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Ata da Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Augusto Corrêa, 
realizada em 07 de março de 2019.  

 
Aos sete (07) dias do mês de março de dois mil e dezenove (2019) às nove 

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

Legislativo Municipal, 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 Provérbios Cap.03, Vers.01 a 05. 

Prosseguindo, o Sr. Presidente solicitou para o Primeiro Secretário proceder a 

leitura da ata da sessão anterior, a qual submetida a discussão e votação, foi 

aprovada por unanimidade. Seguindo, efetuou a leitura da matéria da pauta que 

constou dos seguintes: Portaria n°13/2019: GP/CMAC: Designa os membros 

das Comissões Permanentes da Câmara Municipal de Augusto Corrêa, e toma 

outras providencias. Requerimentos 2019: n°005, de autoria do Sr. Ver. 

Jamerson William Alves da Costa, n°23 e n°24, do Sr. Ver. José Carlos Amorim 

da Costa, n°34, de autoria do Sr. Ver. Francisco Valécio de Abrantes. Após, 

efetuou a leitura do Ofício n°31/2019, de autoria da Secretaria Municipal de 

Saúde: Encaminha resposta ao ofício nº51, solicita a disponibilidade do Salão 

Plenário da Câmara Municipal para a data do dia 15 deste mês, para apresentar 

a Prestação de Contas referente ao terceiro Relatório quadrimestral e Relatório 

Anual de Gestão de 2018. Seguindo efetuou a leitura da Portaria n°13/2019 

acima mencionada, observando a necessidade de designação anual dos 

Vereadores que integrarão as Comissões Permanentes para atuarem na 

instrução do processo legislativo da Casa, conforme preceituam os art.23 e 25 

do Regimento Interno. Concluída as leituras o Sr. Presidente deu início ao 

tempo atribuído as comunicações das Lideranças Partidárias, fez uso da palavra 

o Ver. Jamerson William Alves, que saudando a todos, registrou a satisfação em 

acompanhar a estreia da jovem Tabata Amaral, eleita Deputada Federal aos 25 

anos pelo PDT do Estado de São Paulo, a mesma tem uma história de vida 

admirável e sendo seu pai cobrador de ônibus e sua mãe bordadeira, teve a sua 

vida transformada pela educação. Dando seguimento a sessão o Sr. Presidente 

iniciou o Pequeno Expediente convidando o Sr. Ver. José Carlos Amorim para 

apresentar os seus requerimentos, que solicitou a Roçagem e a Recuperação 

das Ruas e a Regularização da Iluminação Pública e a Conclusão das 

Canaletas na Rua Manoel Corrêa, na Vila de Araí. Usou a tribuna para efetuar a 

leitura de seu requerimento o Sr. Ver. Francisco Valécio de Abrantes, que 

solicitou a Realização de Convênios da Prefeitura Municipal de Augusto Corrêa 

com o Governo Estadual e Federal para oferta de Cursos técnicos e de Ensino 

Superior através das Universidades Estadual e Federal do Pará.  Em seguida, 
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realizou a apresentação de seu requerimento o Edil Jamersom William Alves, 

que solicita Informações da Secretaria Municipal de Educação a Respeito das 

linhas do Transporte Escolar e dos Veículos em estado de uso pertencentes à 

Secretaria de Educação. Passando para o Grande Expediente o Sr. Presidente 

convidou para fazer uso da palavra o Sr. Ver. José Carlos Amorim da Costa, 

que em nome do Sr. Presidente saudou a Mesa Diretora, seguindo aos demais 

Vereadores. Em ato continuo, realizou a defesa de seus requerimentos, disse 

que, na Vila de Araí foram realizados serviços de roçagem das ruas e 

iluminação pública e devido ao período chuvoso, tais serviços executados foram 

comprometidos, portanto, urge a necessidade de novos serviços. Com relação à 

conclusão das canaletas na Rua Manoel Corrêa, a situação é preocupante, 

solicita tomada de providencias urgente para o bem coletivo dos munícipes, bem 

como, na estrada de saída da Comunidade do Porto do Campo, que devido às 

chuvas se formou uma grande lagoa, impossibilitando o trafego de veículos. Na 

oportunidade, discorreu que a dentista da Comunidade do Itapixuna está 

atendendo no Posto de Saúde da Vila de Araí, porém atende apenas moradores 

das localidades do Itapixuna e Cachoeira, essa situação está causando a revolta 

dos moradores da Vila de Araí. Aparteando, perguntou o Ver. Francisco Valécio 

se existe Odontólogo específico na Vila de Araí, respondeu o Ver. que não, o 

odontólogo é da Comunidade de Itapixuna. Enfim, relatou o estado precário das 

estradas vicinais, solicitando providencias por parte do Executivo Municipal. 

Ocupou a tribuna a Sra. Verª. Lilian Reis Padilha, que saudando a todos, 

agradeceu a Deus pelo dom da vida. No ensejo, solicitou o envio de ofício para 

a Secretaria de Obras, solicitando providencias na Rua Joaquim Ferreira Seixas, 

a qual necessita da construção de uma lombada e de esgoto, assim, solicitou o 

encaminhamento de ofício destinado a Vigilância Sanitária, relatando o 

problema quanto a lavagem dos veículos coletores do lixo, realizado no terreno 

próximo desta secretaria, visto que, o mal cheiro causa desconforto aos 

moradores, além do escoamento constantemente da água suja que escorre para 

o lago próximo do local. Neste seguimento, solicitou ainda providencias para a 

Avenida Magalhães Barata e Travessa Prof. Casemiro Silva, ambas estão muito 

deterioradas, comprometendo o transitar de pedestres e veículos. Conclui, 

comentando que esteve visitando o Bairro São João nesta cidade, na ocasião 

constatou o sofrimento dos moradores devido à falta de um microssistema de 

Abastecimento de água, solicitou o apoio dos demais vereadores para 

consolidar essa benfeitoria. Aparteando, disse o Ver. Francisco Valécio que 

também visitou esse bairro e pode observar a falta de infraestrutura causada 

pela falta de planejamento, por parte do Poder Público. Continuando, fez uso da 

tribuna a Sra. Verª. Glaucia F. de Araújo Sério, que saudando seus Pares, em 

especial a Verª. Lilian Reis e demais funcionárias deste Poder, pelo dia 

Internacional da Mulher comemorado no dia 08 deste mês. Na oportunidade, fez 
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referência ao trecho Bíblico extraído do Livro de Romanos Cap.11, Vers. 26- 

“Pois dele, para ele e por ele são todas as coisas”. Tratando acerca do dia da 

Mulher, disse que assistiu a um documentário, a respeito do Dia Internacional da 

Mulher, onde várias vezes falou a Sra. Maria da Penha acerca da Lei que leva o 

seu nome, cuja lei foi criada não para punir homens de verdade e sim, homens 

que agridem mulheres. Declarou que, embora a luta das mulheres tenha sido ao 

longo do tempo por um lugar de acesso igualitário na sociedade, isso não as 

descaraqueterizam como um ser que precisa de cuidados. Outrossim, 

evidenciou o avanço das mulheres, tanto que citou que neste Poder há duas 

Legisladoras. Aproveitou o ensejo e comentou, que teve acesso a um laudo 

médico de uma menina de 12 anos, o qual descreve o abuso que a mesma 

sofreu em todas as suas partes intimas a mais de quatro anos pelo próprio pai. 

Em tempo, o Ver. Francisco Valécio felicitou a todas as mulheres e disse que o 

índice de abuso sexual é altíssimo em Augusto Corrêa. Retomando a palavra, a 

mesma ressaltou que em 2017 encaminhou ofício para a Secretaria de Trabalho 

e Promoção Social, solicitando quais as Políticas Públicas Municipais 

desenvolvidas no Município voltados a proteção da mulher, mas que, não obteve 

respostas, diante disso, encaminha novamente o referido ofício, especificamente 

ao Departamento da Mulher. Conclui, proferindo que como é uma professora a 

mais de vinte e cinco anos neste município, seria de bom tom que a Comissão 

de Educação, Saúde e Assistência Social desta Casa tivesse uma professora. 

Tendo usado a palavra o Sr. Ver. Miguel Ivonaldo F. Barreto, que 

cumprimentando a todos, agradeceu a Deus pelo momento oportuno. A 

princípio, manifestou- se contrário à portaria acima mencionada, em virtudes de 

que no art. 26, dispõe que o Presidente fará de ofício a designação, se no prazo 

fixado a liderança não comunicar os nomes de sua representação para compor 

as comissões, e tendo sido indeferido o pedido de indicação dos Democratas 

para presidente de liderança, irá aguardar a decisão do judiciário. Teceu 

comentários aos pronunciamentos proferidos pelo Ver. Francisco Valécio, no 

que se referem as suas reivindicações por melhorias, enfatiza que é preciso 

evidenciar que diante de tantas tragédias que estão acontecendo no mundo, 

esse município não estar nesse mapa de desmoronamento ou de pessoas 

desabrigadas, proferindo que há um cronograma de atendimentos nos bairros, 

porém, existe uma limitação de servidores em função da Lei de 

Responsabilidade Fiscal, a qual deve ser respeitada, isso não quer dizer que os 

serviços não estejam acontecendo. No ensejo, solicitou aos Edis que busquem 

com os Deputados ligados a Base do Governador, o apoio necessário para os 

serviços de melhorias nas estradas deste município. Na ocasião, externou a sua 

preocupação caso o Ver. Francisco Valécio no afã de tentar ser prefeito do 

município transforme esse Parlamento no auditório de televisão. Para finalizar, 

deseja que a luta travada pelas mulheres na sociedade, possa ter mais 
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resultados positivos. Ocupou a tribuna no grande expediente o Sr. Ver. 

Francisco Valécio de Abrantes, que cumprimentando os Sres. Vereadores, em 

especial as Vereadores que compõe esse Poder. Reportando- se acerca dos 

comentários de seu antecessor, asseverou que não se envergonha de ter 

apoiado o atual Governador e Deputados ligados à sua Base, proferindo que em 

menos de 60 dias o Dep. Federal Eduardo Costa já fez ações e articulações 

para Augusto Corrêa, que inclusive o assessor do referido Deputado esteve 

neste Poder, onde recebeu uma solicitação de emenda Parlamentar para o 

Governo Municipal de um milhão de reais, destinados à escola Rosa Athayde e 

quinhentos mil reais para a escola Benedita Mota, na Vila de Perimirim. 

Detalhou o Vereador que, o Deputado Eduardo Costa estava a se encontrar com 

o Sr. Prefeito para determinar junto ao Governo Federal curso superior de 

Administração de Empresas no Município de Augusto Corrêa pela UFPA. No 

entanto, quando esteve com o Sr. Prefeito este pediu tempo para que pudesse 

dar a resposta, contudo, pede sensibilidade por parte do Prefeito, esquecer as 

divergência políticas e levantar uma única bandeira, a do município de Augusto 

Corrêa. Comentando a respeito das comissões, pontualiza que o trabalho está 

sendo feito de forma correta e a Mesa Diretora está trabalhando para fazer o 

melhor por esta Casa. Enfim, disse que este Parlamento não se transformará 

em um show de televisão, tão pouco em cozinha de família, mas sim, no 

instrumento de defesa de cidadãos augustocorreenses. Fez uso da palavra o Sr. 

Ver. Sebastião Siqueira Quadros, que saudando os presentes, agradeceu a 

Deus por mais uma sessão. Congratulou- se com a Secretaria de Obras, por ter 

atendido ao seu requerimento, mediante a realização do evento religioso na 

Comunidade da Cachoeira. O Vereador relatou as cobranças feitas por parte 

dos moradores da região interiorana do município, declarando que não é 

atribuição do vereador executar obras e sim, do Governo Municipal, diante 

disso, reivindicou providencias imediatas no trecho de acesso as Comunidade 

de Itapíxuna/Açaiteua. No ensejo, teceu comentários acerca da tentativa de 

assalto ocorrido no Posto de Saúde da Comunidade do Itapíxuna, diante do 

exposto, solicita ao governo municipal que providencie uma casa adequada para 

acomodar os profissionais de saúde desta Comunidade. Por fim, felicitou todas a 

todas as mulheres, professando que estas ocupam um papel muito importante 

na sociedade. Com a palavra o Edil Messias Gama Amorim, que 

cumprimentando a todos, agradeceu a Deus pelo momento oportuno. Iniciou o 

seu pronunciamento, realizando felicitações a todas as mulheres. Reportou- se 

acerca do pronunciamento de seu antecessor, no tocante as problemáticas no 

trecho que liga Itapixuna a Açaiteua, uma vez que, havia dito na sessão anterior 

que os maquinários já iriam efetuar os devidos serviços, contudo, confirmou que 

estes serão concretizados. Ressalta ainda que, como base do governo também 

é dotado de grande criticidade, mas não pode simplesmente pegar um 
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maquinário e efetuar os serviços, porque não tem autonomia para isso. Na 

oportunidade, informou que serão efetivados serviços no Ramal do Zé Abrão ao 

Satubim. Para finalizar, esclareceu que o Sr. Prefeito não desabrigou nenhum 

servidor da área da saúde na Vila de Itapixuna, esse todos os meses depositava 

o dinheiro na conta destes profissionais para efetuar o pagamento do aluguel da 

casa. Ultimou, dizendo que o momento é de todos estarem unidos para o bem 

do município. Dando continuidade, fez uso da palavra o Sr. Ver. Raimundo 

Reginaldo Santana, que em nome do Sr. Presidente saudou a Mesa Diretora, 

por seguinte aos demais Vereadores e presentes. Manifestou- se de acordo aos 

requerimentos apresentados, destacando na oportunidade, que nas 

Comunidades de Nova Olinda Arrozal e Carananzal, foram colocados os postes 

e fiação elétrica, mas que, a iluminação não chegou nas casas dos moradores, 

somente a fatura de cobrança, frisou que levará sesse assunto ao conhecimento 

do Sr. Prefeito para as devidas providencias. Dirigindo- se ao Ver. Valécio, disse 

que é louvável o seu requerimento quanto aos Cursos técnicos e de ensino 

superior através das Universidades Estadual e Federal do Pará. Na 

oportunidade, a Verª. Glaucia Sério fez menção ao Curso de Pedagogia 

implantado aqui no Município em 2001 pelo então Secretário de Educação Amós 

Bezerra, fruto de convênio celebrado entre Prefeitura de Augusto Corrêa e 

Universidade Federal do Pará, na ocasião tiveram a honra de entregar à 

sociedade auustocorreense 50 novos pedagogos para atuar na rede municipal. 

Em tempo, esclareceu o Ver. Francisco Valécio que esses cursos direcionados 

ao município, visam atender alunos do ENEM. Com relação à Estrada BR/308, 

disse que os trabalhos serão retomados no mês de julho, quanto a PA/462 este 

Poder estar agindo para solucionar às problemáticas expostas na mesma. Na 

ocasião, mencionou a audiência que tem marcada com os Deputados Federais 

Olivar Marques e Beto Faro, com o propósito de solicitar emendas destinadas a 

Orla e a Ponte em Concreto de Nova Olinda. Para findar, parabenizou a todas 

as mulheres e solicitou o envio de um ofício ao Professor Leandro e Fabiano 

pela organização da festa de carnaval nesta vila. Tendo usado a palavra o Sr. 

Ver. jamersom William Alves da Costa, que cumprimentando os presentes, 

agradeceu a Deus pelo dom da vida. Fazendo novamente referência a Dep. 

Tabata Amaral, sublimou que algumas pessoas foram fundamentais em sua vida 

para conseguir uma bolsa através das olímpiadas de matemática como, os 

professores e hoje a mesma é formada em astrofísica e ciências política pela 

Universidade de Harvard (Estados Unidos). Comentando acerca do 

Departamento da Mulher, discorreu da importância de se elaborar e serem 

postas em práticas as políticas públicas voltadas às mulheres, proferindo sugere 

a Secretária de Trabalho e Promoção Social, respeito por este Parlamento e que 

está envie os esclarecimentos solicitados pela Verª. Glaucia Sério. Relatou 

sobre a formação das comissões, sugere ao Sr. Presidente seguir com os 



6 
 

encaminhamentos, aduzindo que os trabalhos nessa Casa de Leis não podem 

parar. Tecendo comentários a respeito do Cronograma estabelecido pela 

Secretaria de Obras, afirmou que este não foi cumprido no ano passado, frisa 

que tem ciência de que a PA/462 é de responsabilidade do Governo Estadual, 

mas que, é necessário que o Governo Municipal foque naquilo que é prioritário 

no município como, garantir condições mínimas de trafegabilidade do povo. De 

posse da palavra o Sr. Presidente, Ver. Niaris Nogueira Ferreiras, que 

saudando a todos, felicitou a todos as mulheres mundialmente. Retratando 

acerca da vicinal Augusto Corrêa/Patal, disse que recebeu muitas reclamações 

a respeito do estado precário da mesma, declarou que a responsabilidade não é 

somente dos Vereadores e sim, do Executivo Municipal, porque já faz muitos 

anos que essa estrada encontra- se nessas condições, mediante manifestação 

criticou o referido Governo por não atender a sua demanda do ano de 2017, 

quando através de requerimento solicitou a recuperação dessa estrada. Falando 

a respeito do prédio sede do Poder Legislativo Municipal, asseverou que faltou 

planejamento e discorreu das melhorias que este necessita como, energia 

elétrica a contento. Na ocasião, lembrou- se que solicitou da Secretaria de 

Obras serviços para melhorar a frente deste prédio, mais que, não foi atendido. 

Declarou que, não é porque está Presidente deste Poder, que esse prédio lhe 

pertence, pelo contrário é do município. Reportando- se sobre o Hospital 

Municipal, comentou sobre as cobranças que recebeu quanto à falta de médico 

naquela Instituição de Saúde. Ultimou, comentando acerca das comissões 

permanentes, esclareceu que está seguindo o Regimento Interno dessa Casa 

de leis, marcou com os Sres. Vereadores para após o termino da presente 

sessão, reunirem- se para concretizar essa questão. Em seguida, submeteu 

para aprovação do soberano plenário os Requerimentos: n°005, do Sr. Ver. 

Jamerson William Alves da Costa, n°23 e n°24, do Sr. Ver. José Carlos Amorim 

da Costa, n°34, do Sr. Ver. Francisco Valécio de Abrantes, sendo todos 

aprovados por unanimidade. Não tendo mais nada a ser tratado o Sr. Presidente 

encerrou a presente sessão, marcando a próxima para o dia 12 do corrente 

mês. Sala das sessões plenárias da Câmara Municipal de Augusto Corrêa, em 

07 de março de 2018.  


