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Ata da Vigésima Segunda Sessão Ordinária do Primeiro Período da SeghiidaE Sessão

Legislativa da Décima Nona Legislatura, realizada no dia treze deabril do ano de doismil e
vinte e dois, no Plenário Benedito Magalhães da Câmara Municipal de Santarém. À hora
regimental o vereador RONAN LIBERAL JR. (MDB), presidente do Poder Legislativo. deu
boas-vindas a todos, e iniciou à sessão com o GRANDE EXPEDIENTE. TEMPO DAS
LIDERANÇAS: O vereador MURILO TOLENTINO (PSC) iniciou seu discurso
cumprimentandoatodos e, em seguida, usou a tribuna para informar aos cidadãosque o teriam
procurado em seu gabinete, para denunciar que não tinham recebidoo auxílio-moradia ou aluguel
social, como também é chamado, um beneficioque é pago pela Prefeitura aos cidadãos de baixa-
renda que estão em situação de risco ou vulnerabilidade após situações de calamidade pública ou
remoção habitacional. Ouvido a denúncia, o parlamentar ligou para secretária Nelcilene, que teria
lhe dito que o atraso no repasse desse benefício ocorreu devido a problemas no sistema de
transferência da Caixa Econômica Federal — CEF,porém lhe garantiu que ainda hoje o dinheiro
estaria na conta dosbeneficiados. O vereador ELIELTON LIRA (AVANTE)deu boas vindas e
desejou sucesso noseu trabalho ao vercador Andreo Rasera (MDB) que está assumindoa vaga do
vereador licenciado Alexandre Maduro. Em seguida, disse estar trabalhando juntamente com os
vereadores e prefeito do município de Prainha para criar um movimento, afim de sensibilizar o
governador, para que sancione o pedido para estadualizaraestrada que liga o município dePrainha
à Santarém. A vereadora ALBA LEAL(MDB)deu boas-vindas ao vereador Andreo Rasera e lhe
desejou um bom trabalho. Na sequência, informou que na segunda-feira. às 08:30 da manhã, na
Escola de Artes, o prefeito Nélio Aguiar, estará assinando a Ordem de Serviço para reforma e
construções de creches, contemplando entre essas obras, estará construção da UMEI Educar para
Crescer, na região do Lago Grande. Na ocasião, a parlamentar, disse que como representante dessa
região, está feliz pela conquista. Avisou que amanhã estará visitandoa região do Lago Grande,
visitando comunidadesereunindo com líderes comunitários c trazendo demandas para o
Executivo, também irá visitar a região do Maró, precisamente, na comunidade Fé em Deus do
Maró em parceria com a SEMTRAS e Secretaria de Saúde, para realizar uma Ação Social com
esses comunitários, aproximando as ações de políticas públicas à população. O vereador
ALYSSON PONTES (PSD)usou a tribuna para prestar contas de suas atividades parlamentares.
Contou que esteve visitando a Unidade Básica de Saúde — UBSno bairro da Floresta, visitando
diversos setores daquela unidade. De acordo com o parlamentar, os atendimentos naquela UBS,
estam acontecendo normalmente, a sala de vacinação e os remédios que são distribuídos para
hipertensos e diabéticos estam em regularidades, na sala de sutura todos os equipamentos
funcionando, elogiou a limpeza do ambiente e o empenhodos profissionais que trabalham naquela
unidade de saúde. Agradeceu ao prefeito Nélio, a secretária de saúde e o coordenador de saúde
bucal que tem disponibilizado equipamentos para atendimento odontológico nessa UBS. O
vercador ERASMO MAIA (UNIÃO BRASIL) agradeceu a todos os quese fizeram presentes na
Audiência Pública, que aconteceu na terça-feira, abordando a regularização fundiária no município
de Santarém, discorrendo sobre à importância dessa pauta. Em outro assunto, falou sobre sua
preocupação com a cheia dosrios e fez um alerta quanto a possibilidade de neste ano ocorrer a
maior cheia dos rios Amazonas e Tapajós dos últimos10 anos. O parlamentar relatou que esteve
nolocal ondesão feitas as medições e pode constatar os dados, expondo os números desde de
2006, 2008 até 2014, enfatizando que normalmente no mês de maio o nível das águas fica mais
alto, como aconteceu em 2009, quando o nível dorio atingiu 8.30 metros. De acordo com vereador,
os dados apontam que agora, no mês de abril, a cota de alerta é de 7, 10 metros, podendo ultrapassar
no mês de maio, o maior nível atingido na últimadécada. Ficando o alerta ao executivo municipal,
quanto à coleta de lixo para não entupir galerias e esgotos, chamando atençãopara as cheias que
acontecem nessa época nas regiões de várzea, onde os moradores sofrem com problemas de
alagamentos e locomoções, advertindo para que o município juntamente com a Defesa Civil atuem
no sentindo de minimizar ou até evitar os estragos causados por uma possível cheia recorde, O
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vereador GERLANDE CASTRO (PSB) disse ter recebido um documento do presidente do
Movimento Criação e Emancipação do Lago Grande, lhe informando, que hoje, 13 de abril foi

publicado no Diário Oficial do Estado do Pará - DOU, o resumodoestudo de viabilidade com a
aprovação do parecer técnico, que visa a consulta plebiscitária pela criação do município Curuaí,
região de Lago Grande. Em sua fala, pediu apoio dos pares nessa luta e para que, de acordo com
ele, o pretenso município não seja para que os munícipes vivam “da Prefeitura ou da Câmara”, não
usufruindode suas riquezas, muito por conta dos exagerosna criação de reservas extrativistas. Na
oportunidade, enfatizou seu posicionamento contrário à proposta de assentamento na região do
Lago Grande, que poderá inviabilizar o desenvolvimento econômico dessa região, informando já
ter sido marcada uma reunião com o Ministério Público Federal — MPF,para próxima semana, e
outra reunião com o prefeito e representantes da OAB, para discutir se é da vontade da população
a criação dessa reserva, que isso seja feito, porém que seja respeitado a vontade da maioria. Ao
final o parlamentar parabenizou seu colega Erasmo Maia (União Brasil) por promover o debate
sobre regularização fundiária, também deu boas-vindas ao colega Andreo Rasera (MDB). O
vereador JÚNIOR TAPAJÓS(PL) discorreu sobre a aprovação do projeto do deputado José
Maria Tapajós, na Assembleia Legislativa do estado do Pará, que após aprovação seguirá para
análise do governador, esse projeto trata da estadualização da PA-Ituqui, que liga a comunidade
de Guaraná à Santa Maria do Uruará, uma solicitação feita pelos moradores dessas comunidades
ao deputado. Em outro momento falou sobre alegria em ter seu Projeto de Lei, que transformaos
catraieiros de Alter do Chão em Patrimônio Imaterial e Cultural do Município de Santarém,
sancionadopelo Poder Executivo. Pela ordem,o vereador ELIELTON LIRA, reiterou as palavras
do vereador Gerlande Castro, quandodisse não ser contrário a criação de reservas, desde que se
faça com ordenamento e ondeseja necessário. O vereador ELIELTON LIRA (AVANTE) falou
que existem mais de 1.600 processos para criação de novos assentamentos no INCRA e que, em
quase todas as glebas de terras do município de Santarém já existe um assentamento, entretanto,
não são dadas estruturas ou assistências técnicas para os moradores desses locais. Informoujá ter
entrado com documento pedindo que o município crie o Projeto Titula Brasil, que vemdando certo
emmuitos municípios, um projeto que visa acelerar a entrega dos títulos definitivos de terras.
TEMPO DAS BANCADAS: O vereador ANDREO RASERA (MDB) usou a tribuna para
agradecer a boa receptividade por parte dos parlamentares e demonstrou sua felicidade com a
oportunidade de poder desenvolver seu trabalho comoparlamentar. O vereador, reportou-se a fala
do vereador Gerlande Castro, afirmando também não ser contrário a criação de reservas extrativas,
mas que é preciso ter um zelo na criação destas, para que elas não engessem o desenvolvimento
da região ondesão criadas c a população não possa ficar desassistida de políticas públicas. Na
ocasião, o parlamentar falou sobre sua deficiência visual, pediu apoio dos seus parese disse não
sentir vergonha, milindração, e que gosta de servir o coletivo, de trabalhar e buscar fazer políticas
públicas em prol da melhoria de vida da população. Disse ainda, que é de fundamental importância
para ele, que umnovo ciclo seinicie e queesse é um momento histórico neste parlamento, que em
seus 192 anos de existência nunca uma pessoa com deficiência teve assento nessa Casa. Para o
vereador, as pessoas que possuem deficiência precisam trabalhar, precisam ter acesso, precisam
de políticas públicas que deem a garantia constitucional que elas já possuem, mas que na maioria
das vezes não são cumpridas por conta de certos governos que dificultam, juntamente com a
iniciativa privada o cumprimento dessas leis. Emaparte, o vereador CARLOS MARTINS (PT)
direcionou seu discurso ao vereador Andreo Rasera, dizendo que um dos objetivosdo vereador é
tornar a sociedade mais igualitária, é lutar por justiça social, por igualdadede oportunidades, para
que o todo cidadão possa ter participação plena na sociedade e em condições iguais. Destacouque
esta Casa, está ficando mais democrática e inclusiva com a presençado parlamentar e que acredita

que o mesmo, irá contribuir muito por possuir um grande conhecimento jurídico e de como
finciona o poder legislativo. Pela ordem, o vereador RONAN LIBERAL JR. (MDB)observou
que a Câmara de Santarém, já vem trabalhando a questão da inclusão social, sendo uma das
primeiras câmaras municipais a ter suas sessões transmitidas com tradução simultânea emlibras,
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também lembrou a aprovação de um Projeto de Lei que trata da formação continuada em libras na
rede municipal de ensino, que já possibilitou a formação de 60 profissionais de educação e que em
janeiro esta Casa recebeu visita de uma câmara de Minas Gerais para conhecer os projetos de
inclusão. O vereador DIDI FELEOL (PP) deu boas-vindas ao vereador Andreo Rasera e disse
acreditar que o parlamentar desempenhará um bom trabalho. Em seguida, observou a necessidade
deter profissionais capacitados em libras é braile, especialmente no serviço público para atender
pessoas que possuem deficiências e que procuram por atendimento nas instituições públicas. Em
outro momento, falou sobre suas visitas a região de Lago Grande, onde constatou que os ramais,
encontram-se intrafegáveis dificultando o acesso dos moradores e do transporte escolar e que
trouxe essa demanda ao secretário Bruno Costa e ao prefeito, para que verifique a possibilidade de
enviar mais uma máquina de retroescavadeira e mais uma caçamba para fazer pelo menos um
serviço paliativo nesses ramais. Também solicitou ao secretário que colocassem bueiros no ponto
mais crítico do ramal da comunidade do Tiningu. Em outro assunto, falou sobre a situação de
algumas escolas municipais da região do Lago Grande e região do Arapiuns que necessitam de
reformas comopinturas, melhorias nas instalações elétricas e reparos em sua estrutura, mas que,
segundo a secretária de educação, que até 2023, 95% das escolas já terão recebido o trabalho de
manutenção. Em aparte, o vercador ALYSSON PONTES(PSD). disse estar atônito em relação a
fala do vereadorDidi Felcola respeito de teremescolas aguardando para serem reformadas, porque
os recursospara serem feitos esses trabalhos já foram aprovados pela Câmara. Para o vereador faz-
se necessário chamar os responsáveis para prestarem contas nesta Casa, do porquê, ainda não
foram feitos esses serviços, solicitando que seja feita uma convocação para secretária prestar os.

devidos esclarecimentos, no que tangeas obras não realizadas. Acrescentou, que o dinheiro é
público e por isso deve ser prestado contas. Finalizou dizendo que não será conivente com a
incompetência de quem quer que seja. Pela ordem,os vereadores Prof. JOSAFÁ (PL) e ERASMO
MAIA(União Brasil) disseram que o maior avanço em construções e ampliações de escolas será
no governo Nélio Aguiar, que são mais de 74 obras em andamento e que até o final do ano serão
em torno de103 obras concluídas, incluindo creches, construção de poços artesianos, dentre outras.
Pela ordem. o vereador CARLOS MARTINS (PT) disse ter havido um aumento de recursos
destinados para área da educação, sobretudo em relação aos recursos vindos através do FUNDEB,
porém o papel do vereador é acompanhar onde e como estes recursos estão sendo usados.
Encerrando o Grande Expediente, passou-se para a Primeira Parte da Ordem do Dia, com à
votação daata do dia 28 de março de 2022, que apóslida e colocada em discussão foi aprovada
por unanimidade. Emcontinuidade, houve a leitura dos expedientes recebidos. Ofício nº 026/2022
— Gab. Vereador Alysson Pontes (PSD): Memo. 011/2022 — Gab. Ver. Jander IIson (União Brasil);
Oficio nº 0212/2022 — Gab. Prefeito - PMS; Memo. 008/2022 — Gab. Ver. Biga Kalahare (PT);
Memo. 014/2022 — Gab. Ver. Jk do Povo (PSDB). Em seguida, passou-se para a Segunda Parte
da Ordem do Dia, com discussão e votação das matérias em pauta, TRABALHOS
APROVADOS E ACATADOS: Moção de Aplausos 087/2022 de autoria do vereador Carlos
Martins (PT); Moção de Aplausos 088/2022, Indicação nº 96, 99/2022, Requerimento nº 962/2022
de autoria do vereador Carlos Silva (PSC); Projeto do Decreto Legislativo nº 1.129/2021 — altera
o parágrafo único do art. 3º do decreto legislativo nº 001/82, de 12 de maio de 1982, que cria a
medalha de mérito legislativo municipal “Osman Bentes de Sousa”, e dá outras providências de
autoria do vereador Ronan Liberal Jr. (MDB) aprovado em 1º discussão; Requerimento nº 911,
912/2022 de autoria do vereador Silvio Neto (União Brasil); Requerimento nº 941, 942, 943, 944,
945/2022de autoria do vereador Didi Feleol (PP); Requerimentonº 952, 953, 954/2022 de autoria
do vereadorMurilo Tolentino (PSC); Requerimento nº 955, 956/2022 de autoria da vereadora
Alba Leal (MDB); Requerimento nº 959, 960, 961/2022 de autoria do vereador Gerlande Castro
(PSB); Requerimento nº 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974/2022 deautoria do vereador Erlon
Rocha (MDB); Indicação nº 100/2022, Requerimento nº 982, 984, 985, 986, 987/2022 deautoria
do vereador Elielton Lira (AVANTE); Indicação nº 101, 102/2022, Requerimento nº 988, 989,
990/2022 de autoria do vereador Alysson Pontes (PSD): Indicação nº 103, 104/2022,
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Requerimento nº 993, 994, 995, 996, 998, 999, 1000/2022 de antoria do vercador Aguinaldo
Promissória (PSL). O presidente RONAN LIBERAL JR. (MDB) encerrou os trabalhos
convidando a todos para próxima sessão. Vercadores presentes: Aguinaldo Promissória (União
Brasil); Alysson Pontes (PSD); Andreo Rasera (MDB); Carlos Silva (PSC); Didi Feleol (PP);
Dr. Carlos Martins (PT); Elielton Lira (Avante); Enf. Alba Leal (MDB); Enf. Murilo
Tolentino (PSC); Erasmo Maia (União Brasil); Erlon Rocha (MDB); Gerlande Castro (PSB);
Júnior Tapajós (PL); Pr. Ângelo Tapajós (Republicanos); Prof. Josafá Gonçalves (PL);
Ronan Liberal Jr. (MDB); Sílvio Neto (União Brasil). Vereadores ausentes com justificativa:
Jander Ilson (União Brasil);

Biga
Kalahare (PT); JK do Povo (PSDB). Vereadores ausentes

sem justificativa: Adriana Almeida (PV). 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.

oARonan Liberal Jr.
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