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Ata da 20ª Sessão Ordinária da 3ª Sessão Legislativa, da 14ª Legislatura da
Câmara Municipal de Augusto Corrêa, realizada em 02 de julho de 2019.

Aos dois (02) dias do mês de julho 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 Eclesiásticos. Após, a leitura e aprovação da ata da sessão anterior,
o Sr. Presidente deu seguimento à sessão com a leitura da matéria da pauta
que constou dos seguintes: Projeto de Decreto Legislativo nº01/2019:
Ementa: Institui a Câmara Jovem no Município de Augusto Corrêa, Estado do
Pará. Requerimentos 2019: nº03, nº04 e nº09, autor Sr. Ver. Jamerson William
Alves da Costa, nº67, autora Sra. Verª. Glaucia F. de Araújo Sério. Terminada a
leitura da matéria da pauta o Sr. Presidente dando inicio ao Pequeno Expediente
convidou a Sra. Verª. Glaucia F. de Araújo Sério para apresentar o seu
requerimento que solicitou: Curso de Primeiros Socorros e Noções Básicas de
Parto Natural para condutores da ambulância da Secretaria Municipal de Saúde
do Município de Augusto Corrêa. Em seguida, ocupou a tribuna para apresentar
suas proposituras o Edil Jamerson William A. da Costa, que solicitam:
Informações do Espelho detalhado da Folha de Pagamento dos Funcionários da
Secretaria Municipal de Administração e Finanças, referente ao Exercício de
2018, janeiro, fevereiro, março abril e maio de 2019/ Construção de Meio Fio
onde existe Pavimentação Asfáltica e Audiência Pública para tratar das Obras
da BR/308. Na oportunidade, apresentou o Projeto de Decreto Legislativo
nº01/2019, que Institui a Câmara Jovem no Município de Augusto Corrêa.
Passando para o tempo atribuído a Tribuna Popular, foi convidado para fazer
uso da palavra o Comunitário Sr. Raimundo Pereira, que saudando a todos,
reportou- se acerca da reforma da Escola André Alves, localizada na Vila de
Nova Olinda, confessa que já esteve bastante preocupado porque tinha receio
desta desabar. Com relação a essa obra estar tranquilo, pois, foram tomadas as
providencias cabíveis para o bem estar dos moradores daquela Vila. Na
oportunidade, felicitou os Vereadores que compõe este Parlamento, por estarem
todos presentes nessa Casa de Leis. Para finalizar, teceu comentários sobre o
Balneário Anoirá, solicitando providencias para as Secretarias de Obras e Meio
Ambiente para a implantação de banheiros públicos naquele ambiente, uma vez
que, este faz parte do Cartão Postal do Município de Augusto Corrêa. Dando
seguimento a sessão, o Sr. Presidente deu início ao Grande Expediente,
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convidou para fazer uso da tribuna o Sr. Ver. Miguel Ivonaldo F. Barreto, que
em nome do Sr. Presidente saudou a Mesa Diretora e por seguinte, aos demais
Vereadores e presentes. Realizou o encaminhamento de um ofício direcionado a
Prefeitura Municipal, felicitando através da Secretaria Municipal de Cultura e
demais Secretarias envolvidas, pela dedicação que tiveram na XXX Feira da
Cultura da Sede do Município. Estendeu agradecimentos a população
Urumajoense que compareceu de forma exemplar no referido evento e ao Dep.
Jaques Neves, pela intervenção para proporcionar serviços de tapa buraco na
PA/454, bem como, ao Governo Municipal por ter realizado estes serviços em
algumas ruas desta cidade. No ensejo, lançou convite aos demais Vereadores
para participarem no dia 22 do corrente mês, da entrega do PSF na Vila do
Buçú. Ratificando o seu pronunciamento realizado na sessão anterior,
esclareceu que em momento algum poderia afirmar irregularidade antes o
encerramento do processo que estar em andamento nesta Casa de Leis, no
entanto, afirmou naquela ocasião é que, deve ser avaliado que meio milhão de
reais de reforma em uma única escola, porém, estar sendo discutido mais de
trezentos mil em mais de dezoito escolas, ou seja, é de um valor global de uma
licitação para o ano todo de mais de um milhão, é importante analisar os
valores, pois, alguns são bem maiores, complementou o Vereador. A seguir, fez
uso da palavra o Sr. Ver. Carlos Melo Lima Júnior, que cumprimentando os
colegas Vereadores nomeadamente e demais pessoas presentes, agradeceu a
Deus pelo momento oportuno de estarem discutindo assuntos inerentes a
população. Parabenizou ao Governo Municipal e demais envolvidos no
grandioso evento que foi a XXX Feira da Cultura da sede do Município.
Lembrando- se da sessão anterior, ocasião em que foi favorável a prorrogação
da CPI, discorre que estar em seu segundo mandato Legislativo, faz parte da
Base aliado ao Governo Municipal, portanto, representa este Poder e o povo do
Município. Enfatizou que em hipótese alguma pode diminuir a Instituição do qual
representa, mas que, em relação à investigação da referida CPI, tem várias
dúvidas e almeja o relatório concluído para dar respostas à população. Relata
ainda que, o Executivo Municipal não possui um bom diálogo com este Poder,
mas, senti- se feliz quando ouve alguém dizer que este Parlamento é diferente e
isso é sinônimo de fortalecimento, sublima que todos os Vereadores terão sua
marca registrada neste Poder, contudo, deseja ser lembrado como um Vereador
que buscou o melhor para o Município. Com a palavra o Sr. Ver. Raimundo
Reginaldo Santana, que saudando os Srs. e Sras. Vereadoras e demais
presentes, iniciou seu pronunciamento falando acerca da Feira da Cultura desta
cidade, solicitou o envio de um ofício a Sta. Elsiane parabenizando- a pelo titulo
de Rainha deste Evento, a mesma também foi contemplada nas Feiras Culturais
de Nova Olinda e Aturiaí. No ensejo, direcionou o envio de um ofício a Diretoria
da Festividade de São Pedro, especificamente ao Sr. Benedito Brito
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parabenizando pelo evento ocorrido no dia 29 de junho em Nova Olinda.
Realizou requerimentos verbais para apresentar na próxima sessão, solicitando
ao Governo Municipal a possibilidade da instalação de um consultório
odontológico para a USF, assim como, a colocação de Meio Fio nas Ruas Santo
Antônio, 13 de Maio e São Sebastião, na Vila de Nova Olinda, irá contribuir para
que as ruas fiquem mais organizadas após a pavimentação asfáltica. Dando
continuidade a sessão, utilizou a tribuna o Sr. Ver. Jamerson William Alves da
Costa, que ao cumprimentar os Sres. e Sras. Legisladoras e público presente
agradeceu a Deus pelo dom da vida. A princípio, estendeu felicitações ao
Governo Municipal pela realização da XXX Feira Cultural Popular da Sede do
Município, considerando este evento o melhor do Estado do Pará. Destarte,
congratulou- se com a população augustocorreense que participou de forma
pacífica no evento, bem como, aos barraqueiros e demais colaboradores.
Outrossim, agradeceu o apoio tido pelo Dep. Jaques Neves para consolidar nos
serviços de tapa buraco na PA/454, tanto quanto ao recurso advindo do Dep.
Dirceu Ten Caten, ao referido evento cultural. Na oportunidade, justificou que
não foi possível participar da sessão anterior, porque teve que ajudar um amigo.
Diante do exposto, reportou- se sobre a CPI, dizendo que as reuniões são
púbicas e não ocorre em segredo, congratulou- se com os Vereadores que
votaram na prorrogação da mesma para a conclusão dos trabalhos, dado a
importância em comprovar se houve irregularidades ou não. Congratulou- se
com o pronunciamento do colega Ver. Carlos Melo L. Junior, pois, cada
Vereador tem compromisso com sua história, sugere aos demais Edis que tendo
esse compromisso, que tenham cuidado no sentido de não deixar manchas por
conta de tentar aliviar a situação de pessoas que já estão com sua história
manchada nesse Município. Prosseguindo, fez uso da palavra a Sra. Verª.
Glaucia F. de Araújo Sério, que dando boas-vindas aos seus Pares e demais
presentes, agradeceu a Deus pelo dom da vida, seguindo, fez referencia a uma
passagem bíblica, extraída do Livro de Jó, cap.42, vers.02, proferindo que, “bem
sei que tudo tu podes e que nenhum dos teus planos pode ser frustrado”.
Seguidamente, efetuou a defesa de seu requerimento, dizendo que parte das
mulheres ainda parem seus filhos de parto normal, em algumas das vezes
acabam tendo os bebês dentro da ambulância. Em vista disso, urge a
necessidade de que seja esse pleito atendido, porque é muito importante. Teceu
felicitações ao Governo Municipal pela realização da XXX Feira da Cultural
Municipal, mediante a esse evento que foi bem estruturado, parabenizou o Sr.
Mauro Magno que esteve à frente da decoração do evento, assim como, a
Secretária de Cultura, Sra. Luciana Lemos, Diretor Cultural, Sr. Lucivaldo Silva,
Diretor de Turismo, Sr. Amós Amorim e demais envolvidos no supracitado
evento. Na oportunidade, parabenizou o Dep. Dirceu Ten Caten, pelo
direcionamento de recurso ao supracitado evento. Falando acerca da operação



4

tapa buraco, realizado na PA/454, com satisfação agradeceu pelos serviços.
Reportou- se ainda acerca da concretização do Sistema de Abastecimento de
água na Comunidade do Cearazinho, agradecendo ao Governo Municipal por ter
atendido ao seu requerimento, este realizado em 2017. Conclui, comunicando
que participará de um curso de Formação de Liderança Política, pela Fundação
1º de Maio que acontecerá na cidade de São Paulo, a partir do mês de agosto.
Tendo usado a tribuna o Edil José Benedito G. Fernandes, que saudando os
presentes, agradeceu a Deus por mais uma sessão Legislativa. Manifestou- se
favorável às proposituras expostas. Congratulando- se com o Governo
Municipal, procedeu o envio de ofícios parabenizando- o pela Feira da Cultura
Municipal, ao Dep. Estadual Dirceu Ten Caten pela emenda que designou ao
evento. Na oportunidade, pontuou que esteve juntamente com o citado
Deputado, visitando o Hospital São Miguel, na ocasião também foi pautado a
questão da estrada PA/462. Aparteando, disse o Edil Carlos Melo Lima Júnior,
que o Dep. Estadual Dirceu Ten Caten, quando esteve no Hospital São Miguel
manifestou- se à disposição do mesmo, posteriormente o assessor do Dep.
Federal Airton Faleiro entrou em contato com a direção do Hospital requerendo
os dados da referida Instituição de Saúde para enviar recursos. Todavia, não
podendo este ainda receber recursos, o Vereador sugeriu vincular o recurso ao
Governo do Estado e posteriormente este enviaria ao Hospital. Retomando a
palavra disse que, estar articulando com o Dep. Paulo Rocha uma emenda de
custeio destinado aos municípios. O Ver. questionou a falta de um laboratório
odontológico no Posto de Saúde da Vila de Nova Olinda, destarte, solicitou
através de requerimento verbal a reativação do laboratório de coleta de exames
nesta Vila. Declarou o vereador que não participou da ultima sessão, em virtude
de que esteve na capital do Estado no gabinete do Dep. Dirceu Ten Caten, em
busca de recursos, que de acordo no mês de agosto acontecerá uma Ação
Cidadania na Vila de Nova Olinda. Enfim, solicitou ofício a Secretaria de Obras,
pedindo providencias a Ponte que liga Zé Castor à Nova Olinda, assim como, a
ativação do laboratório de Informática em Nova Olinda. Na sequência, fez uso
da palavra no Grande Expediente o Sr. Ver. Messias Gama Amorim, que
cumprimentando os Sres. Vereadores e demais presentes, agradeceu a Deus
pela oportunidade. Realizou agradecimentos ao Governo Municipal e demais
colaboradores, pela Feira da Cultura desta cidade. Reportando- se acerca da
ultima sessão, disse que jamais esteve contra o povo, mas que, naquela ocasião
manifestou- se contra a prorrogação da CPI, dado ao tempo de noventa dias
que se expirou. Proferindo ainda que, cada vereador é responsável por seus
mandatos e atos. Continuando, usou a tribuna o Sra. Verª. Lilian Reis Padilha,
que ao saudar a todos os presentes, agradeceu a Deus pelo dom da vida.
Retratou a respeito do evento belíssimo que foi a XXX Feira da Cultura
Municipal, parabenizou a todos aqueles que de alguma forma contribuíram para
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que este evento fosse realizado. Aproveitou o ensejo, para esclarecer sua
presença na barraca no referido evento, que devido a isso recebeu algumas
criticas, disse que a mesma não era sua e sim, de sua sobrinha e que estava
apenas dando uma força à mesma. A Verª. lamentou a triste situação de
presenciar jovens em estado de embriagues neste evento, frisa a mesma que
temos que mostrar a juventude que a vida não é somente isso, que algo maior e
melhor Deus tem a proporcionar na vida dos mesmos. Ressalta ainda que o
apoio das famílias a esses jovens é fundamental para uma boa estrutura.
Expondo comentários sobre a CPI, enfatiza que ao assumir o cargo de Verª.
buscou informar- se acerca do seu papel como tal, porém, é importante também
à população ter conhecimento da função de um Parlamentar. Encerra,
informando que esteve com o Sr. Raul Sampaio, representante do Dep. Olival
Marques, informando que o citado Deputado estar à disposição do município e
no mês de agosto enviará uma emenda na ordem de R$500.000,00 (quinhentos
mil reais) para custeio deste município. Ocupou a tribuna o Sr. Ver. Francisco
Valécio de Abrantes, que saudando os presentes nomeadamente, agradeceu a
Deus pelo dom da vida. Fez referencia ao primeiro semestre de seu mandato
Legislativo, do qual muitas visitas e fiscalização realizou juntamente com os
Vereadores e neste momento, podem fazer um relatório coerente com
diagnóstico preciso da realidade do município. No ensejo, lembrou- se que neste
semestre também realizou mais de vinte e cinco requerimentos, mais de dez
projetos de leis, além de uma moção ao Governo do Estado em apelo à estrada
PA/462, pontualiza ainda que tiveram vários requerimentos atendidos, uma
sessão itinerante na Vila de Perimirim e conseguiram instalar neste Poder a
Comissão Parlamentar de Inquérito, entre outras aprovações. Na oportunidade,
felicitou o colega Ver. José Benedito que conseguiu através do Dep. Estadual
Dirceu Ten Caten, recurso na ordem de R$100.000 (cem mil reais) para investir
na Feira Cultural da Sede do Município. Na ocasião, o Ver. comentou acerca de
uma conversa que teve com o Dep. Eduardo Costa, o qual lhe perguntou se
autorizaria que enviasse uma emenda de custeio de quinhentos mil reais para a
Secretaria de Saúde, sublimou que mesmo sendo da oposição, jamais iria se
opor a isso, pois conhece a necessidade desta área. Outrossim, congratulou- se
com o Governo Municipal, mediante articulação com o Governo do Estado para
os serviços de tapagem de buracos na PA/454. Enfim, informa que esteve com o
Dep. Beto Faro onde já enviou mais de três milhões em emendas para este
Município, destarte, solicitou o envio de um ofício ao ex. Prefeito Amós Bezerra
pela dedicação e esforço que continua tendo com este município. De posse da
palavra o Sr. Presidente, Ver. Niaris Nogueira Ferreira, que saudando as
pessoas presentes nomeadamente, efetuou felicitações a todas as pessoas
envolvidas na XXX Feira da Cultura de Augusto Corrêa, evento este que é visto
como referencia nessa região. Aproveitou a oportunidade para solicitar um
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pedido documental, parabenizando ao Sr. Mauro Magno, o mesmo esteve à
frente da ornamentação do evento realizando um belíssimo trabalho. No ensejo,
realizou um ofício conjunto para a Secretaria Municipal de Cultura,
parabenizando pelo excelente trabalho. O Vereador ainda com uso da palavra,
discorreu acerca de um possível protesto que aconteceria no Bairro São
Benedito, em relação a um grande buraco formado no meio da rua, falando que
é de acordo a todas as manifestações que são realizadas de forma pacífica, e
completa que esta não foi principiada por nenhum Vereador. Discorrendo sobre
a água potável no Bairro Cidade Nova, informa que segundo uma moradora há
dias que a água foi cortada, o Executivo Municipal alega que somente três
pessoas efetuam o pagamento. Declara ainda que, a administração pública
precisa ser gerida com menos ímpeto político, e mais qualidade técnica. Lançou
convite aos demais Edis para buscar providencias acerca deste assunto na
Secretaria de Obras. Ultimou, congratulando- se com os Vereadores que
votaram favorável a aprovação da prorrogação da CPI. Em seguida, submeteu o
Sr. Presidente para discussão e votação os Requerimentos de nº03, nº04 e
nº09, do Sr. Ver. Jamerson William Alves da Costa e nº67, da Sra. Verª. Glaucia
F. de Araújo Sério, sendo os mesmos aprovados por unanimidade. A seguir,
encaminhou para a Comissão de Constituição, Justiça e Redação de Leis, o
Projeto de Decreto Legislativo nº01/2019: que Institui a Câmara Jovem no
Município de Augusto Corrêa, Estado do Pará. Na oportunidade, marcou a
Presidente da CCJ uma reunião para esta data, a partir das 18:00 horas no
Salão Plenário deste Poder. Não tendo mais nada a ser tratado nem comentado,
encerrou o Sr. Presidente a presente sessão marcando a próxima para o dia 09
do corrente mês. Sala das sessões do Plenário Domingos Nivaldo Lima, Câmara
Municipal de Augusto Corrêa em 02 de julho de 2019.


