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Às oito horas e trinta minutos do dia treze de outubro de dois mil e dezessete, reuniram 1 
se no plenário Clementino Urbano o poder legislativo Municipal, sob a presidência do 2 
vereador José Nazareno Modesto Costa;secretariado pelos vereadores; Sergio Reis 3 
Costa Aragão e Eliton da Costa Melo;que após a oração procedeu se a chamada dos 4 
vereadores estando presentes;Douglas Alan da Silva,Gladistone Cabral de Oliveira, 5 
Thiago Reis Pimentel,Carlos Adriano Morais de Souza,João Teixeira 6 
Fonseca,Joel do Carmo Correa.Havendo número regimental,o presidente invocando 7 
a proteção de Deus em nome do povo de Santarém Novo declarou aberto a 8 
reunião,foi feito a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada,após foi feito a leitura da Ata 9 
do dia vinte e nove de setembro de dois mil e dezessete,em discussão e votação;a Ata 10 
foi aprovada por unanimidade;foi lido o oficio nº 107117.2017.não houve matéria para 11 
ordem do dia.para manifestação;o vereador Douglas Alan da Silva inicialmente 12 
externou sua satisfação pela comunidade de Perimerim ter sido contemplado  com uma 13 
ambulância no que essa vai atender também as comunidades vizinhas e agradeceu ao 14 
Prefeito por ter tido esse ato,em seguida reportou se ao líder do governo o senhor 15 
vereador Gladistone Cabral de Oliveira observando que os trabalhos de limpeza que 16 
liga a vicinal perimerim  Vista Alegre não tinham sido concluídas ate aquele momento.O 17 
vereador Joel do Carmo Correa,inicialmente informou que as inscrição para o processo 18 
seletivo da UFPA e IFPA já estavam abertas;ressaltou dos seus projetos que estava 19 
elaborando referente a meia passagem para jovens que estudam fora do município 20 
;projetos também visando o esporte para a vila de Jutaizinho,e para a agricultura 21 
direcionando mais para área da apicultura,ressaltou que a vila de Jutaizinho tem uma 22 
emenda de cem mil reais da Deputada Simone Morgado direcionada para o 23 
esporte,para construção de uma quadra,disse que incentivar os jovens para os estudo 24 
e ao esporte e muito importante,ate mesmo Para livrá-los do mundo das drogas, 25 
destacou a importância da aprovação da LOA e PPA no orçamento Municipal para 26 
esses projetos,ressaltou que o prazo já tinha expirado.O vereador Gladistone Cabral de 27 
Oliveira parabenizou a comunidade de perimerim por ter sido contemplado com a 28 
ambulância,agradeceu as secretarias que em conjunto proporcionaram a festa do dia 29 
das crianças em todas as vilas como também na cidade,em seguida prestou 30 
informações aos vereadores ao que referiu se das limpezas do ramal que da acesso a 31 
casa do senhor Sandoval que já tinha sido iniciadas e que as vicinal que liga 32 
perimerim,Vista Alegre iriam continuar.O vereador João Teixeira Fonseca colocou ao 33 
plenário a questão das queimadas de lixo constantes que alguns moradores vêm 34 
fazendo em seus quintais aqui na cidade,disse que recebeu varias queixas que isso 35 
vem causando problemas a quem sofre com asma ,em seguida reportou se ao 36 
vereador líder do governo reiterando o pedindo do aterramento da tubulação no ramal 37 
que dá acesso a vila de Trombetinhas,logo parabenizou pelo dia das crianças e ao dia 38 
do professor.O vereador Eliton da Costa Melo parabenizou o Prefeito por ter escolhido 39 
o posto de saúde de Perimerim  levando a Ambulância para atender aquela 40 
comunidade e as vilas vizinhas,em seguida reportou-se ao vereador Douglas Alan 41 
,deixou esclarecido que em momento algum quando ele se propôs a estar na frente do 42 
trabalho da construção da praça ,foi para fazer politicagem e sim para vê um sonho ser 43 
realizado que era do saudoso Zé Duarte de fazer a Praça do São João,e que ele como 44 
vereador e morador da vila não poderia deixar de incentivar para a realização da obra,e 45 
que esta sendo um trabalho de equipe e união da comunidade,de colaboração dos 46 
dizimistas e de amigos que estão contribuindo com materiais para fazer a construção 47 
da praça,e que não são as criticas que vai fazer-lo desistir;Aparte o vereador Douglas 48 
Alan  disse que não quer atrapalhar só não concordava com as atitudes irresponsáveis 49 
em redes sociais,que isso ao seu entender e politicagem;o vereador Eliton Melo diz que 50 
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não via dessa forma e que não iria desistir da obra.O vereador Sergio Reis costa 51 
Aragão pediu ao líder do governo em nome do povo de Jutaizinho o termino da 52 
iluminação na vila como também as manutenções das que já apagaram,pediu que o 53 
governo fiscalizasse a empresa que repassa os produtos de limpezas para os 54 
PSE,disse que os produtos são de má qualidades que seja fiscalizado essa situação.O 55 
vereador Carlos Adriano destacou que o Município tem trezentos e dois funcionários 56 
contratados,que isso precisa ser revisto para que não venha acontecer como na gestão 57 
passada,salientou que no Município tem funcionários contratados que nem no 58 
município vem,que são essas coisas que o legislativo tem que fiscalizar,relatou 59 
comentários que devido ao desespero de uma mãe ela teve que colocar combustível 60 
na Ambulância para levar a filha para Salinas porque no momento não tinha 61 
combustível no veiculo,reforçou dizendo que são essas coisas que tem que ser 62 
fiscalizado.aparte o vereador Presidente reportou ao vereador Carlos Adriano 63 
prontificando-se e que está ao lado dos vereadores e se estiver acontecendo essas 64 
irregularidades no Município ,que o vereador venha com a denuncia e provas a esta 65 
casa ,que com certeza vai sim ser fiscalizado e apurado e tomada as providencias 66 
cabíveis.Para considerações Finais ,os vereadores Joel do Carmo ,João Teixeira 67 
,Carlos Adriano fizeram seus agradecimentos e considerações convidando os senhores 68 
vereadores e a todos que se faziam presentes para prestigiarem as festividades 69 
católicas  de suas comunidades.o vereador Douglas Alan convidou a todos para um 70 
evento a ser realizado pela Associação ASCAP no dia 4 de novembro na comunidade 71 
de Perimerim com AÇÃO CIDADANIA.Não havendo mais nada a ser tratado o 72 
presidente declarou encerrada a sessão ordinária convidando os vereadores para 73 
próxima sessão.Para constar foi lavrada esta ata que vai assinada pelos senhores 74 
presidente, 1º e 2º Secretários da mesa diretora e demais vereadores.                           75 
Sala das Sessões da Câmara Municipal de Santarém Novo, 13/10/2017. 76 
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