOeste do Pará. Relatou
que emumano e meio de mandato. foram mais de R$60 milhões em investimento apenas para
Santarém. Registrou que ficam na torcida não só pela reeleição do deputado, mas também pela
eleição de outrosprojetos que estejam comprometidos com Santarém.O vereador GERLANDE
CASTRO (PSB) reafirmouaspalavras do vereador Josafá Gonçalves, destacandoque Santarém
tema chance em sair comtrês deputados eleitos. Também registrou que reuniu como prefeito
Nélio Aguiar e pediu atenção para o términodas obras daorla do Mapiri. Enfatizou que precisam
resolver a questão do aluguel social, pois há 70 famílias que precisam dessa ajuda. Concluiu
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registrando que o prefeito Nélio Aguiar prometeuque, antes do fim de seu mandato, entregará uma
ponte que deve aquecer o turismona praia do Maracanã e melhorar a trafegabilidade no lugar. O
vereador ENF. MURILO TOLENTINO(PSC)deucontinuidade a sua fala, registrando que
esteve na comunidade da Perema, no primeiro Festival do Li icompanhado de sua mãe
enfermeira Marcela Tolentino. Agradeceuaos comunitários registrando que seu mandato está à
disposição para cobrar ao Poder Executivo que chegue investimentos na comunidade. Disse que
de vez em quando sentemaquele odor do lixão, uma situação triste quepersiste ainda no município
e que os vercadores desta Casa sempre trazem à tribuna. mas. infelizmente, ainda não foram
atendidos. Sobre a falta de água, sentiu afalta de carros-pipa levando águaà população. destacando
que a SEMAP podia fazer esse serviço. e outras secretarias podiamajudar. Disse que não
necessitaria de umrequerimento solicitando oserviço, bastava observar que a população está sem
água é encaminharo transporte. Concluiu criticando sobre alguns investimentos. como a pista de
patins de R$ 800 mil que, segundo ele, daria de construir três microssistemas de água. O vereador
CARLOS MARTINS (PT) também fez registro quanto a abastecimentode água em Santarém.
Sugeriu que a Comissão de Saneamento Básico realize uma reunião para estudar melhor essa
questão. Segundoele, a Casa precisa ser solidária a esta questão. pois a titularidade sobre
sancamento básico é do município e não da Cosanpa que não tem essa autonomia. Informou que
está procurandoocontrato de 2013, o qual diz quem éo responsável pela fiscalização. Destacou
que se trata de uma legislação municipal, portanto, como Poder Legislativo não devemficar
omissos. Tambémcitou sobre os dois processos eleitorais para este ano. Primeiramente, o que
acontece em outubro, comaescolha de presidente, deputados e senadores, e osegundoseria a
escolhada nova mesa diretora da Câmara de Santarém. Disse que podem chegar a um consenso
de criar uma chapa, mas ficará para depois das eleições. Concluído o Grande Expediente, o
presidente Ronan Liberal Ir. relatou que, como combinado comoplenário, após a segunda parte
da ordemdodia. após os encaminhamentos dos trabalhos, haverá o encerramento da sessão para
que possam reunir no plenário e dar alguns encaminhamentos referentes ao segundo semestre
legislativo e possíveis alterações nas comissões permanentes. A seguir, passou-se para a Primeira
Parte da Ordem doDia com a leitura daata dodia 27 de junho de 2022, que após colocada em
discussão foi aprovada por unanimidade, Em continuidade, houve a leitura dos expedientes
recebidos: MEMO.063/2022-GAB. Ver. Aguinaldo Promissória (UNIÃO BRASIL): MEMO.
039/2022- GAB. Ver. JK do Povão: MEMO. 058/2022- GAB. Elielton Lira (AVAN' MEMO.
065/2022- GAB. Ver. Alysson Pontes (PSD); OF 469/2022-GAP/PMS. Concluídoa leitura dos
expedientes, foram encaminhados às comissões pertinentes: Projeto de Lei nº 2187/2021, de
autoria do vereador Aguinaldo Promissória (União Brasil). que Institui o Projeto Oficina de
Profissões" na rede pública municipal de ensino no Município de Santarém. Também foram
encaminhados 15 projetos de terra de autoria do Poder Executivo. Em seguida, passou-se para
Segunda Parte da Ordem do Dia. TRABALHOS APROVADOS: Moçõesde Aplausos nº252,
253 e 254/2022, de autoria do vercador Ronan Liberal JR. (MDB); Moção de Aplausos
nº255/2022, de autoria do vereador Murilo Tolentino (PSC); Moção de Aplausos nº256/2022, de
autoria do vereador Josafá Gonçalves (PL); Moçãode Aplausos nº257/2022. de autoria do
vereador Carlos Martins (PT). Concluído a segunda parte da ordemdo dia, o presidente pediu
autorização doplenário para queas atas ordinárias atrasadas fossem encaminhadas por e-mail dos
pares para quena próxima sessão possam ser colocadas em votação, oquefoi acordado por todos.
Por fim, convidouos pares para a reunião referente ao segundo semestre legislativo. declarando
encerrada apresente sessão. Vercadores presentes: RONAN LIBERAL JR. (MDB); JANDER
ILSON (UNIÃO BRASIL); ERASMO MAIA (UNIÃO BRASIL); PROF. JOSAFÁ
GONÇALVES (PL); CARLOS SILVA (PSC); BIGA KALAHARE (PT); SILVIO NETO
(UNIÃO BRASIL); CARLOS MARTINS (PT); ERLON ROCHA (MDB); ENF. MURILO
TOLENTINO (PSC); DIDI FELEOL (PP); ENF. ALBA LEAL (MDB); GERLANDE
CASTRO (PSB); PASTOR ÂNGELO TAPAJÓS (REPUBLICANOS); ÂNDREO RASERA
(MDB); JÚNIOR TAPAJÓS (PL); ADRIANA ALMEIDA (UNIÃO BRASIL). Vereadores
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ausentes com justificativa: JK DO POVÃO (PSDB); ALYSSON PONTES (PSD); ELIELTON
LIRA (AVANTE); AGUINALDO PROMISSÓRIA (UNIÃO BRASIL). Vereador licenciado:
ALEXANDRE MADURO (MDB). E, para constar, mandou lavrar àata, que depois de lida,
discutida e aprovada será assinada por quemde direito.
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