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Ata da Sessão Solene de Abertura dos Trabalhos Legislativos do 1º 
período da 3ª Sessão Legislativa da 14ª Legislatura da Câmara Municipal 
de Augusto Corrêa, realizada em 15 de fevereiro de 2019.  

 
Aos quinze (15) dias do mês de fevereiro de dois mil e dezenove (2019) às nove 

horas e quinze minutos (09h15min.) à hora regimental, no prédio sede do Poder 

Legislativo Municipal, Vereador Miguel Ivanildo Barreto, situada na Rodovia 

PA/454, Km 8 S/n, bairro São Benedito, sob a Presidência do Sr. Vereador 

Niaris Nogueira Ferreira, solicitou para a Segunda Secretária efetuar a chamada 

nominal dos Sres. e Sras. Vereadoras que constatando número regimental em 

nome de Deus declarou aberta a presente sessão. Em seguida, citou a 

Secretária uma passagem Bíblica, extraída do Livro de Salmos. Não havendo 

matéria em pauta o Sr. Presidente deu seguimento a sessão franqueando a 

palavra aos Sres. Vereadores de acordo ao livro de presença, fez uso da tribuna 

o Sr. Ver. Antônio Maria Rabelo Marques, que em nome do Sr. Presidente 

saudou a Mesa Diretora, seguindo deu boas-vindas aos demais Vereadores e 

presentes, encerrou desejando a todos um bom trabalho no decurso deste ano. 

Em seguida, fez uso da tribuna a Sra. Verª. Glaucia F. de Araújo Sério, que 

saudando os seus Pares e pessoas presentes, agradeceu a Deus pela 

oportunidade de estar neste Parlamento iniciando mais um período Legislativo. 

A Verª. salientou que mesmo em recesso, o Vereador não para de trabalhar. No 

dia 08 deste mês teve a honra de entregar à população, juntamente com o Sr. 

Prefeito e a Deputada Estadual Sra. Renilce Nicodemos, fruto de emenda do á 

época Dep. Wladimir Costa, uma Ambulância Semi UTI para o Programa SAMU. 

Além de contemplarem também o Centro de Reabilitação Municipal com 

equipamentos, dentre os quais uma Cabine para Audiometria, no valor de cento 

e cinquenta mil reais (R$150.000,00). Na oportunidade, efetuou felicitações a 

direção da Escola Prof. Galvão e todos os professores e demais funcionários 

pela belíssima festa de formatura dos alunos do terceiro ano e finaliza, 

parabenizando o Sr. Presidente pedindo a Deus que lhe dê sabedoria para 

conduzir com justiça o Parlamento Municipal. Continuando, fez uso da palavra o 

Sr. Ver. Carlos Melo Lima Júnior, que saudando a todos os presentes, 

agradeceu a Deus pelo momento oportuno. A princípio, retratou as dificuldades 

expostas no cenário político. Na oportunidade, comentou que participou da 

reinauguração do prédio da Secretaria de Agricultura, expôs ainda que o 

Município usufrui de sete tratores agrícolas, advindos do empenho do Governo 

Municipal e dos Vereadores. Ressaltou que, o PR partido do qual é membro, 

tem contribuído com muitas benfeitorias ao Município, a exemplo citou a Orla da 

Vila de Perimirim, Fábrica de Gelo, Ambulâncias e Carros Utilitários. No ensejo, 

desejou sabedoria ao Presidente deste Poder e lançou convite a todos para 

participarem nesta data da inauguração de uma escola no Município de 
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Bragança juntamente com o Governador do Estado. Usou a palavra o Edil 

Jamerson William Alves da Costa, que cumprimentando os Sres. e Sras. 

Legisladoras e público presente, agradeceu a Deus por mais um período 

Legislativo e frisou que as demandas da população vêm de encontro ao 

mandato Legislativo de cada Vereador, bem como, as respostas para os 

assuntos inerentes a municipalidade, contudo, aduziu que está sendo muito 

cobrado acerca dos maquinários que estão no sítio de determinada pessoa 

ligada a Gestão Municipal. Asseverou que é inegável que apesar das 

dificuldades, o Município tem conseguido avançar em muitas áreas, porém em 

outras tem regredido. Na ocasião, fez referência ao prédio deste Poder, 

ressaltando que o projeto que iniciou no ano de 2014, teve a união dos 

Vereadores daquela Legislatura os quais lutaram para consolidar na construção 

da sede própria da Câmara Municipal, finda, desejando que este Poder seja 

sempre autônomo e parceiro cumprindo seu papel constitucional. Dando 

seguimento a sessão, fez uso da palavra o Sr. Ver. José Benedito Gonçalves 

Fernandes, que em nome do Sr. Presidente cumprimentou a Mesa Diretora, 

seguindo aos demais Edis e presentes. Após, agradeceu a Deus pelo início de 

mais um período Legislativo. O Vereador fez críticas à Gestão Municipal pela 

não realização do ato de posse dos Gestores Escolares eleitos em 2018 e ainda 

comentou que teve conhecimento de que a escola na Comunidade da Ilha do 

Coco irá fechar, visto que, a lancha que faz o transporte dos alunos não 

funciona. Proferindo, disse que protocolará um documento solicitando 

esclarecimentos por parte da Secretaria de Meio Ambiente, acerca da Voadeira 

pertencente a referida Secretaria. Questionou que é preocupante o descaso da 

Escola Raimundo Antero, tanto quanto a ausência médica na Vila de Nova 

Olinda. Por fim, solicitou mais incentivo por parte do Governo Municipal para a 

produção agrícola. Com a palavra o Sr. Ver. José Carlos Amorim da Costa, 

que saudando os colegas Vereadores e a todos os presentes, congratulou- se 

em especial com o Ver. Renato Oliveira do Município de Bragança, seguindo, 

agradeceu a Deus pelo momento oportuno. Aproveitou o ensejo para solicitar a 

elaboração de um ofício conjunto, reivindicando ao Governador do Estado a 

continuidade dos trabalhos na estrada PA/462 e das pontes a margem dessa 

estrada e da escola André Alves na Vila de Nova Olinda. Na oportunidade, 

solicitou ao Secretário de Obras uma averiguação na Ponte da Comunidade do 

Jutaí, que devido a falta do deslizante está perigoso trafegar naquela ponte. 

Outrossim, agradeceu pela conclusão da Ponte do Prata. Teceu comentários a 

respeito do prédio sede do Poder Legislativo Municipal, enaltecendo a 

importância de buscarem mais emendas Parlamentares para consolidar na 

conclusão do mesmo. Enfim, deseja que no decorrer deste ano todos realizem 

um excelente trabalho. Prosseguindo, usou a palavra o Sr. Ver. Messias Gama 

Amorim, que congratulando- se com as pessoas presentes, referiu- se a acerca 



3 
 

da árdua vida do Vereador, o qual busca estar sempre atendendo os anseios 

dos munícipes. Relatou que não é aconselhável somente criticar o Governo 

Municipal, mas também elogiar, pois seus avanços são notáveis. Encerra, 

desejando a todos um bom retorno aos seus lares. Com uso da palavra o Sr. 

Ver. Miguel Ivonaldo farias Barreto, que em nome do Sr. Presidente 

cumprimentou os Sres. Vereadores, por seguinte aos demais presentes, 

agradecendo também a Deus pelo momento propício. Ressaltou o Edil que, em 

meio a tantos acontecimentos ruins que ocorrem neste País, ainda assim, o 

Município tem boas notícias. Corroborando o pronunciamento do Ver. José 

Benedito, falou que o mesmo já esteve como Secretário de Agricultura e 

naquela época não haviam tratores, porém hoje a supracitada Secretaria usufrui 

de sete tratores agrícolas. Com relação as colocações do Ver. Jamerson William 

asseverou que, ainda existem muitas coisas frutos de emendas e acordos 

políticos agregados a familiares que se apropriam de órgãos públicos e que 

deveriam servir a população. Na ocasião, discorreu que o Governo Municipal 

está retomando obras cadastradas no SIMEC como, a escola e quadra esportiva 

na comunidade do Buçú, além do PSF do Zé Castor e Nova Olinda. Destacou a 

recuperação da Rua José Lauro da Costa e que brevemente será resolvido a 

problemática na Rua Domingos Nivaldo Lima. Para finalizar, disse que esteve na 

capital do Estado, solicitando ao Dep. Eliel Faustino algumas demandas, tendo 

como prioridade a reconstrução da Quadra Esportiva da Escola Rosa Athayde. 

Dando continuidade à sessão, fez uso da tribuna o Sr. Ver. Raimundo 

Reginaldo Santana, que após congratular se com os presentes, discorreu que o 

povo deste município necessita ser priorizado, diante do exposto, solicitou ao Sr. 

Presidente que conduza os trabalhos nessa Casa de Leis voltados as 

necessidades do povo. Com relação a lancha escolar da Ilha do Coco, relata 

que o governo a recebeu da Gestão passada em péssimas condições e lembrou 

que o município estava inadimplente, mas que, o Sr. Prefeito empenhou- se 

para regulariza- lo. Proferindo disse que, realizou um requerimento conjunto 

destinado ao Governador do Estado, solicitando a continuidade dos trabalhos na 

PA/462. Por fim, disse que este governo esta reconstruindo o Município de 

Augusto Corrêa e que em breve será inaugurado o PSF da Vila de Nova Olinda, 

entre outras benfeitorias. Em seguida, assumiu a tribuna para fazer uso da 

palavra o Sr. Ver. Francisco Valécio de Abrantes, que saudando os presentes 

nominalmente, sublimou que tem este Parlamento a responsabilidade de colocar 

Augusto Corrêa no caminho do desenvolvimento do progresso, ou seja, sair da 

mesmice dos repasses constitucionais, adotando um olhar de uma política nova. 

Outrossim, disse que no decurso deste recesso trabalhou incansavelmente para 

atender os anseios dos munícipes, realizou visitas nas Escolas e nos Postos 

Municipais de Saúde, onde constatou a falta de médicos e remédios, 

complementou que para este momento, primará o mandato pela fiscalização e 



4 
 

pelo povo do Município. Na oportunidade, comentou que visitou a Vila de 

Perimirim, onde constatou a morosidade dos serviços na ponte daquela Vila, 

assim, manifestou- se preocupado no tocante a estrada PA/462. Encerrou, 

reportando- se acerca da aprovação por unanimidade de suas contas no TCM-

PA, enquanto Secretário de Saúde exercício de 2012. Em seguida, usou a 

palavra o Sr. Ver. Sebastião Siqueira Quadros, que cumprimentando os 

presentes, agradeceu a Deus por mais uma sessão Legislativa. Em ato 

continuo, solicitou o encaminhamento de um documento ao Secretário de Obras, 

pedindo providencias na estrada que liga as Comunidades de Itapixuna a 

Açaiteua, uma vez que, devido a uma cratera o trafego está muito crítico. 

Retratando a respeito da agricultura, disse que além dos tratores agrícolas que 

são de grande importância, é necessário também que haja novas políticas 

púbicas que venham fomentar a produção do pequeno agricultor. Finalizando, 

desejou sabedoria ao Sr. Presidente para conduzir os trabalhos nessa Casa de 

Leis. Usou a tribuna a Sra. Verª. Lilian Reis Padilha, que cumprimentado a 

todos, agradeceu a Deus pelo dom da vida. Direcionando- se aos Sres. Edis, 

frisou que como Vereadores estão neste Parlamento para representar a 

população Augustocorreense. A mesma efetuou um pequeno comparativo de 

quando estava na Base do Governo, pontualizou que estar mais difícil ter uma 

reivindicação atendida, por estar Oposição. Todavia, não trabalha em benefício 

próprio e sim, em prol dos munícipes, pois, foi para isso que fora eleita. Ultimou, 

manifestando se a disposição de todos. De posse da palavra o Sr. Presidente 

Ver. Niaris Nogueira Ferreira, que dando boas-vindas aos presentes 

nomeadamente, discorreu que apesar de não ter muito estudo, não significa que 

não tem a capacidade ou competência para administrar esse Parlamento. 

Salientou que como Presidente dessa Casa de Leis, não estar sozinho conta 

com uma competente equipe que lhe auxiliará para realizar um bom trabalho. 

Acrescentou que dignidade e honestidade não se adquire na universidade e sim, 

de berço. Relata ainda que, embora tenha sido entregue como uma obra cem 

por cento concluída, muito já fez para melhorar as deficiências expostas neste 

prédio. Declarou que faz parte da Oposição, mas que, não tem interesse de 

inibir o Gestor Municipal a trabalhar e sim, que este desempenhe um trabalho 

correto e honesto. Disse que no decurso deste recesso, visitou as Unidades de 

Saúde e Escolas Municipais onde constatou diversas irregularidades. Para 

concluir, declarou que em todo quadrimestre este Poder realizará a prestação de 

contas à população. Não tendo mais nada a ser tratado nem comentado o Sr. 

Presidente encerrou a presente sessão, marcando a próxima para o dia 19 do 

corrente mês. Sala das Sessões do Plenário Domingos Nivaldo Lima da Câmara 

Municipal de Augusto Corrêa, em 15 de fevereiro de 2019.  


