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Às dezoito horas e quinze minutos do dia trinta de junho de dois mil e 1 
dezessete, no Plenário das Sessões,no Salão Nobre da Câmara Municipal de 2 
Santarém Novo, reuniram-se os Senhores Vereadores para a Sessão Solene de 3 
Encerramento do 1º período da décima quarta legislatura do ano de 2017 ,no 4 
Plenário das Sessões reuniram se os vereadores sob a presidência do 5 
vereador presidente José Nazareno Modesto Costa; auxiliado pelos 6 
vereadores Joel Do Carmo Correa - primeiro secretario interino e Eliton 7 
da Costa Melo - segundo secretario da sessão;estando presentes os 8 
demais vereadores; João Teixeira Fonseca,Thiago Reis Pimentel, 9 
Carlos Adriano Morais de Souza,Douglas Alan da Silva e Sergio Reis 10 
Costa Aragão,ausente o vereador Gladistone Cabral de 11 
Oliveira.Havendo número regimental, o presidente invocando a proteção 12 
de Deus declarou aberto e inicia a sessão pedindo ao 1º secretario que 13 
faça leitura de um trecho da Bíblia Sagrada, após foi feito a leitura da Ata 14 
de abertura da sessão anterior; ata aprovada por unanimidade. O Senhor Presidente 15 
declarou aberta a presente Sessão, franqueando a palavra aos Senhores Vereadores. 16 
O vereador Thiago Reis Pimentel externou seus agradecimentos , falou que foi 17 
uma honra trabalhar com colegas vereadores,finalizou seu pronunciamento 18 
parabenizando o presidente pela forma que presídio esta casa no primeiro 19 
semestre.O vereador Joel do Carmo Correa também deu seus 20 
agradecimentos,ressaltou que o primeiro semestre foi de organização,esperando 21 
que no segundo seja de trabalho  e  muita harmonia.O vereador Sergio Reis Aragão 22 
agradeceu a parceria dos nobres colegas vereadores,as cobranças recebidas pelo 23 
povo,as solicitações atendidas pela gestão.O vereador João Teixeira Fonseca 24 
externou sua alegria em estar encerrando o primeiro semestre,agradeceu aos 25 
colegas pelo companheirismo,onde fiscalizaram,cobraram da gestão,tudo para ver 26 
o Município crescer,desejando que no segundo semestre seja melhor que  os 27 
pedidos dessa casa possam ser atendidos,finalizou pedindo que Deus ilumine a 28 
todos em seu mandato.O vereador Carlos Adriano Morais de Souza deu seus 29 
agradecimentos,ressaltou que tem como objetivo cobrar nesta casa melhorias para 30 
o Município,pediu que no segundo semestre os vereadores se posicionem como 31 
fiscalizadores e não como defensores.O Sr Presidente José Nazareno á tribuna deu 32 
seus agradecimentos  pelo companheirismo que todos tiveram no primeiro 33 
semestre aos trabalhos nesta casa,relatou que ao assumir a presidência da câmara 34 
encontrou varias  complicações,mais que em pouco tempo muita coisa 35 
mudou,começando com as prestações de contas,disse que todos os trabalhos estão 36 
sendo feito com transparência,disse que espera que os trabalhos melhorem ainda 37 
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mais nesta casa e no Município,que ao final dessa jornada sejam só vitorias,e 38 
finalizou desejando que o prefeito faça um bom trabalho,desejou á todos  uma 39 
abençoada férias,que em agosto todos tenham um abençoado retorno aos trabalhos 40 
legislativo.Não havendo mais nada a se tratar o presidente declara 41 
encerrada a primeira sessão solene  do ano de 2017. Para constar, foi 42 
lavrada esta ata, que vai assinada pelos senhores presidente, 1º e 2º 43 
secretários da mesa diretora e demais vereadores.                           44 
Sala das Sessões da Câmara Municipal de Santarém Novo, 30/06/2017. 45 
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