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Ata da Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Augusto Corrêa, 

realizada em 21 de fevereiro de 2017. 

  

Aos vinte e um (21) dias do mês de fevereiro de dois mil e dezessete 

(2017), às nove horas e quinze minutos (09h e 15 min.) à hora regimental 

no prédio do Poder Legislativo Municipal, sob a Presidência do Sr. Ver. 

Raimundo Reginaldo Santana. Autorizou o segundo Secretário efetuar a 

chamada nominal dos Sres. e Sras. Vereadoras, que invocando o preceito 

regimental declarou em nome de Deus aberta a presente sessão. Em 

seguida, o segundo Secretário efetuou a leitura Bíblica extraída do livro de 

Salmos. Dando prosseguimento, o Sr. Presidente determinou ao primeiro 

Secretário proceder com a leitura da ata da sessão anterior, a qual 

submetida em discussão no momento oportuno, a Sra. Verª. Glaucia 

Ferreira de Araújo Sério, observou como forma de esclarecimento em seu 

pronunciamento, a questão quando relata sobre o atendimento Médico das 

Unidades de Saúde Municipais, que possam os profissionais que atendem 

nas referidas Unidades, cumprir suas carga horárias e se por ventura 

haverem de faltar ao atendimento  que comuniquem ao órgão e assim haja 

uma forma de realizar a organização da Agenda Médica desses 

profissionais, solicitou que fosse acrescentado em seu discurso a 

Construção do Prédio da Câmara Municipal, onde reiterou pedido a 

Presidência deste Poder solicitando a buscar a empresa encarregada da 

obra para esta tomar respaldo da mesma, bem como, a problemática da 

falta de água na Vila do Aturiai, o Sr. Ver. Jose´ Carlos Amorim solicitou a 

retificação do vocábulo “pronunciado” por “ “pronunciamento” que detinha 

no discurso da Verª. Lilian Reis. Concluída as observâncias a mesma foi 

submetida em votação, sendo aprovada pela maioria com duas abstenções 

dos Sres. Vereadores Jamerson William Alves e Carlos melo Lima, devido 

ambos não estarem presentes na referida sessão legislativa. Prosseguindo 

com a leitura da matéria em pauta que constou: Requerimentos: nº 

01/2017- Autor: Sr. Ver. jamerson William Alves da Costa, nº 01 e nº 

02/2017- Autor: Sr. Ver. Francisco Valécio de Abrantes, nº 01/2017- Autor: 

Sr. Ver Sebastião Siqueira Quadros, nº 01/2017- Autor: Sr. Ver. Niaris 

Nogueira Ferreira. Concluída a leitura da matéria em pauta o Sr. Presidente 

seguiu com a leitura da Resolução: nº 001/2017- que Dispõe sobre a 

Formação das Comissões Permanentes da Câmara Municipal de Augusto 

Corrêa, para exercício de 2017. Prosseguindo, convidou o Sr. Ver. 

Jamerson Willian Alves da Costa para efetuar a leitura e defesa de seu 

requerimento, que cumprimentando a todos, falou que esses requerimentos 
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somente evidenciam a real necessidade da população, que de acordo 

solicitou a Reforma e Ampliação da Escola de Ensino Fundamental 

Belarmino Lelo, na Comunidade do Patal. Justificou que, a referida escola 

há vários anos não recebe uma atenção que se relaciona a melhorias, 

apresentando uma situação precária em sua estrutura física. Logo solicitou 

a efetivação desta obra afim de não comprometer o calendário escolar em 

prol da paralização das aulas. Continuando, o Sr. Ver. Francisco Valécio de 

Abrantes efetuou a apresentação de seus requerimentos, o qual solicita 

Justificativas para ajustes de carga horária dos Agentes Comunitários de 

Saúde para a Vigência das 07 Horas diárias e cópias dos Contratos 

Médicos e cumprimento na Integralidade carga horária desses profissionais 

em consonâncias com a Portaria nº 2.488 de 21 de outubro de 2011 e 

requer ainda, Unidade de Pronto Atendimento 24-horas Médico para a 

Comunidade do Aturiaí ( Sala de Estabilização) de acordo a Portaria nº 342, 

de 04 de março de 2013. Logo depois, usou a tribuna para proceder a 

leitura e defesa de seu requerimento o Sr. Ver. Sebastião Siqueira Quadros, 

solicita ao Poder Executivo Municipal a Ampliação da Escola de Ensino 

Fundamental na Comunidade da Cachoeira. Em justificativa declarou que, a 

citada benfeitoria visa suprir a falta de espaços na mesma. Com a demanda 

de alunos crescendo a cada ano, sente- se a necessidade da ampliação, 

com a construção de uma Sala de aula e um espaço para o funcionamento 

da Secretaria. Na sequência, o Sr. Presidente concedeu a palavra ao Sr. 

Ver. Niaris Nogueira Ferreira para efetuar a apresentação de seu 

requerimento, onde o mesmo solicita a Pavimentação na Estrada Augusto 

Corrêa \ Ponta de Urumajó e Perimirim e a Recuperação da Ponte do 

Igarapé do bambá. De posse da palavra o Sr. Presidente que saudando a 

todos os presentes, reportou- se a respeito da problemática situação do 

Ensino Médio no Município de Augusto Corrêa, procedeu o envio de ofício 

conjunto a Uri, Seduc, Escola de Ensino Prof. Galvão e Escola Municipal 

André Alves na Comunidade de Nova Olinda, solicitando que adotem as 

devidas providencias com relação a referida situação, na Contratação de 

Professores e a realização de Concursos Públicos. Não havendo mais 

nenhum requerimento a ser apresentado o Sr. Presidente deu início ao 

tempo destinado a tribuna popular convidando o Dr. Josué Moraes para 

fazer uso da palavra, que cumprimentando os presentes, discorreu acerca 

da Resolução: nº 001/2017- que Dispõe sobre a Formação das Comissões 

Permanentes da Câmara Municipal de Augusto Corrêa, para exercício de 

2017. Ressaltou que de acordo ao Art. 24 do Regimento, a distribuição das 

vagas das Comissões Permanentes, podem ser realizadas das seguintes 

formas: Entre partidos se estiverem isolados e blocos se estiverem alguns 

partidos coligados na mesma finalidade, pega o número de membro da 
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Casa e divide com o número de vaga para cada comissão. Porém, a 

indicação do nome do Vereador é privativa do partido, enquanto a 

Presidência da Casa, somente define o número de vagas de quem toma o 

determinado partido. Acrescentando que, nenhum partido pode ficar sem 

uma vaga de titular em quaisquer que sejam as comissões permanentes. 

Em seguida, fez uso da tribuna o Sr. José Messias, Agente Comunitário de 

Saúde da Vila do Arutiaí, que saudando a todos, relatou sobre a carga 

horária dos ACS e Agentes de Endemias deste Município, cuja carga 

horária é de oito (08) horas de acordo a Lei Orgânica Municipal. Falou que, 

na Gestão passada houve a elaboração de um acordo para que não fossem 

explorados. No entanto, desenvolvem atividades que não são de sua 

competência. Mas que, o objetivo dos referidos profissionais é auxiliar a 

Secretaria Municipal de Saúde, bem como a população. Professou ainda, 

estarem os mesmos sofrendo assédio moral, reiterando que não é justo 

pagar pelos erros de quem não tem compromisso com a população, pois, lei 

é pra ser cumprida e o trabalho respeitado. Encerrando a tribuna popular o 

Sr. Presidente iniciou ao Grande expediente franqueando a palavra aos 

Sres. e Sras. Vereadoras de acordo com o livro de assinaturas tendo usado 

a tribuna o Sr. Ver. Francisco Valécio de Abrantes, que cumprimentando os 

Sres. e Sras. Vereadoras, Profissionais da área da Saúde e demais 

presentes, congratulou- se com o Sr. José Messias, falando ter recebido 

reclamações acerca do problema pelo mesmo relatado, que apesar dos 

obstáculos reconhece o avanço deste Governo na área da saúde, que 

inclusive beneficiou a população com o Atendimento Odontológicos de 

Restauração. Justificou que, os ACS são responsáveis por áreas de 

abrangência, dando um limite de 750 pessoas a cada profissional, 

assumem números superiores e áreas geográficas muito grandes. 

Enquanto, os Profissionais Médicos realizam atendimentos deficitários em 

sua grande parte, com o não cumprimento de carga horária. Neste sentido, 

faz- se necessário justificativas por parte da SEMSA para a carga horária de 

todos os profissionais, e envio para este Poder cópias dos contratos 

médicos para análise e comparação dos valores médicos pagos. Justificou 

ainda que, considerando a carência em atendimento de média e alta 

complexidade (Hospitalar) na Zona Rural do Município e grandes Vilas 

Interiorana, faz- se necessário uma Unidade de Estabilização de pacientes 

em estado de emergência nas suas diversas origens, para que o mesmo 

possa ser estabilizado e posteriormente encaminhado a Unidade de 

referências ou alta para sua residência com demanda de atendimento 

proveniente de toda Zona Rural do Município, exceto Vila do Perimirim. Por 

fim, solicitou o apoio dos colegas Edis para que assim sejam os 

mencionados requerimentos aprovados. Após, fez uso da palavra a Sra. 
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Verª. Glaucia Ferreira de Araújo Sério, que saudando os presentes, 

congratulou- se com os ACS e Agentes de Endemias do Município. 

Inicialmente, agradeceu a Deus pelo dom da vida. Congratulou- se com os 

pronunciamentos efetuados pelos colegas Edis, manifestando- se favorável 

aos requerimentos apresentados. Seguindo, prestou apoio ao Sr. José 

Messias, ressaltando que, se houve um acordo na gestão passada, está 

ficou somente na esfera verbal. Na oportunidade, teceu comentários a 

respeito da reunião da qual participou, ocorrido no dia 16 de fevereiro do 

corrente ano, programado pelo Secretário Municipal de Agricultura, Sr. 

Douglas Rocha, com a participação do Exmo. Prefeito Municipal, Gerente 

do Banco Basa, representante da Emater Pará, representante da Secretaria 

de Estado de Governo de Agricultura, representante da Ade Pará e todos os 

representantes de Associações das Comunidades deste Município. Sendo o 

teor da referida reunião o Trabalho que será desenvolvido no decorrer dos 

quatro (04) anos dessa gestão. Na ocasião, os agricultores receberam o 

apoio necessário para o investimento da produção agrícola. Lembrou- se 

ainda, da reunião realizada no Gabinete do Gestor Municipal no dia 17 de 

fevereiro, na mesma reuniram- se a Secretária Municipal de Educação, 

Diretora da Escola de Ensino Prof. Galvão, representante da Escola 

Municipal Emiliano Picanso e Coordenadora Pedagógica da Vila do Araí. 

Outrossim, trataram assuntos relacionados ao Ensino Médio no Município 

de Augusto Corrêa, uma vez que, este é de extraordinária importância, pois 

todo o resultado de tudo o que o aluno desenvolve no aspecto intelectual 

vem para este Município. Discorrendo acerca das poucas salas de aulas e 

carência de professores, sugeriu ao Gestor Municipal, reunir- se a 

Secretaria de Estado de Educação, levando ao conhecimento deste os 

respectivos problemas acima relatados, reiterando como proposta, a 

contratação de jovens conterrâneos para lecionar nas localidades 

Interioranas do Município. Findando, proferiu ser necessário haver união 

entre os Legisladores para assim desenvolver este Município. 

Prosseguindo, fez uso da tribuna no grande expediente o Sr. Ver. José 

Carlos Amorim da Costa, que em nome do Sr. Presidente saudou os Sres. e 

Sras. Legisladoras e demais presentes, agradeceu a Deus pelo momento 

oportuno. A princípio, lembrou- se do Evento de Formatura, ocorrido no dia 

18 de fevereiro na Vila do Araí, tecendo elogios a referida turma, frisou 

estarem os mesmos capacitados para atuar na área da educação deste 

Município. Ressaltou que, foi procurado pelo Médico que presta serviços na 

Vila do Araí, estando o mesmo solicitando por alguns objetos de utilidades 

do lar. Em conformidade, solicitou aos Sres. Edis da base aliada ao Atual 

Governo que levem ao conhecimento da Secretária Municipal de Saúde tal 

acontecimento, e esta adote as devidas providencias. Direcionando- se ao 
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Sr. Ver. Francisco Valécio de Abrantes, falou que na Gestão passada os 

moradores da Vila do Araí receberam o Atendimento Odontológicos. Fez 

menção a requerimento verbal solicitando a reforma e recuperação da 

estrutura metálica da Quadra Esportiva da Vila do Araí. Por fim, sugeriu 

parceria entre os Poderes Executivo e Legislativo para desencadear 

benfeitorias de qualidade para a população. Dando continuidade, fez uso da 

palavra o Sr. Ver. Miguel Ivonaldo Farias Barreto, que em nome do Sr. 

Presidente cumprimentou os Sres. e Sras. Vereadoras e a todos os 

presentes. Ressaltou que esteve com o Dep. Federal Hélio Leite e na 

ocasião solicitou uma Patrulha Mecanizada para auxílio da produção 

agrícola do Município. Que inclusive relata que esta será enviada ainda no 

primeiro semestre, enquanto a Ambulância será conduzida no segundo 

semestre deste ano ao Município de Augusto Corrêa. Tencionou 

agradecimentos ao Governo Municipal, que através da Secretaria Municipal 

de Obras foram executados serviços de recomposição de tubos nas pontes 

das Comunidades do Araí, Santa Mª. do Açaizal, Tapera, Tijoca e Travessa 

do Dez. Lembrando que em breve serão executados os serviços 

necessários para a recuperação da Ponte sobre o Rio Felipe. Declarou 

ainda, ser impossível “um governo” realizar todas as benfeitorias de que 

necessitam um Município em tão pouco tempo. Teceu comentários acerca 

da iniciativa do Governo Municipal na realização dos serviços de limpeza 

nas Vilas de Araí, Nova Olinda e Aturiaí. Acrescentou ainda, terem recebido 

serviços de manutenção as Estradas das Comunidades do Jandiá, 

Filadélfia, Urumajosinho, Olho d’água, Zé Castor e Nova Olinda. Agradeceu 

a Secretaria Municipal de Educação pela iniciativa de resgatar o Futsal no 

Município, por ser este um marco histórico caracterizado por mudanças 

significativas aos jovens. Ultimou, discorrendo a respeito do problema dos 

ACS e Agentes de Endemias, propondo aos Colegas Edis, procurar a 

Secretaria Municipal de Saúde, para fins debater a referida situação. 

Ocupou a tribuna o Sr. Ver. Niaris Nogueira Ferreira, que saudando os 

presentes, realizou a justificativa de seu requerimento, falando que devido a 

grandes trechos nas estradas acima relatadas, faz- se necessário que haja 

uma recuperação e melhorias, pois está muito prejudica devido as chuvas 

que causaram vários buracos, sendo assim, dificultando a movimentação 

dos moradores locais e de veículos. No momento, reiterou pedido para a 

recuperação da Ponte sobre o Rio Felipe e por seguinte solicitou o 

encaminhamento da cópia deste para as mencionadas Comunidades, além 

das Vilas do Malhado e Ilha das Pedras. No ensejo, comentou que no dia 

07 do mês de janeiro esteve junto com o Sr. Prefeito Municipal, Ver. 

Francisco Valécio de Abrantes, entre outros, na Comunidade do Santo 

Antônio contemplando os moradores com um veículo para prestar 
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axistência aos mesmos, cujo veículo foi proveniente de recursos próprios 

em parceria com o Governo Municipal. Na oportunidade, esclareceu que na 

sessão ordinária do dia 15 de fevereiro não se manifestou contra o 

requerimento apresentado pelo Ver. Miguel Ivonaldo, onde o mesmo havia 

solicitado o arrendamento da Arena Campinho na Rua Santa Ana, somente 

considerou que este não é o momento propicio para que o Governo invista 

recursos referente a solicitação, uma vez que, o Município disponibiliza do 

Ginásio Municipal e Quadra Manoel Sady. Continuando com os trabalhos 

ocupou a tribuna a Sra. Verª. Lilian Reis Padilha, que saudando os Sres. e 

Sra. Parlamentar, e a todos os presentes, manifestou- se favorável aos 

requerimentos apresentados, disse deterem os mesmos de um objetivo 

comum que é o bem estar da população, porém, sugeriu a criação de um 

cronograma de trabalho para o Governo Municipal melhor atender as 

premências das Comunidades. Reportando- se sobre a visita que fizera na 

Comunidade de Nova Olinda no dia 18 de fevereiro, pôde observar a 

precária situação do Cás de Arrimo, Praça e Escolas de Ensinos, certificou- 

se dá grande necessidade de investimentos para fins proporcionar melhores 

condições e dignidade aos moradores locais. Com relação ao Micro 

Sistema de Abastecimento de Água, comunicou que o recurso destinado 

para a conclusão do mesmo já foi enviado ao Município. Reivindicou ainda 

por mais ações voltadas para as Comunidades de Pirateua e Varejão, bem 

como, novas salas de aulas para a Escola Municipal da Comunidade de Vila 

Nova. No momento oportuno, mencionou ofício conjunto, ao Governo 

Municipal, solicitando para que envie a este Poder, esclarecimentos acerca 

das obras sem seguimento no Município, e ainda os valores gastos nas 

referidas construções. Finalizando, prestou apoio aos profissionais da 

saúde, manifestando- se a disposição de todos. Fez uso da palavra o Sr. 

Ver. Jamerson William Alves da Costa, que cumprimentando a todos, 

efetuou o seu discurso comentando acerca dos serviços executados no 

Município com relação a limpeza, paisagismo e iluminação pública, visando 

estas proporcionar comodidade a população. Na ocasião, declarou 

discordar da atitude do Governo Municipal pela retirada da pintura vermelha 

de algumas benfeitorias no Município, declarando ser mais um gasto, pois 

enfrenta este problemas financeiros. Comentando a respeito da agricultura 

do Município, prestou apoio ao Secretário Municipal de Agricultura, na 

finalidade promover resultados satisfatórios para a referida área. Seguindo, 

apresentou aos Sres. e Sras. Vereadoras as seguintes informações, 

declarando a ordem de cento e sessenta e seis mil, cento e cinquenta e 

nove reais (R$ 166.159,00) o qual ficou na conta da Secretaria Municipal e 

Saúde, especificamente da Gestão passada, falou da emenda envida pelo 

Sr. Ludimar Pachiuba na ordem de oitocentos mil reais (R$800,000) 
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destinado a construção do CAPES, Emendas Parlamentares enviadas pela 

Dep. Federal Simone Morgado na ordem de cento e quarenta e nove mil 

reais (R$149.000,00) destinado para a reforma da Unidade Básica de 

Saúde do Bairro Cidade Nova nesta Cidade e também, duzentos mil, 

setecentos e um reais e quarenta e nove centavos(R$ 200.71,49) para a 

compra de equipamentos ao Hospital São Miguel, além das Emendas 

Parlamentare enviada pelo Senador Jader Barbalho na ordem de duzentos 

e vinte e cinco mil, setecentos e seis reais e sessenta e quatro centavos(R$ 

225.706,64), além de duzentos e cinquenta e nove mil, seiscentos e 

quarenta e cinco reais, e vinte e quatro centavos(R$ 259.645,24) do Exmo. 

Sr. Zequinha Marinho, ambas destinadas a compras de equipamentos. 

Seguindo, solicitou para que os Agentes Municipais se façam presentes 

novamente na Praça Manoel Sério e Cás de Arrimo do Município, pois 

estando estes presentes, o consumo de drogas e bebidas alcoólicas retém 

uma grande redução. Assim como, solicita que o Governo Municipal adote 

as providencias necessárias para a instalação do DEMUTRAN 

(Departamento Municipal de Trânsito e de Transporte) no Município de 

Augusto Corrêa. Efetuou comentários acerca da abordagem e tentativa de 

intimidação sofrida pelo Sr. Manoel Elielson Ramos, por parte do que era 

Chefe dos Vigias de codinome Eduardo. Relatou a respeito das 

perseguições sofrida aos funcionários Municipais e ao comportamento 

arbitrário da Secretaria Municipal de Educação, pois, como definido, não 

efetuaram os pagamentos dos mesmos, tanto do Governo anterior quanto 

do atual. O último a pronunciar- se o Sr. Ver. Carlos Melo Lima Júnior, que 

em nome do Sr. Presidente saudou os Sres. e Sras. Edis e demais 

presentes, efetuou o seu discurso de abertura de sua primeira sessão 

Legislativa em que firmou compromisso com o povo Urumajoense. Em ato 

contínuo, discorreu a respeito da problemática do Ensino Médio, 

enfatizando serem os alunos os mais prejudicados com a privatização ao 

conhecimento. Contudo, sugere parceria para que assim possam superar 

esta situação crítica, uma vez que, Educação é a base primordial para a 

sociedade. Seguindo, congratulou- se com as solicitações efetuadas pelo 

Sr. Presidente e Sra. Verª. Glaucia Ferreira com relação ao Ensino Médio 

no Município de Augusto Corrêa. Reportando- se sobre a situação da carga 

horária dos ACS e Agentes de Endemias, prestou apoio aos mesmos, pois 

toda manifestação que é feita de forma coerente merece ser respeitada. 

Que em conformidade, propôs a formação da Comissão do ASC para 

debater o referido assunto com a Secretaria Municipal de Saúde e assim 

tentar soluciona- lo. No momento, disse que mesmo sendo da Base aliada 

ao Governo, jamais será omisso as problemáticas existentes neste 

Município. Neste sentido, falou ser conveniente buscar mecanismos para a 
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conclusão das obras sem andamento no Município. Ao concluir, solicitou 

observação por parte do Sr. Presidente com relação a proporcionalidade da 

mencionada resolução. Em seguida, o Sr. Presidente colocou em discussão 

e votação do Plenário os seguintes requerimentos de nº 01/2017 de Autoria 

do Sr. Ver. jamerson William Alves da Costa, nº 01 e nº 02/2017 de Autoria 

do Sr. Ver. Francisco Valécio de Abrantes, nº 01/2017 de Autoria do Sr. Ver 

Sebastião Siqueira Quadros e nº 01/2017 de Autoria do Sr. Ver. Niaris 

Nogueira Ferreira, sendo todos aprovados por unanimidades. Nada mais 

havendo a ser tratado nem comentado o Sr. Presidente encerrou a presente 

sessão marcando a próxima para o dia 07 do mês de março do corrente 

ano. Sala das sessões da Câmara Municipal de Augusto Corrêa, em 21 de 

fevereiro de 2017.  


