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Ata da 10ª Sessão Ordinária da 3ª Sessão Legislativa, da 14ª Legislatura da 
Câmara Municipal de Augusto Corrêa, realizada em 23 de abril de 2019.  

 
Aos vinte e três (23) dias do mês de abril de dois mil e dezenove (2019), às nove 

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

Legislativo Municipal, Ver. Miguel Ivanildo Barreto, sob a Presidência do Sr. 

Vereador Niaris Nogueira Ferreira, Secretariado pelos Vereadores Francisco 

Valécio de Abrantes e Lilian Reis Padilha. Em seguida, passou a palavra para a 

Segunda-Secretária que efetuou a chamada nominal dos Sres. e Sras. 

Vereadoras, que havendo número regimental o Sr. Presidente declarou aberta a 

presente sessão sob a proteção de Deus. A seguir, citou a Secretária uma 

passagem Bíblica, extraída do Livro de Eclesiástico Cap.03, Vers.29 a 30. 

Prosseguindo, o Sr. Presidente autorizou o Primeiro Secretário proceder a 

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

aprovada por unanimidade. Assim, deu seguimento à sessão com a leitura da 

matéria da pauta constando: Ofício: nº36/2019-CMDCA. Projeto de Lei 

nº06/2019- Ementa: Proíbe no Âmbito Municipal, a Inauguração de Obra Pública 

não iniciada (Pedra Fundamental) ou não concluída. Institui O Habite- se 

Especial, e dá outras providencias, de autoria do Sr. Ver. Francisco Valécio de 

Abrantes, Requerimentos 2019: nº32, de autoria da Sra. Verª. Lilian Reis 

Padilha, nº006, nº007 e Moção nº002/2019, de autoria do Sr. Ver. Carlos Melo 

Lima Júnior, nº21, de autoria do Sr. Ver. Raimundo Reginaldo Santana, nº21, de 

autoria do Sr. Ver. José Benedito G. Fernandes, nº52 e nº53, de autoria do Sr. 

Ver. Francisco Valécio de Abrantes. Concluída a leitura da pauta, o Sr. 

Presidente, autorizou o Primeiro Secretário a efetuar a leitura da Moção 

nº74/2019: Assembleia Legislativa do Estado do Pará, de autoria do Dep. 

Bordalo solicita a Prefeitura Municipal de Augusto Corrêa, a reforma da Escola 

Rosa Athayde e da Quadra Manoel Sady. Em justificativa, disse que a 

Constituição de Direitos Humanos e Defesa do Consumidor, recebeu o apelo da 

Coordenadora desta escola, Sra. Maria Romana G. Reis, que solicitou em 

caráter de urgência que envie de todos os reforços, no sentido de garantir junto 

ao Governo Municipal a recuperação e conservação dos prédios, garantindo 

assim a segurança da comunidade escolar. Em seguida, o Sr. Presidente abriu 

espaço para a Comunicação de Lideranças Partidárias, fez uso da palavra o Sr. 

Ver. Miguel Ivonaldo, que saudando a todos, discorreu acerca do ofício 

mencionado na sessão passada, onde solicita a ativação da 15º Companhia 

Independente da Polícia Militar no Município de Augusto Corrêa, a mesma está 

normatizada, porém, desativada. Reportou-se ainda sobre o Projeto de Lei 

nº001/2019: que Dispõe sobre a Criação do Conselho Municipal de Turismo, de 

autoria do Executivo Municipal, solicita agilidade por parte da comissão 
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competente, para que o município não baixe a categoria conquistada neste 

governo. Enfim, informou que foi publicado no Diário Oficial que a Prefeitura 

Municipal, solicitou decreto de situação de emergência a este município. Dando 

seguimento a sessão, o Sr. Presidente iniciou o Pequeno Expediente 

convidando a Verª. Lilian Reis Padilha para apresentar o seu requerimento que 

solicita: Revitalização da Praça Manoel Sério na cidade de Augusto Corrêa. A 

seguir, o Sr. Ver. Francisco Valécio de Abrantes, que após saudar a todos, 

realizou a leitura de seus requerimentos que solicitam: Ações de Saúde nas 

modalidades de comandos médicos nas Vilas e Localidades de difícil acesso 

geográfico no Município de Augusto Corrêa. Justificou que é importante que 

essas ações aconteçam de forma estratégica, pois, existem localidades onde o 

acesso é muito complicado por serem longínqua. Quanto as Oficinais sobre o 

tema: Saúde do Trabalhador nas Estratégias Saúde da Família no município de 

Augusto Corrêa. Justificou que neste município existem trabalhadores da área 

da saúde de diversos níveis, desde o ano de 2011 quando foi instituída a lei de 

insalubridade e a partir da sua gestão enquanto esteve como Secretário de 

Saúde, passaram a pagar o adicional de insalubridade, no entanto, é importante 

ter um planejamento e uma intervenção séria com relação à saúde desses 

profissionais, bem como, uma avaliação constante de um médico. Para findar, 

comentou acerca de seu Projeto de Lei, disse que o mesmo é muito relevante e 

visa tratar do presente, proibindo que qualquer gestor inaugure uma obra com 

pedra fundamental, além disso, o habite- se especial tem o objetivo de prever 

obras que são entregues mal sucedidas pelo Poder Público. Após, foi convidado 

para fazer uso da tribuna no pequeno expediente o Sr. Ver. Carlos Melo Lima 

Júnior, que cumprimentando seus Pares e demais presentes, procedeu a leitura 

da Moção nº002/2019: Ao Diretório Estadual do Partido da República PR e ao 

Dep. Federal Cristiano Vale, tendo como objetivo a Defesa em favor da 

Regulamentação da Lei Complementar nº87/1996, para tornar justa a Lei Kandir 

ao conjunto dos Estados Brasileiros. Justifica que a mesma deve ser 

regularizada, pois, traz grandiosos prejuízos ao nosso Estado, além disso, isenta 

a exportação de matérias primárias e secundárias. Posteriormente, realizou a 

leitura de seus requerimentos que solicitam: Ao Comando da Capitania dos 

Portos no Estado do Pará, a realização de Mutirão de Expedição de Carteira da 

Marinha, no Município de Augusto Corrêa. Em sua defesa, adentrou acerca das 

grandes dificuldades que há para se deslocar à capital do Estado para realizar 

tal procedimento, haja vista que, este é um documento muito essencial para a 

vida. Neste seguimento, realizou a leitura da Solicitação para a Mesa Diretiva do 

Poder Legislativo Municipal, a Realização de Audiência Pública, tendo como 

tema levantar diagnóstico e propostas do setor pesqueiro, para a elaboração do 

Plano Municipal da pesca neste Município. Ressaltou a importância deste Poder, 

em estar reunido para ouvir os questionamentos e sugestões dos pescadores, 
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objetivando beneficiá-los. Em seguida, utilizou da tribuna para apresentar o seu 

requerimento o Sr. Ver. Raimundo Reginaldo Santana que solicitou: 

Recuperação do Ramal Zé Castor em Nova Olinda. Passando para o Grande 

Expediente o Sr. Presidente franqueou a palavra aos Sres. Legisladores, fez uso 

da palavra o Edil Miguel Ivonaldo F. Barreto, que ao saudar a todos os 

presentes, informou que oficializou na Secretaria dessa Casa de Leis, o 

Requerimento de nº30 que requer do Governo do Estado o processo de 

Ativação da 15º Companhia da Polícia Militar no Município de Augusto Corrêa. 

No ensejo, solicitou o encaminhamento de um ofício ao Departamento de 

Esportes de Augusto Corrêa (DEMAC), congratulando-se pelas excelentes 

atividades desenvolvidas no decurso deste governo, onde se consagrou 

campeão ACEC Augusto Corrêa PÁ/ Campeão Invicto do Campeonato 

Bragantino de Futsal 2018/2019. Neste seguimento, lembrou-se que o Projeto 

Fome de Bola foi resgatado por este departamento e tanto a Arena Campinho, 

quanto o Ginásio Municipal, servem para a prática esportiva. Por fim, comentou 

acerca dos serviços que vem sendo efetivados na Orla Municipal, 

especificamente na parte que foi cedida pela forte chuva e que brevemente será 

concluída. Em seguida, ocupou a tribuna o Sr. Ver. Raimundo Reginaldo 

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

aos demais presentes. Iniciou o seu pronunciamento, reportando-se a respeito 

da moção de autoria do Dep. Bordalo, mediante solicitação para a reforma da 

Escola Rosa Athayde e da Quadra Manoel Sady, porém, pontua que essa 

moção deveria ter mais ênfase, indicou uma emenda parlamentar para fazer os 

trabalhos que a escola necessita neste momento e não somente uma moção 

requerendo cuidados, contudo, o recurso financeiro que a escola tanto almeja. 

Manifestou-se favorável a moção apresentada pelo colega Vereador Carlos 

Melo, uma vez que, é de fundamental importância para nosso Estado e 

primordialmente ao Município de Augusto Corrêa. Finda, realizando a defesa de 

seu requerimento, dizendo que o referido ramal dá acesso a PA/462 e no 

momento está muito precário. Com a palavra o Sr. Ver. José Carlos Amorim 

da Costa, que cumprimentando os Sres. Vereadores e demais presentes, 

solicitou o encaminhamento de um ofício em conjunto para a Secretaria de 

Obras, solicitando providencias para os trechos mais críticos da PA/462, 

especificamente nos perímetros de acesso as Comunidades do Cafezinho, com 

a colocação de tubos e Trevinho com a colocação de seixos, aproveitando o 

ensejo para solicitar a liberação da parte da Ponte da Comunidade de Ipixuna 

que já está feita. Na oportunidade, disse que o minério extraído neste Município 

que vai para o Estado do Maranhão, é uma questão inaceitável e precisa ser 

revisada. Encerra, agradecendo a Deus pela força que lhe proporciona para 

enfrentar a labuta do dia a dia. Prosseguindo, fez uso da palavra o Sr. Ver. 

Jamerson William A. da Costa, que saudando a todos os presentes, 
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manifestou-se preocupado com a PA/454, uma vez que, a mesma já está se 

deteriorando, na ocasião, propôs aos demais Vereadores que em conjunto 

busquem pleitear junto a SETRAN e a SEDOP assuntos relacionados à referida 

PA, entre outras questões de municipalidade. O Ver. adentrou acerca da Ponte 

do Perimirim, tendo conhecimento de que os maquinários utilizados na 

construção da mesma não se encontram mais no local, solicitou ao Governo 

Municipal a viabilidade de uma audiência pública naquela vila, no sentido de 

esclarecer essa questão, que muito causa constrangimento aos moradores. 

Ressaltou que, reconhece que a chuva está torrencial destruindo a PA/462, 

observa que o Governo Municipal pouco estar fazendo para amenizar a situação 

na mesma para melhorar a trafegabilidade. Assim sendo, solicita uma 

fiscalização na Ponte do Arrozal, cuja madeira utilizada é de má qualidade. 

Encerra, se reportando a respeito do ofício enviado pela Secretária de 

Educação, a qual solicita informações sobre as diárias recebidas pelos 

Vereadores, veementemente disse que a mesma não tem autonomia para isso. 

Tendo usado a tribuna o Sr. Ver. José Benedito G. Fernandes, que saudando 

os presentes nomeadamente, relatou a princípio, sobre a situação da PA/462, 

lançou convite aos demais Edis para que juntos possam deslocar- se a capital 

do Estado para reivindicar a melhoria dessa estrada. Outrossim, solicitou o envio 

de ofícios para a Secretaria de Obras, requerendo a recuperação do Ramal que 

liga as Comunidades de Andirobal ao Sereno na Vila de Nova Olinda, bem 

como, dos Ramais de acesso as Comunidade do Trevinho, Bacanga a Tapera e 

Zé Castor, os referidos ramais encontram-se muito deteriorados em virtudes das 

intemperas naturais causados pelas fortes chuvas. Incessantemente o Edil, 

solicitou melhorias nas ruas da Vila de Nova Olinda, por fim, solicitou através de 

um documento, esclarecimentos por parte da Secretária de Educação com 

relação à paralização das aulas neste Município. A seguir, utilizou-se da tribuna 

a Sra. Verª. Lilian Reis Padilha, que após cumprimentar as pessoas presentes, 

agradeceu a Deus pelo momento oportuno. A princípio, efetuou a defesa de seu 

requerimento, justificando que com o passar dos anos a Praça Manoel Sério 

vem se deteriorando, portanto, urge a necessidade da reposição de novos 

brinquedos. Após, externou seu apoio aos demais requerimentos apresentados 

e cobrou providencias para a Ponte na Vila de Perimirim. Professou acerca da 

reunião que participou para tratar a respeito do transporte aos alunos 

universitários, onde pôde perceber o despreparo e a falta de respeito depositado 

aos alunos. Falando sobre o Projeto de Lei, que Dispõe sobre a Criação do 

Conselho Municipal de Turismo, esclarece que alguns erros foram encontrados, 

mais que, estes estão sendo analisados. Finaliza, solicitando através de um 

ofício para a Secretária de Educação, uma data concreta para o recomeço das 

aulas da Escola Rosa Athayde. No momento oportuno, informou o Primeiro 

Secretário que a Prefeitura Municipal de Augusto Corrêa, decretou situação de 
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emergência por meio do Decreto nº32/2019, em áreas rurais do município em 

razão das fortes chuvas. De posse da palavra o Sr. Presidente, Ver. Niaris 

Nogueira Ferreira, que cumprimentando os presentes nominalmente, discorreu 

sobre a Ponte do Perimirim, comentou que segundo informações de um morador 

o dono da empresa encarregada da obra solicitou ao Gestor Municipal, 

autorização para aterrar a cabeceira da ponte para que o guindaste pudesse 

subir para abater as estacas em concreto, mas que, o Sr. Prefeito não autorizou 

tal procedimento. Diante do exposto, solicitou aos demais Vereadores buscar a 

veracidade deste assunto com o responsável daquela obra. Comentou que 

visitou a Ponte do Arrozal, cuja obra é de oitocentos e dezessete mil, quinhentos 

e oitenta reais e trinta e quatro centavos, aduz que é um absurdo, já que o metro 

da ponte a média é de seis mil reais, o que custaria quatrocentos e cinquenta e 

seis mil reais, na ocasião, questionou ainda a péssima qualidade da madeira 

utilizada na construção da mesma. Outrossim, discorreu acerca da PA/454, 

enalteceu a importância de estarem buscando recursos para recuperar os 

trechos deteriorados. Teceu comentários a respeito do ocorrido durante o 

período da Semana Santa, quando foi impedido pelos fiscais tributários de 

vender os pescados, pontuou que além de não existir nenhuma lei que impeça 

tal procedimento a polícia também esteve no local, mas que, após um diálogo a 

venda do pescado foi permitida. Discorreu sobre a solicitação proferida pela 

Secretária de Educação, declara que as portas deste Poder estão abertas para 

a mesma, pois nada tem a esconder e ultimou, apresentando os processos 

licitatórios da Secretaria de Educação. A seguir, autorizado pelo Sr. Presidente o 

Primeiro Secretário procedeu a leitura do ofício nº36/2019- Conselho Municipal 

dos Direitos da Criança e do Adolescente: Encaminha Edital nº03/2019 e as 

Resoluções de nº05, nº06 e nº07/2019, em ato continuo, com anuência do 

Presidente da CPI, marcou uma reunião para ao término desta sessão. Em 

seguida, o Sr. Presidente submeteu para discussão e votação os Requerimentos 

2019: nº32, da Sra. Verª. Lilian Reis Padilha, nº006, nº007 e Moção nº002/2019, 

do Sr. Ver. Carlos Melo Lima Júnior, nº21, do Sr. Ver. Raimundo Reginaldo 

Santana, nº21, do Sr. Ver. José Benedito G. Fernandes, nº52 e nº53, do Sr. Ver. 

Francisco Valécio de Abrantes. Distribuição para a Comissão de Constituição, 

Justiça e Redação de Leis o Projeto de Lei nº06/2019- Ementa: Proíbe no 

Âmbito Municipal, a Inauguração de Obra Pública não iniciada (Pedra 

Fundamental) ou não concluída. Institui O Habite- se Especial, e dá outras 

providencias, de autoria do Sr. Ver. Francisco Valécio de Abrantes. Não tendo 

mais nada a ser tratado o Sr. Presidente encerrou a presente sessão e marcou a 

próxima para o dia 30 do corrente mês. Sala das sessões do Plenário Domingos 

Nivaldo Lima da Câmara Municipal de Augusto Corrêa em 23 de abril de 2019.    


