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Às dezoito horas e quinze minutos do dia onze de agosto de dois mil e 1 
dezessete, no Plenário das Sessões, reuniram se os vereadores sob a 2 
presidência do vereador  José Nazareno Modesto Costa; auxiliado pelos 3 
vereadores Sergio Reis Costa Aragão - primeiro secretario e Eliton da 4 
Costa Melo - segundo secretario da sessão; estando presentes os demais 5 
vereadores;Gladistone Cabral de Oliveira, Thiago Reis Pimentel,Joel 6 
do Carmo Correa, Carlos Adriano Morais de Souza,Douglas Alan da 7 
Silva,ausente o vereador João Teixeira Fonseca.Havendo número 8 
regimental, o presidente invocando a proteção de Deus em nome do 9 
povo de Santarém Novo  declarou aberto e iniciou a sessão pedindo ao 10 
1º secretario que fizesse a  leitura de um trecho da Bíblia Sagrada,após foi 11 
feito a leitura da Ata do dia trinta de Junho de dois mil e dezessete em 12 
discussão e votação,cedendo a palavra ao plenário;a Ata foi aprovada por 13 
unanimidade;não havendo expedientes para leitura e nem  matéria para 14 
ordem do dia, o Presidente colocou em apreciação e discussão a terceira 15 
parte a matéria que dispõe da reforma do regimento interno da câmara de 16 
Santarém Novo,que não havendo manifestação,ficou para ultima 17 
apreciação em sessão ordinária para ser Aprovado .Em seguida o 18 
presidente concedeu ao uso da palavra para manifestações;O senhor 19 
vereador Thiago Reis Pimentel deixou seus esclarecimentos sobre a 20 
gestão disse que reconhece quando está sendo feito um bom trabalho,que 21 
não aceita cobranças referente a sua posição política,mesmo por ter vindo 22 
de um partido sem vinculo com ninguém que não estar para atrapalhar o 23 
governo.O senhor vereador Sergio Reis Aragão em suas manifestações 24 
questionou sobre a saúde no Município que solicitou verbalmente que o 25 
Presidente convocasse o secretario de Saúde o senhor Talles Michel 26 
Marques Monteiro a vim nesta casa prestar esclarecimentos referentes à 27 
secretaria de Saúde; em Parte o Presidente colocou em aprovação a 28 
solicitação verbal do vereador Sergio Reis,sendo a aprovação 29 
unânime,foram pautadas os assuntos a serem questionados ao secretario 30 
,sendo: 1º Reforma dos PSFS; 2º-medicamentos e materiais de limpeza 31 
para os PSFS; 3º-manutenção para os aparelhos de exames;4º- 32 
informação sobre o Posto de saúde da vila de Pedrinhas;5º- manutenção 33 
das Ambulâncias. O senhor vereador Carlos Adriano Morais de Souza 34 
parabenizou a iniciativa do vereador Sergio Reis ao fazer cobranças a 35 
respeito da saúde,que logo observou as palavras do vereador Thiago Reis 36 
dizendo que respeita a opinião do vereador quando em sua pronuncia 37 
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disse que o município estar melhorando e que o governo está esta 38 
trabalhando retificando que visualmente está bom,mas as necessidades 39 
nos atendimentos não,em seguida parabenizou a gestão por ter contratado 40 
excelentes médicos para o município,mas que e preciso dar a esses 41 
profissionais recursos e suporte para atender seus pacientes,em seguida 42 
questionou a falta de transporte escolar nas vilas de Bacuriteua e Baroca 43 
ressaltando que na vila do Baroca alunos já pararam de estudar,pediu que 44 
seja visto essas necessidades.o senhor vereador Joel do Carmo Correa 45 
cumprimentando ao publico presente,agradecido por retornar aos 46 
trabalhos do segundo semestre,disse  que  os trabalhos de iluminação 47 
está ótimo, mas e preciso está fazendo reparos para não deixar lâmpadas 48 
apagada,que das suas solicitações foram atendidos 10%,mas que ainda 49 
faltam as ruas de Jutaizinho,Santa Terezinha e Iraquara,enfatizou a 50 
promessa que o prefeito fez em reformar o galpão de Jutaizinho para o 51 
mês de Julho que não aconteceu ,que espera que essa reforma seja feito 52 
nesse segundo semestre,o vereador Joel reiterou resposta de seus 53 
requerimentos e moções,reiterou a reforma da LOA e PPA que já solicitou 54 
que esta seja Participativo,que a parti disso seja visto as necessidades, 55 
depois feitas as prioridades ,ressaltou que a administração tem o prazo 56 
para fazer a LOA e PPA  até o dia trinta de agosto e a câmara até ao final 57 
do semestre para analisar e aprovar, o vereador sugeriu que mudasse o 58 
horário das reuniões ordinária  colocando no regimento interno 59 
argumentando que só o município de Santarém Novo a reunião da câmara  60 
acontecem e a noite ;a parte o Vereador Presidente  reagiu a proposta do 61 
vereador Joel dizendo que os vereadores poderiam aprovar ao final da 62 
reunião e sugeriu que as reuniões ficassem nas sextas feiras pela manha 63 
das 8;00horas as 12:00horas;aparte o vereador Carlos Adriano falou sobre 64 
o carro da Saúde que estava em Posse do prefeito de que o mesmo ficou 65 
que entregaria  no final de julho, disse que o carro está a serviço da 66 
educação,o presidente falou que iria com a mesa diretora junto ao prefeito 67 
conversar mais uma vez a essa situação;o vereador Joel finalizou 68 
agradecendo pela oportunidade. O senhor vereador Gladistone Cabral de 69 
Oliveira á tribuna iniciou se congratulando com as palavras do vereador 70 
Thiago Pimentel quando reconheceu os trabalhos  sendo feitos no 71 
município,que está levantando a Bandeira de Santarém Novo,em seguida 72 
relatou as problemáticas que existiam no Município, mas que algumas 73 
estão sendo trabalhadas e resolvidas,falou dos recursos e benefícios que 74 
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o município está recebendo,citou o carro de coletor de lixo,o carro 75 
comprado com recursos próprio para a educação,do asfaltos já sendo 76 
colocado nas ruas,assim finalizou sua fala.o senhor vereador Douglas Alan 77 
da Silva disse que esta casa está para defender o povo,parabenizou o 78 
vereador Sergio Reis quando questionou a respeito de melhorias na 79 
Saúde pedindo a presença do secretario nesta casa ,agradeceu ao 80 
executivo por ter atendido suas solicitações referente a trabalhos de 81 
iluminação,revitalização no balneário e limpeza da ruas em 82 
perimerim,congratulou-se também com  o pronunciamento do  vereador 83 
Thiago Reis,disse que democracia e muito importante, e finalizou suas 84 
palavras parabenizando a gestão e sua equipe pelo belíssimo e 85 
organizado festival do Caranguejo.O senhor vereador Presidente  José 86 
Nazareno colocou em votação á plenária para que as sessões ordinárias 87 
acontecessem nas sexta feiras pela manha das 8:00horas ás 12;00horas; 88 
sendo Aprovado por Unanimidade. Em seguida para considerações 89 
finais,os vereadores  Carlos Adriano,Gladistone Cabral ,Joel do Carmo e 90 
Sergio Reis agradeceram a Deus desejando um feliz dia dos pais a todos 91 
,o vereador Sergio enfatizou que o ônibus escolar está carregando os 92 
alunos de iraquara Colônia.o vereador Presidente deu boas vindas aos 93 
vereadores ,agradeceu ao prefeito pelo apoio na competição de futebol 94 
estadual,e finalizou relembrando e convidando  aos senhores vereadores 95 
para reunião ordinária na sexta feira pela manha e que todos cheguem no 96 
horário regimental com tolerância de quinze minutos.Não havendo mais 97 
nada a se tratar o presidente declara encerrada a sessão ordinária. Para 98 
constar, foi lavrada esta ata, que vai assinada pelos senhores presidente, 99 
1º e 2º secretários da mesa diretora e demais vereadores.                           100 
Sala das Sessões da Câmara Municipal de Santarém Novo, 11/08/2017. 101 
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