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Às oito horas e trinta minutos do dia quinze de setembro 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 a sessão pedindo ao 1º secretario que fizesse a leitura de 10 
um trecho da Bíblia Sagrada,após foi feito a leitura da Ata do dia vinte e 11 
cinco de agosto de dois mil e dezessete em discussão e votação,cedendo 12 
a palavra ao plenário o vereador Gladistone  Cabral retificou  que a retro 13 
escavadeira estava parada porque o motor estava batido e não por falta de 14 
óleo como foi colocado em ata;com retificação a Ata foi aprovada por 15 
unanimidade;foi feito a leitura do oficio de nº 233/2017 oriundo do 16 
departamento de atenção básica secretaria de Saúde de Santarém novo 17 
,informando que a Caminhonete /AB CABDUP MMC /L200GL D já está de 18 
posse da secretaria de Saúde.Não havendo matéria para apresentar o 19 
presidente deu continuidade a sessão dando a palavra aos vereadores 20 
que quisessem fazer uso da tribuna com suas manifestações.O senhor 21 
vereador Thiago Reis Pimentel iniciou dando seus agradecimentos ao 22 
clube do Grêmio e ao povo de pedrinhas pelas considerações dadas a 23 
ele,em seguida pediu apoio dos vereadores para fazerem um evento 24 
Beneficente na vila de Santo Antonio afim de arrecadar alimentos não 25 
perecíveis  que estes fossem distribuídos para as pessoas da 26 
vila,ressaltou sobre um projeto que iria apresentar nesta casa,projeto este 27 
intitulado “implantação de técnicas Agrícolas na grade curricular do ensino 28 
fundamental”,questionou ao Líder do governo sobre a operação Taba 29 
Buraco, qual eram os recursos aplicado na operação,se era recursos 30 
próprios,governo do estado ou operação reinicial,questionou também 31 
quando seria a previsão para o termino do sistema de abastecimento de 32 
água.O senhor vereador Gladistone Cabral de Oliveira Líder do 33 
Governo,colocou ao conhecimento dos vereadores sobre suas 34 
reivindicações e solicitações,disse que as obras  estão sendo 35 
realizadas,como limpezas das ruas das vilas, como também dos 36 
ramais,ressaltou que na vila de Perimerim já tinha iniciado a operação tapa 37 
Buraco,falou que o asfalto foi uma parceria com o governo do Estado,que 38 
de contrapartida o município contribui com uma carrada de areia,disse que 39 
o asfalto conveniado estava chegando que o trabalho de asfaltamento 40 
continuaria na cidade como nas vilas ,ressaltou que acredita que ate ao 41 
final do ano o sistema de abastecimento de Água vai ser entregue.o 42 
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senhor vereador João Teixeira Fonseca  lembrou do falecimento do senhor 43 
Zé Duarte um grande líder comunitário da vila de Perimerim,logo 44 
agradeceu ao líder do Governo pelos trabalhos de limpeza nas ruas da vila 45 
de Jutaigrande,ressaltando que ainda falta o empiçarramento das ruas e 46 
iluminação nas ruas da vila de Trombetinha;falou do projeto que tem para 47 
apresentar nesta casa,onde o mesmo refere se a um concurso para 48 
escolha do Hino Municipal.O vereador Eliton Melo também lembrou do 49 
senhor Zé Duarte disse que a comunidade de São João de perimerim 50 
perdeu um grande lider,mas que deixou sua marca registrada na 51 
comunidade e que vai ser lembrado por todos,em seguida pediu ao líder 52 
do Governo que providenciasse com urgência junto ao prefeito o 53 
aterramento com tubulação na rua do vice prefeito na vila de  54 
perimerim,disse que a rua esta intrafegável risco de causar acidentes por 55 
causa da cratera que se abriu. O senhor vereador Sergio Reis abordou 56 
debate direcionando ao esporte, levantando questionamentos de 57 
Patrocínio que o Município não oferece no incentivo de premiação aos 58 
campeonatos; aparte o vereador José Nazareno congratulou se com as 59 
colocações do vereador Sergio reis, disse que o Município nunca deu 60 
premiação aos campeonatos,que sempre foram outros Municípios que 61 
patrocinavam,sendo que esta casa aprovou recursos para o esporte do 62 
Município,o assunto foi debatido por todos os vereadores,o líder do 63 
governo disse que concordava com a premiação,uma vez que essa  64 
também se estendesse aos clubes;o vereador Sergio pediu ao líder do 65 
governo a colocação da grade na escola de Santa Terezinha.O senhor 66 
vereador Carlos Adriano congratulou se com o pronunciamento do 67 
vereador Sergio,disse que concordava que o Prefeito faça essa premiação 68 
aos Campeonatos,que faça com que o esporte ao todo seja incentivado no 69 
município.Seguindo o assunto o presidente José Nazareno formou uma 70 
comissão composta de três vereadores para irem discutir o assunto do 71 
campeonato municipal com o prefeito,este Formado pelos vereadores José 72 
Nazareno,João Teixeira e Sergio Reis.O senhor vereador Douglas Alan 73 
Pediu aos vereadores que homenageassem com um minuto de silencio o 74 
saudoso senhor Zé Duarte,após colocou a denuncia recebida na vila de 75 
Perimerim,denuncia esta referente ao meio ambiente ocasionado por uma 76 
quadra de esporte feita num espaço tão pequeno e as pessoas estão se 77 
privando de ir tomar banho com medo de tomar bolada,que devido não ter 78 
proteção a bola lançada esta ocasionando prejuízo para os barraqueiros,o 79 
vereador pediu ao líder do governo que pedisse ao Prefeito urgência na 80 
construção da quadra de esporte para os jovens daquela vila,pediu 81 
também que fizesse uma proteção na beira do balneário pelo fato de  82 
muita areia esta caindo para dentro do igarapé ocasionando a 83 
secagem,pediu também que mandassem raspar a rua ao lado da escola 84 
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que esta intrafegável.O senhor vereador Joel do Carmo em sua fala disse 85 
acreditar que todos os questionamentos  colocados nesta casa vão ser 86 
respondidos,seguindo agradeceu ao prefeito por atender suas solicitações 87 
na limpezas das ruas na vila de jutaizinho,observando que esses trabalhos 88 
tem que ser bem trabalhados,tanto nas ruas como nos ramais para que 89 
não fique feio,logo falou dos trabalhos da comissão de constituição e 90 
justiça(CCJ)que estão empenhados no término de análise da reforma do 91 
Regimento interno,que na próxima reunião esta vai ser colocada em 92 
apreciação para aprovação,que em relação as prestações de contas dos 93 
senhores Sei Ohaze e Fernando Edson já estavam sendo notificados para 94 
apresentarem suas defesas a esta casa.para as considerações finais. O 95 
vereador João Teixeira deu seus agradecimentos. Não havendo mais nada 96 
a ser tratado o presidente declarou encerrada a sessão ordinária. Para 97 
constar,foi lavrada esta ata que vai assinada pelos senhores,presidente,1º 98 
e 2º secretários da mesa diretora e demais vereadores.                           99 
Sala das Sessões da Câmara Municipal de Santarém Novo, 15/09/2017. 100 
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