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CÂMARA MUNICIPAL DE SANTAR_ÉM ~ovo 
Palácio Clementina Urbano Loureiro Filho 

ESTADO DO PARÁ 

IÃO ORDINÁRIA DO SÉTIMO PERÍODO DA DÉCIMA 
URA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTARÉM NOVO. 

Aos oito dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte , às dezoito horas e 

quinze minutos, na sala das sessões da Câmara Municipal de Santarém Novo, 

reuniram-se os Vereadores relacionados mais adiante, para a realização da 

sexta sessão ordinária do ano de 2020. A sessão foi presidida pelo Vereador 

Thiago Reis Pimentel, presidente desta Casa de Leis, com a assistência dos 

demais integrantes da Mesa Diretora: Vereador João Teixeira Fonseca, em 

substituição ao Primeiro Secretário e o Vereador Joel do Canno Correa, 
Segundo Secretário. Dando início aos trabalhos , o Presidente solicitou ao 

Vereador João Fonseca que fizesse a leitura da Lista de Presença dos 

Senhores Vereadores, diante do que se constatou. além dos mencionados 

integrantes da Mesa Diretora, a presença dos seguintes Vereadores: Eliton da 
Costa Melo, Douglas Alan da Silva, Carlos Adriano Morais de Souza, 
Sérgio Reis Costa Aragão, Gladistone Cabral de Oliveira e José Nazareno 
Modesto Costa . Havendo número regimental , o Presidente declarou aberta a 

sessão. O Vereador João Fonseca fez a tradicional leitura de um texto bíblico. 

Posteriormente, o Segundo Secretário, Vereador Joel do Canno Correa, fez a 

leitura da ata da sessão anterior, a qual foi colocada em discussão. Sem 

discussão, a matéria foi submetida à votação, tendo sido aprovada por 

unanimidade. Não havendo expediente, o Presidente franqueou o uso da 

Tribuna aos nobres Vereadores. Inicialmente, o Vereador Sérgio Aragão 

sugeriu que a Comissão de Saúde, Bem Estar Social e Esporte buscasse 

esclarecimentos acerca das diversas situações que vem ocorrendo na Saúde 

de Santarém Novo. Após, o Vereador Carlos Adriano fez uso da palavra, onde 

destacou sua indignação com a situação da saúde municipal ; deixou seu 

repúdio ao Secretário Municipal de Saúde, quando este diz que o município 1 

Castanhal ; e finalizou prestando homenagem, 1·untamente com o Vereado · 
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tem reserva de leito de Unidade de Terapia Intensiva - UTI no município d

1
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João Fonseca, ao Deputado Federal Vavá Martins que encaminhou duzent · · '\.À 
mil reais para a saúde do município de Santarém Novo. Seguindo, o Veread 'r 6... \ 
Douglas Alan lamentou a atual situação da saúde mundial ; mencionou sua 

fiscalização na saúde da Vila São João do Peri Meri, onde constatou a falta de Kl?J' 
medicamentos básicos, e imediatamente entrou em contato com o Secretáho ~ ,,, 

Municipal de Saúde que se comprometeu em resolver esse problema. Após, o ' ..... 

Vereador José Nazareno se pronunciou destacando as verbas que foram :~ 

d:stín~das ao municí pi~ para combater a pan_demia da COVl D-19, porém ainda ) { // 

nao viu nenhuma açao do Poder Executivo local; também mencionou a.__,...,,.,..,

recebimento de diversas denúncias de cidadãos contra o Prefeito Laércio Melo· 

falou sobre o vídeo em que o Secretário de Saúde diz que a Unidade Básica d~ 

Saúde - UBS está preparada com dez leitos para pacientes com carona vírus, 

porém não existe nenhum leito na UBS; citou a falta de respeito do Poder 

Executivo para com o Legislativo, por não responder as informações solicitadas 

pela Câmara. Posteriormente, o Vereador Elrton Melo falou sobre o desespero 

pol~tico em Santarém Novo; destacou que o município sempre foi saqueado, 

proJetos foram aprovados e não foram executados, porém ninguém enxergava 

A--..aa Franasco Maruns de Ol!Yewa n • 223 . e-iro - Santarém Now - Pw 



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTARÉM NOVO 
Pnlâcio Clementina Urbano Loureiro Filho 

ESTADO DO PARÁ 

os~ns slttmçôus; questionou sobre a prestação de contas do Pré-Sal · e 
finnlizou dizendo que não é o momento para brigas partidárias, e sim mome~to 
do uniflO . Após, o Vereador Gladistone Oliveira mencionou que a fala do 
Voresdor José NAzareno é vaga em relação aos recursos destinados ao 
Municlpio: disse ainda que os recursos ainda não se encontram nas contas da 
prefeitura: falou que a Secretaria Municipal de Saúde vem fazendo sua parte 
parn combater a COVID-19; e finalizou se congratulando com o Vereador Eliton 
Melo, destacando que o momento é de união. O Vereador João Fonseca fez 
uso da palavra para dizer que é momento de pensar no coletivo, e que se 
entristece com essa falta de união; também destacou que as ideias devem ser 
compartilhadas em busca de um único objetivo. O Vereador Sérgio Aragão 
questionou sobre a ambulância da SAMU que não se encontra no município; 
também fa lou sobre a falta de médico e enfermeiro na vila Jutaizinho; finalizou 
dizendo que a enfermeira foi demitida, apenas por ter amizade com um 
Vereador da oposição. Em seguida, foram feitas as considerações finais . Não 
havendo mais nada a ser tratado, o Presidente determinou o encerramento da 
sessão. E para constar, foi lavrada a presente ata que, depois de lida, discutida 
e aprovada, vai assinada pelos senhores Presidente, Primeiro e Segundo 
Secretário da Mesa Diretora e dell)BÍsVereadores. 
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THIAGO REIS PIMENTEL 

Presidente 

LOS ADRIANO MORAIS DE SOUZA 
Primeiro Secretário 

) 
, L 1l 
JOEL DO CARMO CORREA 

Segundo Secretário 
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JOSÉ NAZARENO MODESTO COSTÁ --------------
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ELJTON DA COSTA MELO ______________ _ 

DOUGLAS ALAN DA SILVA ______________ _ 
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