
 
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTARÉM NOVO  
Palácio Clementino Urbano Loureiro Filho Ata n.º 03/2017 

1ª Sessão extraordinária do 1º Período da 14ª Legislatura 
11/07/2017 

Avenida Francisco Martins de Oliveira, n.º 223 - Centro - Santarém Novo - Pará 

Ata da primeira reunião extraordinária do primeiro período da décima quarta legislatura 1 
da câmara Municipal de Santarém Novo,do exercício  de 2017,realizado no dia onze de 2 
Julho de dois mil e dezessete,no Plenário das Sessões reuniram se os vereadores sob 3 
a presidência do vereador José Nazareno Modesto Costa; auxiliado pelos vereadores 4 
Sergio Reis Costa Aragão-primeiro secretario e Eliton da Costa Melo-segundo 5 
secretario da sessão,estando presentes os demais vereadores;João Teixeira 6 
Fonseca,Thiago Reis Pimentel,Joel do Carmo  Correa,Douglas Alan da 7 
Silva,ausente os vereadores  Gladistone  Cabral de Oliveira  e  Carlos Adriano 8 
Morais de Souza;a reunião foi convocada pelo presidente da casa para apreciação do 9 
Projeto de Lei nº 004/2017 que“Dispõe sobre o quadro de classificação de cargos e 10 
funções da câmara de vereadores  de Santarém Novo e estabelece o respectivo  11 
plano de pagamento”; Havendo número regimental,o presidente invocando a 12 
proteção de Deus declarou aberto e inicia a sessão pedindo ao primeiro secretario 13 
que faça leitura de um trecho da Bíblia Sagrada,após foi feito a leitura da Ata da  14 
sessão anterior que em discussão e votação,cedendo a palavra ao plenário,Ata 15 
aprovada por unanimidade;Ato continuo o presidente solicitou ao primeiro secretario da 16 
sessão que fizesse a leitura da ORDEM DO DIA foi apresentado o projeto de Lei 17 
nº004/2017,autoria da mesa diretora da câmara “que Dispõe sobre o quadro de 18 
classificação de cargos e funções da câmara de vereadores  de Santarém Novo e 19 
estabelece o respectivo  plano de pagamento”,em seguida o Presidente solicitou ao 20 
relator da comissão de constituição e Justiça (CCJ) a fazer a leitura do Parecer que 21 
opinaram pela aprovação do projeto de Lei nº 004/2017;após a leitura  o Presidente 22 
coloca a matéria em discussão e votação, cedendo a palavra ao plenário; o projeto foi 23 
Aprovado por unanimidade.Em seguida o presidente concedeu ao uso da palavra 24 
para considerações finais;não houve uso.Nada mais se tendo a  tratar o Presidente deu 25 
um intervalo para elaboração da Ata,que depois de lida,discutida e Aprovada vai 26 
assinada pelos senhores presidente, primeiro e segundo secretários da mesa diretora e 27 
demais vereadores,assim declara encerrada a sessão extraordinária.Sala das Sessões 28 
da Câmara Municipal de Santarém Novo, 11/07/2017. 29 
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