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Às oito horas e trinta minutos do dia treze de outubro de dois mil e dezessete, 1 
reuniram se no plenário Clementino Urbano do poder legislativo Municipal,sob a 2 
presidência do vereador José Nazareno Modesto Costa;secretariado pelos 3 
vereadores;Thiago Reis Pimentel;Gladistone Cabral de Oliveira;que após a 4 
oração procedeu se a chamada dos vereadores estando presentes;Gladistone 5 
Cabral de Oliveira,Thiago Reis Pimentel,Carlos Adriano Morais de Souza,João 6 
Teixeira Fonseca e Joel do Carmo Correa;ausentes com Justificativas os 7 
vereadores Sergio Reis  Costa  Aragão,Eliton da Costa Melo e Douglas Alan da 8 
Silva.Havendo número regimental,o presidente invocando a proteção de Deus em 9 
nome do povo de Santarém Novo declarou aberto a reunião,foi feito a leitura de 10 
um trecho da Bíblia Sagrada,em seguida foi feito a leitura da Ata do dia treze de 11 
Outubro  de dois mil e dezessete,em discussão e votação;a Ata foi aprovada por 12 
unanimidade;foi lido matéria de expedientes,oficio nº114468.2017 Ministério 13 
Publico do Trabalho,informando que sem a necessidade de realização de 14 
licitação,o Ministério Publico não poderia efetuar autorização a contratação para 15 
realização doConcurso Publico da Câmara;Oficio Nº68/2017-DPC/S.N,Delegacia 16 
de Policia civil de Salinópolis,que solicitava o comparecimento do vereador 17 
Carlos Adriano M.de Souza para que o mesmo fosse prestar esclarecimento dos 18 
fatos denunciado sobre o comentário pronunciado no dia 13 de outubro em sessão 19 
ordinário onde relatou que a mãe de um paciente teria comprado combustível 20 
para colocar na Ambulância conforme o boletim de ocorrência feito pela Diretora 21 
da UBS.não houve matéria para ordem do dia.para manifestações;o vereador 22 
João Teixeira Fonseca ressaltou as dificuldade dos ACS do município em relação 23 
a ferramentas de trabalho,pois os mesmo se queixam que não tem como fazer um 24 
trabalho com eficaz por deficiência de ferramentas no atendimento de visitas;em 25 
seguida reportou se ao líder do governo o senhor vereador Gladistone Cabral de 26 
Oliveira observando que seu requerimento Solicitando o impiçarramento e 27 
iluminação na vila de Jutai grande ainda não teriam sidos atendidas;O vereador 28 
Carlos Adriano registrou a presença do ex vereador e atual vice prefeito Laércio 29 
Costa de Melo e o ex vereador Orlando Almeida,seguindo questionou sobre as 30 
respostas solicitadas ao governo pedindo informações do quadro de secretariados 31 
de todos os órgãos do município como outras demais solicitações que ainda não 32 
foram dadas a esta casa.O vereador Joel do Carmo Correa,inicialmente informou 33 
que as inscrição para o processo seletivo da IFPA já estavam abertas,ressaltou do 34 
seu projetos incentivando ao jovem estudante,projeto este intitulado como JOVEM 35 
COM FITURO PROMISSOR,em seguida abordou questões sobre a segurança 36 
Publica no Município,ressaltou os acontecimentos de caso de violência,drogas e 37 
roubo acontecendo no Município,que isso deve ser tomadas as providências com 38 
urgência;aparte o vereador João Teixeira sugeriu que coloquem policiamento na 39 
entrada da cidade,o assunto estendeu se a todos os vereadores presentes que 40 
concordaram com o pronunciamento do vereador Joel,sugerindo que o legislativo 41 
e executivo se reunissem para propor tomadas providencias com as autoridades 42 
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competentes a esse caso de segurança no Municipio;O vereador Gladistone 43 
Cabral de Oliveira prestou informações aos vereadores dos trabalhos sendo feito 44 
pelo governo no Município e congratulou se com as palavras do vereador Joel do 45 
Carmo,disse que segurança Publica e uma das preocupações do Governo que essa 46 
questão vai ser vista de imediato;O vereador José Nazareno Modesto Presidente 47 
desta casa sugeriu que todos os carros de uso do Município fossem aditivados com 48 
suas devidas identificação de cada secretaria, e que esta casa fizesse projeto de 49 
Lei para a permanência dessa propagem e que essa lei viesse valer para todos os 50 
governos.Para considerações Finais,os vereadores Joel do Carmo,João Teixeira e 51 
Gladistone Cabral de Oliveira fizeram suas Considerações. Não havendo mais 52 
nada a ser tratado o presidente declarou encerrada a sessão ordinária convidando 53 
os vereadores para próxima sessão.Para constar foi lavrada esta ata que vai 54 
assinada pelos senhores presidente, 1º e 2º Secretários da mesa diretora e demais 55 
vereadores.                           56 
Sala das Sessões da Câmara Municipal de Santarém Novo, 28/10/2017. 57 
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