Santarém-Prefeito
e
secretários reúnem com o novo
presidente da Codec
Von, Nélio Aguiar, Valdir Mathias, Alberto Oliveira, César
Ramalheiro, Rosimary Fonseca e Olavo Neves
O prefeito Alexandre Von reuniu na tarde de segunda-feira
(10/08) com o novo presidente da Companhia de Desenvolvimento
Econômico do Estado do Pará (CODEC), Sr. Olavo das Neves. Na
ocasião, foi firmada uma parceria entre a Prefeitura e o
Governo do Estado/CODEC para a aquisição da área onde será
implantado o Distrito Industrial do Município de Santarém e,
também, a preparação de toda a infraestrutura.
“É mais uma parceria que Município e Estado constroem para que
Santarém receba um equipamento que jamais teve em sua
história. Ele recepcionará as indústrias, muitas delas, hoje,
estabelecidas em bairros residenciais de nossa cidade, por
exemplo: as indústrias do setor cerâmico, que deverão ser as
primeiras a se beneficiarem dessa parceria”, explicou o
prefeito.
Participaram da reunião os secretários Valdir Matias Jr.
(Desenvolvimento e Turismo) e Nélio Aguiar (Planejamento), a
coordenadora de Políticas de Desenvolvimento Sustentável da
SEMDETUR, Rosemary Fonseca, o presidente da Associação
Comercial e Empresarial de Santarém, César Ramalheiro, e o expresidente Alberto Oliveira.
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ALEXANDRE VON REÚNE COM GOVERNADOR DO PARÁ SIMÃO JATENE
Na última sexta-feira (07/08), o prefeito Alexandre Von reuniu
com o governador do Estado do Pará, Simão Jatene. Vários
assuntos foram tratados, entre os quais:
Repasse de recursos do Estado para o Município na área de
saúde pública: De acordo com o prefeito Alexandre Von, o
Município tem mais de R$ 6 milhões em recursos para receber do
Governo do Estado, para co financiamento da saúde pública.
Obras em andamento: foi discutida a retomada de importantes
obras como o Estádio Colosso do Tapajós, Ginásio Poliesportivo
e o projeto de expansão e melhoria do sistema de abastecimento
de água em bairros urbanos, que será retomado até o final
deste mês, segundo informações repassadas pelo governador ao
prefeito.
Construção de dois terminais fluviais para atender Santarém e
a região Oeste do Pará: um na área da antiga Tecejuta, cuja
posse da área foi garantida ao Município pela Justiça. O
outro, para a construção do terminal fluvial da comunidade de
Santana do Tapará.
“O investimento para essas duas obras está inserido na
operação de crédito que o Governo do Estado está construindo
com o BNDES [Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e

Social] na ordem de R$ 600 milhões. O terminal fluvial de
Santarém está orçado em R$ 55.705.372,00 e o terminal de
Santana do Tapará está orçado em R$ 3.781.683,00”, explicou o
prefeito.
Centro de Convenções: o prefeito informou que o Município já
está liberando a área. “No total são 10 hectares, ou 100 mil
m². A área está localizada na Rodovia Fernando Guilhon, a 4 km
do aeroporto. Esta área será cedida ao Estado e lá será
construído o Centro de Convenções. O valor orçado do projeto é
da ordem de R$ 33.450.400,00. A obra será iniciada no início
do ano de 2016 com recursos próprios do Estado”.
Escola Tecnológica: o projeto é de responsabilidade da
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Informação
(SECTI), que será a gestora da Escola.
De acordo com o prefeito, o governador Simão Jatene virá a
Santarém até o final deste mês, para inaugurar a UIPP da
grande área do Santarenzinho e para visitar o Centro de
Equoterapia, na grande área do Maracanã, que inicia suas
atividades agora em agosto.
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