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Às oito horas e trinta minutos do dia vinte e Três de dois mil e dezoito, reuniram se no 1 
plenário Clementino Urbano do poder legislativo Municipal de Santarém Novo,sob a 2 
presidência do vereador José Nazareno Modesto Costa ;secretariado pelos 3 
vereadores  Sérgio Reis Costa Aragão e Thiago Reis Pimentel ; procedeu se a 4 
chamada dos vereadores estando presentes; João Teixeira Fonseca ,Douglas Alan 5 
da Silva,Joel do Carmo Correa; Ausente com justificativa o vereador Carlos Adriano 6 
Morais de Souza, e sem justificativa os vereadores Gladistone Cabral de Oliveira e  7 
Eliton da Costa Melo . Havendo número regimental o presidente invocando a proteção 8 
de Deus em nome do povo de Santarém Novo declarou aberto a  reunião; foi feito a 9 
leitura de um trecho da Bíblia Sagrada; em seguida foi feito a leitura da Ata do dia 10 
quinze de dezembro de dois mil e dezessete,que após ter sido colocada em discussão 11 
da plenária; a Ata foi aprovada por unanimidade. Ato continua;  foi feito a leitura das 12 
correspondências e telegramas protocolados na secretária da câmara ; Oficio nº 13 
0493060/2018 TRE, que comunica a inclusão de Município da 33ª Zona na 3ª fase de 14 
revisão biométrica do biênio 2017/2018,que acontecerá no Município de Santarém 15 
Novo nos dias 05 a 16 de Março; Para uso da tribuna, O Vereador Joel do Carmo 16 
informou que aconteceria na escola Olímpio do Carmo na vila de Jutaizinho cursos 17 
Profissionalizantes ofertado pelo Instituto Amazônia (INPA),que as inscrições já 18 
estavam disponíveis, em seguida solicitou verbalmente ao Presidente que fosse 19 
colocada a plenária votação  para que o horário das reuniões fosse trocada ,que esta 20 
voltasse a ser a noite apartir das 18 horas; o presidente disse que colocaria o assunto 21 
em pauta na próxima sessão do dia 02 de março ; em seguida o Vereador João 22 
Teixeira Fonseca parabenizou o vereador Joel do Carmo por levar cursos 23 
Profissionalizantes aos jovens da comunidade; questionou dos seus cincos 24 
Requerimentos que não foram atendidos no ano de 2017,disse que estava com  um 25 
Projeto de Lei onde esta propõe a permanência das cores dos Prédios do Município 26 
,que sejam pintados somente com as cores da bandeira do Município e não de partidos 27 
; O vereador Douglas Alan da Silva deu boas vindas aos colegas 28 
vereadores,agradecendo o apoio de colegas ao seu Projeto “JOVEM PROMESSAS” 29 
direcionado ao esporte ,em seguida solicitou verbalmente a manutenção das pontes  30 
localizado na Vila de São Tomé e da Ilha localizado na vila de Perimerim;O presidente 31 
pediu ao vereador Douglas Alan que apresentasse Requerimento por escrito  sobre 32 
este pedido para ser colocado na próxima sessão. Seguiu com a Fala das Lideranças 33 
; O vereador Joel do Carmo convidou os colegas Edis á irem  novamente ao Ministério 34 
Publico fazer cobranças de respostas concretas qual rumo vai se dar a situação do 35 
concurso Publico do Município de Santarém novo ,ressaltou que o concurso Publico da 36 
Câmara  tem prazo para realizar ,fez lembrar, que os vereadores teriam que  retornar 37 
no Ministério Publico do Trabalho (MPT )para audiência no dia 28 de fevereiro  para 38 
apresentar relatório  referente ao que foi feito do repassasse que a câmara repassou 39 
para Prefeitura  e o que foram feitos desse recurso,que o Procurador informou que não 40 
foram prestados contas e avisou se não houver essa prestação a Multa vai voltar 41 
novamente para o Município,o vereador ressaltou também que e preciso fiscalizar o 42 
que estão sendo feito dos recursos repassados pelos Deputados para reformas e 43 
ampliações de prédios no Município ,disse que muitos recursos que  já foram 44 
repassados, e as obras estão paradas, que segundo informações ate o pagamento de 45 
funcionários destas obras não foram pagas ,citou obras inacabadas, como a reforma da 46 
Unidade de Saúde , da escola Rosa Carrera e da caixa da Água; o Presidente Jose 47 
Nazareno comunicou que a respeito do concurso Publico da Câmara ,a pregoeira ,o 48 
advogado e Contador da câmara estariam se reunindo na quinta feira dia 02 de março  49 
para acertar os últimos tramites feito pela câmara  para repassar para empresa 50 
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responsável para efetuar o concurso, comentou da ignorância feita pelo Vereador Eliton 51 
Melo que não ficou para reunião aborrecido porque  que não foi oferecido café da 52 
Manha,o presidente ressaltou que a câmara não e obrigada a oferecer café sofisticado 53 
para vereador ; O vereador João Teixeira reforçou sobre a audiência do dia 28 de 54 
fevereiro no Ministério Publico do Trabalho (MPT),comentou a falta de interesse a esse 55 
caso dos secretariados da gestão ,disse que na primeira audiência o Prefeito interino 56 
foi acionado e não fez caso em ir a audiência,disse que ambas as Partes tem que ter 57 
responsabilidade e compromisso a essa questão, para que as multas que foram 58 
revertidas ficando acordado que  Município teria que fazer e apresentar projetos 59 
favorecendo os agricultores, pediu que seja visto essa questão com responsabilidade 60 
para que o município não venha ser  penalizado ; Para terceira  parte do dia,o 61 
Presidente solicitou que fizesse a leitura do Requerimento:nº001/2018 autor Joel do 62 
Carmo;solicitando a recuperação e preservação de todos os Igarapés do Município de 63 
Santarém Novo,começando pela vila do Clemente ;que após o vereador ter defendido 64 
em tribuna seu requerimento ,foi colocado em apreciação da plenária,que não havendo 65 
manifestação;foi aprovada por unanimidade. Ato continuo o presidente pediu que 66 
relator da comissão de saúde o vereador Sergio Reis Aragão  fizesse a leitura do 67 
relatório de visitas feita  nos postos de saúde (PSF) e Unidade Básica ( UBS) de 68 
Santarém Novo, solicitado em novembro de 2017 referente a situação do atendimento  69 
na saúde; em relatório foram citadas  três PSF ,Perimerim , Jutaizinho e Santo Antonio 70 
,onde  varias  as problemáticas encontradas que em todas a falta de remédios básicos 71 
,falta de pessoal, Kit ACS,ar condicionados com defeitos, falta de manutenção em 72 
todos os pontos , lâmpadas queimadas, instalação elétrica não adequada,banheiros 73 
interditados ,janelas quebradas ,não tem suporte para realizar visitas ,material de 74 
limpeza e de baixa qualidade ,horário de funcionamento reduzido sendo das 7 horas as 75 
13 horas da tarde .Para Considerações finais;o vereador Joel do Carmo reforçou sobre 76 
o curso Profissionalizante  que teria na vila de Jutaizinho ; o vereador João Teixeira  fez 77 
seus agradecimentos;o vereador Douglas Alan falou das visitas feitas nos prédios da 78 
saúde dos municípios que foram muito difícil adquirir informações mas ao final deu tudo 79 
certo. Não havendo mais nada a ser tratado o presidente declarou encerrada a sessão 80 
ordinária convidando os vereadores para próxima sessão. Para constar foi lavrada esta 81 
ata que vai assinada pelos senhores presidente, 1º e 2º Secretários da mesa diretora e 82 
demais vereadores.                           83 
Sala das Sessões da Câmara Municipal de Santarém Novo 23/02/201884 
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