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Ata da 30ª Sessão Ordinária da 3ª Sessão Legislativa, da 14ª Legislatura da
Câmara Municipal de Augusto Corrêa, realizada em 10 de setembro de 2019.

Aos dez (10) dias do mês de setembro 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, ladeado pelos demais membros da Mesa
Diretora Vereador Francisco Valécio de Abrantes, Primeiro Secretário, e
Vereadora Lilian Reis Padilha, Segunda Secretária, reuniu-se a Câmara
Municipal de Augusto Corrêa, Trigésima Sessão Ordinária da terceira Sessão
Legislativa da Décima quarta Legislatura, conforme previsão regimental. À hora
regimental, o Vereador Presidente saudou os membros do Parlamento, aos
servidores da Casa e demais presentes, e iniciou a reunião. Em seguida, passou
a palavra para a Segunda-Secretária que efetuou a chamada nominal dos Sres.
Vereadores. Então, o Sr. Presidente, constatando a existência de quórum
regimental declarou aberta a sessão invocando a proteção de Deus e solicitou à
Segunda Secretária que lesse um texto da Bíblia, tendo está lido um trecho do
Livro de Salmos. Em ato continuo, o Sr. Presidente franqueou a palavra ao
Primeiro Secretário para que lesse a ata da sessão anterior. Depois, o Sr.
Presidente a submeteu à discussão, na oportunidade o Sr. Ver. Francisco
Valécio observava que ao se referir sobre a pauta que estava travada,
esclareceu que é porque não foi julgado o veto proferido pelo Prefeito Municipal
ao Projeto de Lei, que Cria o Programa de Combate a Epilepsia no Município de
Augusto Corrêa, o qual encontra- se nas comissões para julgamento, além de
observar que no pronunciamento da Verª. Lilian Reis, a mesma destacou que
nas reuniões de comissão poderia estar presente, no entanto, nos Projetos de
Leis de sua autoria não poderia participar do processo de votação. Concluída as
observâncias, o Sr. Presidente a submeteu para votação, restando aprovada por
unanimidade. O Presidente deu seguimento à sessão solicitando ao Primeiro
Secretário que lesse a matéria constando na pauta, a saber: I- Ofícios
Correspondências, II: Requerimentos 2019: nº22, de iniciativa do Sr. Ver. José
Benedito G. Fernandes, nº12 e Projeto de Lei: Ementa- Institui a Semana
Municipal de Prevenção as Drogas no Âmbito do Município de Augusto Corrêa-
PA, de iniciativa do Sr. Jamerson William A. da Costa. Terminada a leitura da
matéria da pauta, o Sr. Presidente solicitou que fosse retirados de pauta as
matérias deliberativas acima citadas, a pedido dos referidos autores para serem
apresentados somente na próxima sessão. Em ato continuo, lançou convite a
população em geral para participarem no dia 11 deste mês, no salão Plenário da
Câmara Municipal, às 9:00 horas da manhã, da Audiência Pública para tratar do
assunto Segurança Pública no Município de Augusto Corrêa, desta forma,
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ressaltou a importância de todos os Vereadores desse Parlamento estarem
presentes, pois, a cuja audiência pública é do interesse de todos. Passando
para o Grande Expediente o Sr. Presidente convidou o Sr. Ver. Francisco
Valécio de Abrantes para fazer uso da palavra, que ao saudar os presentes
nominalmente, congratulou- se com o Governo Municipal por receber o evento
Festival Cultural de Raiz, que acontecerá nos dias 03 a 05 do mês de outubro
neste Município, que tem como proposito valorizar a cultura local. Em ato
continuo, teceu cumprimentos a Presidência da Casa, pela iniciativa em realizar
uma Audiência Pública que tratará acerca da segurança pública, cujo tema é
muito importante. Ademais, sugeriu que fossem compartilhados com o Poder
Legislativo os planos estratégicos existentes entre, a Segurança Pública do
Estado e o Governo Municipal, principalmente para dar informações concretas à
população, e enfatiza que por tratar- se de um tema importante é louvável que
essa questão seja debatida na audiência pública. Na oportunidade, lembrou- se
da audiência pública realizada em 2017 contra a PEC 287, sobre a Reforma da
Previdência, sublinhou que a mesma surtiu efeito positivo para o trabalhador
rural, pensionistas e aos trabalhadores da área da saúde. Para finalizar, disse
que na próxima sessão, colocará para apreciação o seu Projeto de Lei que Cria
o Programa de Combate a Epilepsia no Município de Augusto Corrêa. A seguir,
foi convidado para usar a tribuna o Sr. Ver. Miguel Ivonaldo F. Barreto, que
em nome do Sr. Presidente saudou a Mesa Diretora e por seguinte aos demais
presentes. Manifestou- se solidário ao Projeto de Lei do colega Vereador
Francisco Valécio, o qual estar em parceria com o Dep. Estadual Chicão, como
forma de contribuir sugeriu ao citado vereador para que leve ao conhecimento
do mesmo, a realização de uma parceria desse projeto no período do mês de
julho, aduzindo que o Município necessita de ações dessa natureza de forma
permanente no supracitado mês. Ao concluir, realizou o envio de um ofício
conjunto ao Departamento de Esportes do Município e demais envolvidos,
congratulando- se pelo encerramento e excelente trabalho realizado no período
da XXXIII Semana da Pátria de Augusto Corrêa. Em seguida, foi convidada para
fazer uso da tribuna no Grande Expediente a Sra. Ver. Lilian Reis Padilha, que
saudando a todos, agradeceu a Deus pelo dom da vida. A princípio, efetuou a
confecção de ofícios destinados a Secretaria de Obras, requerendo serviços de
empiçarramento dos bairros e citou Lírios do Vale, Jardim Bela Vista, São João,
os quais ficaram bastante deteriorados com o período chuvoso, neste seguinte,
estendeu felicitações ao Governo Municipal, mediante serviços realizados na
Rua Joaquim Ferreira Seixas, porém, cobrou colocação de tubos na supracitada
Rua. Com relação ao Projeto Asfalto na Cidade, a Vereadora almeja saber quais
as providencias que estão sendo tomadas para consolidar essa benfeitoria. No
momento, esclareceu o Edil Miguel Ivonaldo, que muitos dos convênios
celebrados foram avaliados e cancelados pelo Governo Estadual ao entender
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que eram desnecessários. Na oportunidade, fez um questionamento acerca das
lombadas construídas de forma irregular nas ruas dos bairros deste município,
frisa que é uma situação que a preocupa, portanto, sugere que sejam
construídas seguindo o padrão. Ainda em seu pronunciamento, comentou
acerca de animais soltos nas ruas desta cidade, é uma situação preocupante e
evidenciou que já houve um acidente, aproveitou para solicitar aos órgãos
competentes providencias para essa questão. Enfim, solicitou a colaboração
deste Parlamento para com a Igreja São Miguel Arcanjo, a qual passa por uma
reforma. A Verª. Glaucia Sério aparteou falando que fez contato com o Coronel
Falcão, e o mesmo confirmou que das três motos de patrulhamento que serão
enviadas às Regiões dos Caetés, duas serão destinadas ao Município de
Augusto Corrêa, através da Policia Militar. Ademais, declarou que buscará por
meio de emendas Parlamentares a reforma e ampliação do Ginásio Municipal,
ao considera- lo pequeno para a demanda populacional desta cidade.
Prosseguindo, usou a tribuna o Sr. Ver. Raimundo Reginaldo Santana, que
cumprimentando os Sres. Vereadores e a todos os presentes, ressaltou que a
Empresa encarregada da obra de pavimentação das vias públicas da Vila de
Nova Olinda, já se encontra nesta Vila, a princípio serão efetuados serviços de
tubulação nas ruas, porque é fundamental que exista um bom planejamento.
Externou seu apoio as reivindicações da Verª. Lilian Reis, com relação às
lombadas irregulares, frisa que reconhece o grande prejuízo que estas causam
aos veículos, por isso, devem seguir o padrão. Neste seguimento, apresentará
na próxima sessão um requerimento solicitando a construção de lombadas
padronizadas para as ruas de Nova Olinda. Outrossim, disse que a audiência
sobre segurança pública que acontecerá neste Poder, é um tema de
fundamental importância porque envolve o interesse comum da sociedade e
falou de algumas limitações dos Vereadores com conhecimento de causa, que
cabem somente a polícia resolver. Enfim, aconselha a população comparecer
nesta audiência, para informar- se acerca do trabalho do vereador neste
Parlamento. Tendo usado a tribuna o Sr. Ver. José Benedito G. Fernandes,
que em nome do Sr. Presidente saudou a Mês Diretora e por seguinte aos
demais presentes, discorreu que há anos a população de Nova Olinda aguarda
a execução dos serviços de pavimentação asfáltica, no entanto, é elementar que
sejam as ruas padronizadas primeiramente com tubulações. Adentrando sobre a
questão da falta de água na referida Vila, disse que é lamentável, mas que,
estar tomando as providencias necessárias para resolver essa problemática.
Encerra, falando acerca da audiência que acontecerá neste Poder, para tratar
do assunto segurança pública, e assegurou que a participação de todos os
Vereadores que compõe esse Parlamento, é de fundamental importância, assim
como, da população. De posse da palavra o Sr. Presidente, Ver. Niaris
Nogueira Ferreira, que agradecendo as pessoas presentes, lançou convite a



4

todos para participar da audiência pública que tratará acerca da segurança
pública, haja vista que, noticias sobre violência são constantes neste município,
no entanto, a realização desta audiência com a participação dos munícipes, é
uma forma de cobrar, elaborar, coordenar e solicitar implementações de
programas politicas, que visem à redução da violência e à garantia da paz para
a população. Ademais, aderiu ao envio de ofício conjunto ao Departamento de
Esportes do Município, felicitando pelo encerramento da XXXIII Semana da
Pátria de Augusto Corrêa, evento este que foi bem participado. Informou ainda
que nesta data, iniciaram- se os serviços de recuperação do ramal Travessa do
Dez/ Boa Fé, e frisa que é uma expectativa almejada pelos moradores. Efetuou
um requerimento verbal para a Secretaria de Obras, solicitando a recuperação
do ramal que dá acesso a Vila de Aturiaí/ Apió. No ensejo, cobrou providencia
urgente para a recuperação do bairro Jardim Bela Vista, uma vez que, a
situação estar precária e vem causando desconfortos aos moradores, então
retrucou que, os demais bairros desta cidade também necessitam da atenção do
Poder Público. Ultimou, tratando acerca da obra de recuperação da escola Rosa
Athayde, cuja obra alcança uma monta de seiscentos mil reais, portanto, é uma
situação que necessita ser fiscalizada por parte dos vereadores, no sentido de
prevenir possíveis gastos desnecessários. Não tendo mais nada a ser tratado
nem comentado, o Sr. Presidente encerrou a presente sessão marcando a
próxima para o dia 17 deste mês. Sala das sessões do Plenário Domingos
Nivaldo Lima, Câmara Municipal de Augusto Corrêa, em 10 de setembro de
2019.


