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Às oito horas e trinta minutos do dia dez de novembro de dois mil e dezessete, 1 
reuniram se no plenário Clementino Urbano do poder legislativo Municipal de Santarém 2 
Novo,sob a presidência do vereador José Nazareno Modesto Costa;secretariado pelos 3 
vereadores;Sérgio Reis Costa Aragão e Eliton da Costa Melo;que após a oração 4 
procedeu se a chamada dos vereadores estando presentes;Gladistone Cabral de 5 
Oliveira,Thiago Reis Pimentel,Carlos Adriano Morais de Souza,João Teixeira 6 
Fonseca,Joel do Carmo Correa e Douglas Alan da Silva.Havendo número regimental,o 7 
presidente invocando a proteção de Deus em nome do povo de Santarém Novo 8 
declarou aberto a reunião;foi feito a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada;em seguida 9 
foi feito a leitura da Ata do dia vinte e sete de dois mil e dezessete,em discussão e 10 
votação;a Ata foi aprovada por unanimidade.foi feito leitura das correspondências 11 
recebidas.após foi lido os projetos que foram dados entradas nesta casa:projeto de Lei 12 
nº04/2017 de autoria do vereador Sergio Reis da Costa Aragão;projeto de Lei 13 
nº001/2017 de autoria do vereador Thiago Reis Pimentel.ato continuo foi lido as 14 
matérias de expedientes:Requerimento nº03/2017de autoria do vereador João Teixeira 15 
Fonseca;Oficio nº004/2017de autoria do vereador Joel do Carmo Correa Requerimento 16 
nº004/2017de autoria do vereador Douglas Alan da Silva.O presidente segue com a 17 
ordem do dia colocando em deliberação o projeto de resolução nº005/2017que Dispõe 18 
sobre os procedimentos de acesso público ás informações da Câmara Municipal de 19 
Santarém Novo-PA,em cumprimento a Lei Federal nº 12.527,de 18 de novembro de 20 
2011,e dá outras providencias.ato continuo o preside solicita ao Relator do CCJ que 21 
fizesse a leitura do parecer nº 004/2017 referente a matéria;que em seguida foi 22 
colocado em discussão,cedendo a palavra ao plenário;não havendo manifestação,a 23 
Matéria foi aprovado por unanimidade.Ato continuo o Presidente encaminha para a 24 
COMISSAO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA (CCJ) os Projeto de Lei nº 004/2017,que 25 
institui no Calendário no Município de Santarém Novo-PA,o Dia 11 de Novembro como 26 
o Dia Municipal do Carimbó e o projeto de Lei nº 001/2017,que visa a implantação 27 
(Reiteração)da Disciplina “Técnicas Agrícolas no currículo escolar do ensino 28 
Fundamental no Município de Santarém Novo.Em seguida o presidente  cedeu a 29 
tribuna para Manifestações:não houve.Ato continuo em deliberação;Moção nº 004/2017 30 
que reitera a moção 001/2017 de 03 de março de 2017 onde solicitava Limpeza do 31 
terreno da Associação dos Moradores de Jutaizinho,próximo ao campo do 32 
Peñarol;aterrar o encostamento da PA  324 da vila de Vista Alegre;o empiçaramento 33 
dos pontos críticos da vicinal que liga Vista Alegre a Peri-merim,;limpeza do Ramal do 34 
Sr Claudio.O presidente solicita ao vereador Joel do Carmo que fizesse a defesa de 35 
sua moção,após foi colocado em apreciação e discussão da plenária que foi aprovado 36 
por unanimidade que este fosse reiterado ao poder executivo.o Presidente passou a 37 
palavra ao vereador João Teixeira para defender seu Requerimento de 03/2017 que 38 
requer urgência na limpeza de ruas e implantação do sistema de Água em duas ruas 39 
novas localizada por traz da igreja Católica na Vila de Santa Terezinha ,Município de 40 
Santarém Novo;após foi colocado em apreciação e discussão da plenária;os 41 
vereadores Joel do Carmo e Sergio Reis manifestaram apoio ao requerimento;sendo 42 
aprovado por unanimidade.O presidente solicitou  ao vereador Douglas Alan da Silva 43 
que defendesse seu Requerimento de nº 004/2017 que solicitava autorização para 44 
colocar um sistema de capitação de sinal para acesso a internet em cima da caixa da 45 
Água que e patrimônio do Município,para que este viesse favorecer o acesso de 46 
navegação ao povo de Peri-Merim;o vereador Douglas justificou dizendo que a vila não 47 
tem acesso a internet porque não tem um sistema de cobertura boa na vila,que ao 48 
procurar uma empresa para solicitar uma torre de cobertura,eles alegaram que não 49 
seria viável para empresa fazer uma torre,que ao verificarem  Captarão um ponto onde 50 
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o sinal deu favorável que alcançaria toda a vila,que foi em cima da Caixa da água,mas  51 
não poderiam colocar o aparelho do sinal ali por ser do Município; e vendo a 52 
necessidade da comunidade que estava pedindo  que esta casa desse esse apoio 53 
autorizando a colocação desse aparelho em cima da caixa da Água;o assunto foi 54 
colocado em discussão a plenário;o vereador José Nazareno disse que a Câmara não 55 
poderia passar por cima do executivo e que este pedido teria que vim do executivo 56 
para o Legislativo,aconselhou que o Vereador fosse com o poder executivo e 57 
solicitasse a esse pedido e quando o mesmo chegasse a esta casa com certeza seria 58 
autorizado pela necessidade que o povo requer;por tanto o requerimento foi 59 
indeferido.Para considerações Finais,os vereadores Joel do Carmo,Gladistone Cabral 60 
de Oliveira,João Teixeira Fonseca e Carlos Adriano Morais de Souza fizeram suas 61 
Considerações agradecendo pela oportunidade,ressaltaram que houve uma confusão 62 
ao chamado da ordem do Dia em questão ao pronunciamento dos vereadores que pelo 63 
fato de estarem acostumados numa rotina se confundiram. Não havendo mais nada a 64 
ser tratado o presidente declarou encerrada a sessão ordinária convidando os 65 
vereadores para próxima sessão. Para constar foi lavrada esta ata que vai assinada 66 
pelos senhores presidente, 1º e 2º Secretários da mesa diretora e demais vereadores.                67 
Sala das Sessões da Câmara Municipal de Santarém Novo, 10/11/2017. 68 
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