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Às oito horas e trinta minutos do dia dezoito 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,João Teixeira Fonseca.Havendo número regimental, o presidente 8 
invocando a proteção de Deus em nome do povo de Santarém Novo  9 
declarou aberto e iniciou a sessão pedindo ao 1º secretario que fizesse a  10 
leitura de um trecho da Bíblia Sagrada,após foi feito a leitura da Ata do dia 11 
dezoito de agosto de dois mil e dezessete em discussão e 12 
votação,cedendo a palavra ao plenário;a Ata foi aprovada por 13 
unanimidade;não houve expedientes para leitura,foi feito a leitura da matéria 14 
para ordem do dia, Requerimento de autoria do senhor vereador Carlos 15 
Adriano,que requereu da secretaria de infra-estrutura e serviços a 16 
reposição de Lâmpadas e luminárias na rede de poste da comunidade de 17 
Bacuriteua,que após colocado a plenária ,foi aprovado por unanimidade;foi 18 
feito a leitura do oficio nº 154/2017 enviado para o secretario de 19 
Saúde;após o Presidente colocou em apreciação e discussão a matéria 20 
que dispõe da reforma do regimento interno da câmara de Santarém 21 
Novo,que havendo manifestação de recusa,ficou para ser analisados e 22 
discutido na próxima sessão ordinária.Em seguida o presidente concedeu 23 
ao uso da palavra para manifestações;O senhor vereador Carlos Adriano  24 
manifestou em sua defesa sobre os comentários proferido sobre sua vida 25 
pessoal  pelo vereador Gladistone Cabral na sessão anterior,em seguida 26 
comentou sobre seu requerimento,disse que a comunidade de Bacuriteua 27 
pede urgência que é seu dever solicitar ao poder executivo tais 28 
providencias que a iluminação na vila e muito ruim, o que causa 29 
insegurança,também criticou a Operação Tapa-Buraco e das ruas que estão sendo 30 
asfaltadas afirmando que o asfalto mal feito  em pouco tempo fica feio e se e pra 31 
fazer que faça bem feito.O senhor vereador Gladistone Cabral de Oliveira a 32 
tribuna disse que as cobranças dos vereadores em reunião anterior estão 33 
sendo providenciados,disse que os processos licitatórios  vão ser feitos ate 34 
final do mês de agosto,reiterou que o galpão de Jutaizinho também vai ser 35 
feito,que assim como foi para a vila de Pirateua um ônibus vai também 36 
para vila de Baroca,que em questão da LOA e PPA disse que já está 37 
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sendo finalizado que ao final do mês de agosto vai ser dado entrada nesta 38 
casa.O senhor vereador Sergio Reis Aragão em suas manifestações 39 
reivindicou  energia de qualidade no barro do Peñarol na vila de 40 
jutaizinho.O vereador João Teixeira Fonseca agradeceu a gestão por ter 41 
colocado iluminação na rua principal de Jutai grande,ressaltou que ainda 42 
faltam nas outras ruas,que faltam a limpeza e o aterramento das ruas 43 
,finalizou sua fala parabenizando o vereador Eliton pela festa realizado na 44 
vila de perimerim em homenagem ao dia dos pais.O senhor Douglas Alan 45 
da Silva,questionou a necessidade e a precisão de ter ferramentas para se 46 
manusear no cemitério de São João de Perimerim pediu que seja 47 
providenciado essas ferramentas para La,questionou sobre a estrada que 48 
da acesso a vila de perimerim que também precisa ser 49 
reformada,ressaltou em sua fala a existência da associação ASCAP de 50 
Perimerim e agradeceu o apoio dos associados.O senhor vereador 51 
presidente desta casa á tribuna falou de sua insatisfação á atitude de dois  52 
vereadores e do prefeito,e destacou a importância da reforma do 53 
regimento interno desta casa,disse que atende todos os vereadores no 54 
Gabinete e se tinham algo que não gostaram era pra terem vindo 55 
conversar com ele, e não sair  querendo manipular os demais vereadores 56 
a não votar na reforma do regimento.a Parte o vereador Gladistone Cabral 57 
e Sergio Reis Aragão disseram que não está contra o regimento e sim 58 
Contra o parágrafo que dá direito ao presidente a concorrer a reeleição a 59 
presidência;a parte o vereador Adriano deu apoio ao presidente e 60 
parabenizou pela coragem de fazer a reforma do regimento qual a muito 61 
tempo este está caduco,o presidente ressaltou que não vê problema em 62 
colocar no regimento direito a reeleição para o presidente,reiterou sobre o 63 
concurso da Câmara disse que após ser realizado esta casa vai lutar para 64 
que a prefeitura faça o do município,agradeceu  e finalizou relembrando 65 
aos membros da comissão do CCJ da reunião que aconteceria na quinta 66 
feira dia 24 de agosto pela manha.seguindo a ordem do dia o presidente 67 
chamou para uso da tribuna o secretario de Saúde o senhor Talles Michel 68 
Marques Monteiro,para responder e esclarecer os questionamentos que 69 
estavam em pauta aos vereadores ;sobre a Reforma dos PSF o secretario 70 
esclareceu que  não tem recurso para isso,mas tem emenda parlamentar 71 
dos deputados Simone Morgado e Priante somente para ampliação mas 72 
vai verificar se podem fazer uma transferência desse recurso para 73 
solucionar as reformas dos PSFS;sobre medicamentos falou que já foram 74 
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feitos a licitação para compras de remédios e que essa questão está 75 
resolvida;sobre a manutenção dos aparelhos de exames já foram 76 
solicitados os reparos que estão aguardando;sobre o posto de Saúde da 77 
vila de pedrinhas disse que apesar de não ter recurso para aquele posto 78 
ele vai ser reativado;que após o secretario ter respondidos todas as 79 
perguntas dos vereadores,o presidente pediu ao secretario de Saúde para 80 
continuar a tribuna,que apresentou e leu o oficio de nº 155 do gabinete do 81 
prefeito,o mesmo solicitava deste poder legislativo autorização para que o 82 
carro da Secretaria de Saúde ficasse a disposição ao uso do Prefeito ate o 83 
dia 31 de dezembro de 2017,que perante ao secretario de Saúde foi 84 
colocado a plenária para discussão e votação;sendo que sete vereadores 85 
votaram para que o prefeito devolvesse o carro para secretaria de saúde e 86 
dois vereadores votaram que ficasse com o prefeito;portanto aprovado por 87 
7 votos que o prefeito devolvesse o carro a saúde,ficando registrado que o 88 
Prefeito seria comunicado de  imediato da decisão do legislativo,que o 89 
mesmo teria de devolver o carro a quem e de direito; Apos a aprovação o 90 
secretario de Saúde fez suas considerações finais;os vereadores Carlos 91 
Adriano,João Teixeira e Sergio Reis Aragão fizeram suas considerações 92 
agradecendo ao secretario por ter atendido o convite e vim prestar 93 
esclarecimentos a esta casa.Não havendo mais nada a se tratar o 94 
presidente declara encerrada a sessão ordinária. Para constar, foi lavrada 95 
esta ata, que vai assinada pelos senhores presidente, 1º e 2º secretários 96 
da mesa diretora e demais vereadores.                           97 
Sala das Sessões da Câmara Municipal de Santarém Novo, 18/08/2017. 98 
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