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Ata da 17ª Sessão Ordinária da 3ª Sessão Legislativa, da 14ª Legislatura da 
Câmara Municipal de Augusto Corrêa, realizada em 11 de junho de 2019.  

 
Aos onze (11) dias do mês de junho 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 Sres. Edis Francisco 

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

Segunda-Secretária que efetuou a chamada nominal dos Sres. Vereadores, que 

constatando a presença dos mesmos, declarou o Sr. Presidente aberta a 

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

passagem Bíblica, extraída do Livro de Eclesiástico Cap.30, Vers. 21 a 25. 

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

leitura da ata da sessão anterior, a qual submetida à discussão, na oportunidade 

o Edil Miguel Ivonaldo solicitou para acrescentar em seu pronunciamento que 

foram três Poços Artesianos entregues pelo Governo Municipal, após, foi 

submetida à votação, sendo aprovada por unanimidade. Assim, deu seguimento 

à sessão com a leitura da matéria da pauta que constou do seguinte: Ofício 

nº38/2019- Comissão Especial Eleitoral do Conselho Municipal dos Direitos da 

Criança e Adolescente. Autorizado pelo Sr. Presidente o Primeiro Secretário 

procedeu a leitura do Ofício nº15/2019: GP do Prefeito Municipal- Solicita 

presença na reunião no dia 27 de junho no Salão Paroquial, às 8:00 horas, 

considerando a realização da Atividade Obrigatória Reunião Intermediária de 

Acompanhamento, que visa analisar o desenvolvimento do Programa Selo 

UNICEF no Município de Augusto Corrêa, Ofício nº68/2019: Ao Presidente 

deste Poder- Solicita presença na Abertura da Campanha referente ao dia 12 de 

junho Dia do Combate ao Trabalho Infantil que acontecerá na área externa na 

Secretaria de Assistência, Economia e Promoção Social, no dia 11 deste mês às 

8:00 horas, Ofício nº13/2019: Aos Vereadores Glaucia F. de Araújo Sério, 

Miguel Ivonaldo F. Barreto, Raimundo Reginaldo Santana, Carlos Melo L. Júnior,  

Messias gama Amorim e Antônio Maria Rabelo, convida os citados para 

participarem da Ação Conjunta do Busca Ativa Escolar: Bairro Jardim Bela Vista 

dia 18 de junho, às 14:00hs na frente da Escola Carmen Dilce, o Ofício 

nº54/2019: é também direcionado individualmente ao Presidente dessa Casa de 

Leis para participar da referida ação, Ofício nº38/2019: Encaminha o Edital 

nº005/2019: que Dispõe sobre a Relação dos Candidatos Deferidos nessa 

primeira etapa de análise da documentação dos Pré-Candidatos inscritos 

preliminarmente habitados para a segunda etapa e o Edital nº006/2019: Dispõe 

sobre o Indeferimento do Pré-Candidato Sr. Renato Oliveira da Costa na 

primeira etapa do processo. Prosseguindo a sessão, o Sr. Presidente abriu 

espaço para as comunicações das Lideranças Partidárias, fez uso da palavra o 
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Edil Francisco Valécio de Abrantes, que saudando a todos, discorreu acerca 

das relações institucionais entre as instituições, do profissionalismo e das 

questões técnicas, asseverou que desde o início desse mandato este 

Parlamento vem sendo desrespeitado pelo Executivo Municipal e por outras 

instituições, a exemplo a Secretária de Trabalho e Promoção Social, ao enviar 

ofício a este Poder direcionado somente aos Vereadores da Base  ou quando 

vai a uma comunidade e diz que desconhece vereador deste Legislativo, disse 

que considera tal atitude um absurdo. Contudo, solicitou atenção para que o 

Parlamento da mesma forma que coibiu que atos externos acontecesse com o 

Presidente deste Poder, não aconteça com os demais Vereadores, enfim, que 

os interesses do povo sejam respeitados. Na sequência, fez uso da palavra o 

Sr. Ver. Jamerson William Alves da Costa, que após, saudar os presentes, 

teceu comentários a nível nacional, com relação à notícia divulgada pelo 

Intercepte, onde um Juiz de primeira instancia que abalou de um processo da 

Lava Jato, que adotou como prática vazamentos seletivos para a imprensa para 

tentar manipular a opinião pública, no sentido de apoiá-lo nas práticas muitas 

das vezes ilegais e equivocadas, declara que isso são questões faladas por 

técnicos Juristas renomados, por fim, reportou-se sobre a Lava Jato que foi 

conduzida para combater a corrupção. Com a palavra o Sr. Ver. Miguel 

Ivonaldo F. Barreto, que saudando a todos, informou que estiveram com o 

Diretor do DETRAN (Departamento de Transito do Estado do Pará) solicitando 

parceria entre o Estado e o Governo Municipal, no sentido de disponibilizar 

equipes para estarem neste Município assim que possível, orientar e educar os 

novos traços de sinalização na Sede do Município, uma vez que, os semáforos 

estão funcionando, porém, ainda não foram ligados em função de que a 

empresa conclua esse serviço. Disse ainda que, de acordo ao mesmo 

provavelmente será efetivado no mês de agosto, uma vez que, no Município não 

há um Órgão Regulamentado. Enfim, sugeriu aos Sres. Edis verificar a LDO, se 

tem orçamento e se há prioridade, porque é interessante que se faça o concurso 

público. Em seguida, o Sr. Presidente dando início ao tempo destinado a 

Tribuna Popular, convidou para fazer uso da palavra o Comunitário Joel Sousa 

Costa, que saudando os Sres. Vereadores, agradeceu a oportunidade. A seguir, 

retratou acerca da situação do ramal de acesso a Comunidade do Zé 

Castor/Boa Fé, solicitou baseado na Lei Municipal LDO e através da Secretaria 

de Obras, além de ser o representante daquela localidade, requer a 

pavimentação do supracitado ramal, pois no momento se encontra intransitável 

para o transporte escolar. Na oportunidade, solicitou também melhorias nos 

ramais da Comunidade de Emburuaca, que se encontram tomados pelo mato. 

Por fim, solicitou o apoio dos Sres. Vereadores para consolidar esse pleito e que 

o Governo Municipal faça jus ao tema do Município “Tempo de Reconstruir”. 

Passando para o Grande Expediente o Sr. Presidente franqueou a palavra ao 



3 
 

Sr. Ver. Francisco Valécio de Abrantes, que cumprimentando os presentes 

nomeadamente, teceu comentários a nível nacional, proferindo que no Brasil 

virou uma briga de classes, que contaminou a justiça. O Ver. lamentou e disse 

que não confia na justiça brasileira, haja vista que, os tribunais são altamente 

perpetuados por condutas questionáveis de seus membros. Outrossim, disse 

que lhe causa preocupação as ações do Detran no Município de Augusto Corrêa 

e professa que não confia que este venha somente para realizar ações 

preventivas, no entanto, é favorável a instalação do Demutran Municipal, 

indicando que o Poder Legislativo terá controle sobre suas ações. Na ocasião, 

lembrou que solicitou ao Sr. Prefeito os Projetos de Leis sancionados e os 

vetados, perguntando ao Sr. Presidente se estes já chegaram neste Poder. 

Aparteando, o Sr. Presidente disse que não, mas que, foi feito o levantamento 

nominalmente destes Projetos, em breve aguarda uma posição do Executivo. 

Logo após, perguntou o Ver. sobre os Projetos de Leis que são de competência 

desta Casa de Leis, se estes já foram promulgados. Respondeu o Sr. Presidente 

que aguarda o parecer final da assessoria jurídica da Casa. No ensejo, 

manifestou apoio as reivindicações do Sr. Joel Sousa. Registrou que a CCJ, 

está com vários projetos tramitando, os quais serão colocados em pauta em 

tempo hábeis. Encerra, comentando acerca da audiência pública, realizada no 

dia 07 do corrente mês neste poder, com o Relatório Anual de Gestão da Saúde 

1º Quadrimestre de 2019. Seguindo, fez uso da palavra o Sr. Ver Miguel 

Ivonaldo F. Barreto, que em nome do Sr. Presidente saudou a Mesa Diretora e 

por seguinte aos demais presentes. A princípio, enfatizou que somente quem 

passou pela trágica experiência de perder alguém no transito, sabe da 

importância dos órgãos controladores e frisa que uma cidade sinalizada tem um 

ganho social e econômico. Reportando-se ao requerimento de n°30 que requer 

a Instauração de CPI, solicitou aos Vereadores José Carlos Amorim e Jamerson 

William Alves, os quais fazem parte da mesma, que solicite da Mesa Diretora um 

posicionamento para saber por que não se prossegue, salientou que assim 

como é importante exigir do Executivo Municipal a devida atenção quantos aos 

projetos de leis, é importante também que essa Casa de Leis se posicione. 

Falando sobre a Diretora da Escola Rosa Athayde, aduziu que esta deveria se 

preocupar também em dar suas aulas na Escola Estadual Prof. Galvão, uma vez 

que, de acordo a relatos a mesma estar muito ausente, além de envolver 

questões meramente políticas nas questões administrativas. Na ocasião, citou 

trechos do relatório onde diz que a cheques assinados e passados para 

terceiros desde 2012, esclareceu que não há pagamento para fornecedores 

através de cheques e sim, por meio de transferência online. Ocupou a tribuna o 

Edil José Carlos Amorim da Costa, que em nome do Sr. Presidente 

cumprimentou a Mesa Diretiva e por seguinte, as demais pessoas presentes. 

Após, agradeceu a Deus pelo momento oportuno, bem como, as pessoas que 
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puderam participar da Feira Cultural da Vila de Araí. Na oportunidade, 

agradeceu a Secretaria de Obras, pelos serviços efetivados na estrada que liga 

as Vilas de Itapixuna/Araí. Teceu comentários a respeito das decisões da 

Empresa SPA, mediante interdição do trecho Vila Nova/Aturiaí, proferindo que 

não é o momento, portanto, essa situação deve ser averiguada por parte da 

Secretaria de Obras. Direcionando-se ao Ver. Miguel Ivonaldo, manifestou-se de 

acordo ao Detran, porém, perguntou se este vem para o Município somente para 

orientar ou também averiguar a carteira dos motoristas. Respondeu o citado 

Vereador, que essa ação do Detran é uma nova orientação de mobilidade 

urbana. Ressaltou que esteve na Associação dos Produtores Rurais de Araí e 

pode confirmar que foi a tesoureira quem disse que assinava os cheques em 

branco e os entregava ao Presidente da associação, esclarece que em 

momento algum foi citado nome da Prefeitura. Aparteando, disse o Ver. 

Sebastião Siqueira, que foi procurado pela tesoureira a qual estar sendo 

ameaçada pelo Governo Municipal, mediante a esses relatos. O Ver. encerra, 

solicitando melhorias no trecho de acesso as Comunidades do Trevinho/Nova 

Olinda, considerando o pior trecho da região. Em seguida, foi convidada para 

usar a tribuna a Sra. Verª. Lilian Reis Padilha, que após efetuar saudações aos 

presentes, agradeceu a Deus pelo dom da vida. Manifestou seu apoio aos 

anseios do Sr. Joel Sousa. Preferindo, disse que além de seu antecessor, 

também esteve juntamente com o Conselho da Merenda Escolar na Associação 

dos Produtores Rurais de Araí e pode testemunhar a veracidade nos relatos 

tanto do presidente, quanto da tesoureira. Aproveitou o ensejo para manifestar 

repúdio contra a atitude do Sr. Prefeito Municipal, declarando que não deve 

nada ao mesmo para que este use palavras de cunho ofensivo a sua pessoa. 

Ressalta ainda que, é este quem deve respostas ao povo, porque foi eleito para 

trabalhar em prol do município e não denegrir imagem de Vereador. Professou 

que não é inimiga de ninguém e estar neste Poder para aprovar aquilo que vem 

ao encontro do bem-estar da municipalidade. A Vereadora veementemente 

exigiu respeito por parte do Sr. Prefeito, porque não vive difamando- o, além de 

não se considerar menor que ninguém. Prosseguindo, fez uso da palavra o Sr. 

Ver. Raimundo Reginaldo Santana, que cumprimentando a todos os 

presentes, reportou-se ao Sr. Joel Sousa, discorrendo que o Sr. Prefeito lhe 

informou que assim que melhorasse o período chuvoso, dariam início aos 

serviços nas estradas vicinais para oferecer trafegabilidade aos ônibus 

escolares e disse que o Governo Municipal estar fazendo jus ao tema “Tempo 

de Reconstruir”. Externou-se de acordo as ações que fará o Detran neste 

Município, haja vista que, o proposito deste é orientar e educar os motoristas no 

transito. Com relação ao ocorrido na Associação de Araí, comenta que teve 

acesso ao relatório, é uma situação que muito lhe entristece, contudo, pede a 

Deus que tudo se resolva e que ninguém seja prejudicado. Em relação ao 
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Requerimento do Edil Miguel Ivonaldo, disse que é do conhecimento de todos 

como foi à administração do Governo Municipal anterior, salientou que se não 

for aberto uma CPI para investigá-lo, dirá que este Poder cruzou os braços 

perante a situação do povo deste município. Posteriormente, ocupou a tribuna o 

Sr. Ver. Jamerson William Alves da Costa, que cumprimentando os Sres. 

Sras. Vereadoras e demais presentes, agradeceu a Deus pelo dom da vida. A 

princípio, solicitou ao Sr. Presidente uma decisão a respeito do requerimento de 

CPI protocolado pelo Ver. Miguel Ivonaldo, o qual dará a oportunidade de 

esclarecer alguns fatos do qual tem interesse. Falando acerca do Detram, disse 

que considera positivo para este município, porque um trânsito organizado será 

bom para todos, bem como, é relevante ser observado pela Secretaria de 

Obras, a questão das calçadas irregulares. Neste sentido, ressalta que se o 

trabalho for feito com muita responsabilidade e carinho por este povo, 

certamente o povo terá uma opinião diferente com relação ao Detran e 

Demutran. Falando acerca dos ofícios encaminhado pela Secretária de 

Assistência Social, disse que deveria ser direcionado a todos os vereadores 

como um todo. Comentou que em outros Países quando há uma investigação 

semelhante à pela Lava Jato as empresas são preservadas, no sentido de que 

os empregos e a economia não sejam afetados, enfatizou ainda que no Brasil o 

julgador não pode ter qualquer contato com as partes, justamente para que haja 

um julgamento imparcial, no entanto, nos vazamentos de conversas onde 

comprova que o ex. Juiz Sérgio Mouro orienta e dar dicas junto com o Deltan 

Dallagnol, isso somente constata que o julgamento do ex. Presidente Lula estar 

comprometido e deveria ser anulado para que fosse realizado outro julgamento 

por um juiz isento. Enfim, prestou apoio às colocações do Sr. Joel Sousa e que 

cobrará do Secretário de Obras um cronograma de seu trabalho de recuperação 

as ruas deste município. Usando a tribuna o Sr. Ver. Messias Gama Amorim, 

que congratulando- se com os presentes, agradeceu a Deus pelo momento 

oportuno. Iniciou o seu pronunciamento justificando a sua ausência na última 

sessão, proferindo que esteve na capital do Estado conversando com o 

Deputado Eliel Faustino em busca de recursos para ajudar alguns agricultores. 

Na oportunidade, agradeceu ao Secretário de Obras pelos serviços de melhorias 

na vicinal Itapixuna/Araí. Informou que o lixão localizado na Comunidade de 

Itapixuna foi afastado da estrada, proferindo que o momento é de conscientizar 

as pessoas a não depositar mais lixo naquele local. Ultimou, externando o seu 

apoio ao Sr. Joel Sousa. Prosseguindo, utilizou a tribuna a Sra. Verª. Glaucia F. 

de Araújo Sério, que saudando a todos os seus Pares e demais presentes, 

agradeceu a Deus pelo dom da vida. A princípio, usou como referência uma 

passagem Bíblica extraída do Livro de João Cap.03, Vers.16, proferindo que 

amor verdadeiro só de Deus. A Verª. solidarizou-se com o Sr. Joel, uma vez 

que, este Parlamento sempre será favorável aos anseios de qualquer 
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comunidade deste Município. Manifestou-se também solidária com as 

colocações do Edil Miguel Ivonaldo, considerando a postura imparcial que 

possui o Sr. Presidente, solicita para que este possa julgar imparcialmente a 

proposição do citado Vereador, e que fora assinada pelos demais Vereadores. 

Com relação ao que foi tratado pelo Conselho da Alimentação Escolar, referente 

à Associação dos Produtores Rurais de Araí, declara que os conselhos são 

órgãos de controle social externo, desde que realizem um trabalho de forma 

imparcial também e sem juízo de valor, releva que não podemos procurar a 

tribuna da câmara, somente quando ouvirmos os nossos nomes ser citados na 

rua de forma negativa, porque as críticas existem e quem não quer ter sua vida 

exposta, não se torne público. Neste seguimento, ressalta que às vezes as 

pessoas questionam e acabam com inversão de valor, porém, se contradizendo 

com sua própria vida. Dito isso, solidarizou-se com a Verª. Lilian Reis porque 

respeita este Parlamento. Para concluir, felicitou o Pastor da Assembleia de 

Deus Ministério de Madureira, Sr. Raimundo e Pastora Rose Sousa pela 

belíssima festa do Congresso Mulheres do Círculo de Oração, realizada nos 

dias 08 e 09 deste mês. Tendo usado a tribuna no Grande Expediente o Sr. Ver. 

Antônio Maria Rabelo Marques, que saudando os colegas Vereadores e a 

todos os presentes, agradeceu a Deus pelo momento oportuno. Manifestou 

apoio ao Sr. Joel, direcionou felicitações ao mesmo pela preocupação em prol 

de sua comunidade. Professou que é do conhecimento de todos a situação das 

estradas, mas que, todos estão empenhados com um único objetivo, a 

recuperação das mesmas. Informou que esteve com o Sr. Prefeito e brevemente 

enviará uma equipe para recuperar o Ramal Zé Castor/Boa Fé, bem como, da 

Ponte do Emburaizinho. Continuando, fez uso da tribuna o Sr. Ver. José 

Benedito G. Fernandes, que saudando os Sres. e Sras. Vereadoras e público 

presentes agradeceu a Deus pela realização demais uma sessão Legislativa. 

Reiterou o envio de um ofício para a Secretaria de Obras, solicitando 

manutenção as ruas da Vila de Nova Olinda, bem como, melhorias ao Mercado 

Municipal daquela Vila, o qual se encontra abandonado, fez críticas ao descaso 

por parte do zelador que não cuida do mesmo como deveria. Estendeu um 

pedido documental a citada secretaria, requerendo a recuperação do trecho que 

liga Nova Olinda/Trevinho, assim como, a reforma da escola na Comunidade do 

Rio do Meio, na ocasião, questionando a falta da merenda nesta escola. 

Congratulou-se com o Sr. Joel, almejando que os seus anseios sejam atendidos. 

Na oportunidade, disse que não é somente os Vereadores da Base que 

representam o Município, mas também os da Oposição, já que assim foram 

eleitos. Encerra, convidando a todos para participar da Feira Cultural da Vila do 

Zé Castor, a realizar-se nos dias 14 a 16, e também da festa em comemoração 

aos 187 anos de Fundação da Vila de Nova Olinda, comemorado no dia 13 

deste mês. De posse da palavra o Sr. Presidente, Ver. Niaris Nogueira 
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Ferreira, que saudando a todos, efetuou felicitações ao Sr. Joel pela coragem 

de estar neste Poder para reivindicar melhorias para este município. No ensejo, 

reportou-se a Secretária de Trabalho e Promoção Social, Sra. Glauce Martins 

dizendo a esta que tenha respeito por este Parlamento, e que todos os 

Vereadores que compõe este Poder, foram eleitos democraticamente pelo povo. 

Ressaltou ainda que, a referida Secretária já atribuiu ofensas a alguns 

Vereadores, portanto, a mesma deve ter conhecimento de que a Câmara 

Municipal, também pode censura-la a qualquer momento. Contudo, disse que 

luta pela melhoria deste Município e não em benefício próprio. Outrossim, 

discorreu das visitas que fez em algumas escolas do município, as quais foram 

reformadas em 2017 e lamentou veementemente os péssimos serviços 

efetuados nas mesmas, na ocasião também pode observar a situação precária 

dos ramais, que inclusive já havia solicitado em 2017 através de ofício a 

melhoria do ramal Travessa do Dez/Boa Fé. Questionou ainda a falta da 

merenda escolar, dizendo que é uma situação lamentável que acontece neste 

Município. Solidarizou-se com a Verª. Lilian Reis, e disse que também já foi 

ofendido pelo Gestor Municipal e frisou que neste Poder cumpre o papel de 

Vereador. Teceu comentários acerca das declarações feitas pela Sra. Socorro 

ex. tesoureira da Associação de Araí, disse que confirma tudo aquilo que a 

mesma relatou, e que, se a mesma estiver sendo ameaçada pelo Governo 

Municipal, manifestou apoio para as medidas cabíveis. Finaliza, se reportando 

acerca das ameaças que vem recebendo junto ao Ver. Francisco Valécio, por 

parte do Sr. Raimundo Nonato. Não tendo mais nada a ser tratado encerrou o 

Sr. Presidente a presente sessão, marcando a próxima para o dia 18 do mês em 

curso. Sala das sessões do Plenário Domingos Nivaldo Lima, Câmara Municipal 

de Augusto Corrêa, em 11 de junho de 2019.  


