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Ata da 31ª Sessão Ordinária da 3ª Sessão Legislativa, da 14ª Legislatura da
Câmara Municipal de Augusto Corrêa, realizada em 17 de setembro de 2019.

Aos dezessete (17) 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 Primeira 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 e 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: nº68, de iniciativa do Sra. Verª,
Glaucia F. de Araújo Sério, nº34, de iniciativa da Sra. Verª. Lilian Reis Padilha,
nº26, de autoria do Sr. Ver. José Carlos Amorim da Costa, nº12, de autoria do
Sr. Ver. Jamerson William A. da Costa, nº53, de iniciativa do Sr. Vereador Niaris
Nogueira Ferreira, nº54, de autoria dos Sres. Vereadores Niaris Nogueira
Ferreira e Carlos Melo Lima Júnior, Requerimento conjunto nº001 CMAC, III-
Apreciação do Veto: Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e redação de
Leis, ao Projeto de Lei nº004/2017: Ementa- Institui o Programa de Prevenção
à Epilepsia e Assistência Integral as pessoas com epilepsia no Município de
Augusto Corrêa e dá outras providencias- Vetado totalmente. Dando
seguimento aos trabalhos o Sr. Presidente franqueou a palavra para a
Comunicação de Lideranças Partidárias, manifestou- se o Sr. Ver. Francisco
Valécio de Abrantes, o qual saudando a todos disse que participou do
Processo de Elaboração do Plano de Cargos, Carreras e Salário (PCCS) da
Secretaria Municipal de Saúde, é um processo itinerante que acontecerá em
todos os Polos de Saúde deste Município, propiciará oportunidades de
progressões funcionais com possibilidades de desempenho de atividades em
diversas áreas operativas, complementa ainda que o RJU (Regime Jurídico
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único) regimenta, enquanto o PCCS dará garantias de direitos para cada
servidor efetivo da saúde. Ademais, asseverou que a classe trabalhadora da
saúde, é uma das maiores existente neste município, de modo que a aprovação
do plano é um ponto positivo para os mesmos. A seguir, foi convidado para usar
o seu tempo de liderança o Ver. Jamerson William A. da Costa, que
agradecendo a Deus pelo dom da vida e a todos os presentes. Informou que no
dia 11 do mês de outubro o Vice Presidente Nacional do PDT, Sr. Ciro Gomes
estará na UFPA, para discutir assuntos pertinentes a Amazônia, a Soberania
Nacional, Educação e apresentará o seu Projeto Nacional de Desenvolvimento,
o evento será realizado pelo Fórum Acadêmico Permanente em parceria com a
UNI. Pontualizou que o Sr. Ciro Gomes, tem buscado mundialmente organizar
movimentos para combater atrocidades cometidas pelo governo do atual
Presidente da República, como os direitos conquistados pelo povo, sobretudo, a
democracia, busca o mesmo ajudar a população a compreender os desafios
pelo qual passa o nosso País. Enfim, disse que o mesmo também participará no
dia 12 do citado mês, da Convenção Estadual do PDT na Câmara Municipal de
Belém e do Círio de Nazaré. Iniciando o Pequeno Expediente, conforme a
ordem de inscrição o Sr. Presidente convidou o Sr. Ver. José Carlos A. da Costa
para apresentar o seu requerimento, através do qual solicitou a Regularização
da Iluminação Pública na Vila de Araí. Na sequencia, o Sr. Presidente usou a
tribuna para apresentar as suas proposituras, em cuja oportunidade requereu
Reparos no Ramal Aturiaí/ Apió, além do requerimento conjunto que solicita ao
Governador do Estado do Pará, à Ativação da 15ª Companhia da Polícia Militar,
no Município de Augusto Corrêa. Continuando, foi convidada para efetuar a
leitura de seu requerimento a Sra. Verª. Glaucia F. de Araújo Sério, a qual
solicitou Implantação do GGIM- Gabinete de Gestão Integrada Municipal.
Posteriormente, o Sr. Ver. Jamerson William A. da Costa, já posicionado na
tribuna procedeu à leitura de seu requerimento, que solicita Informações a
respeito das Emendas Parlamentares destinadas para custeio da Secretaria
Municipal de Saúde. Ocupou a tribuna para apresentar a sua propositura, a Sra.
Verª. Lilian Reis Padilha, no momento solicitou a Secretaria de Obras que peça
apoio a Diretoria dos Agentes Distritais, no sentido de garantir ordem no período
que antecede o dia dos finados no dia 02 de novembro, no cemitério São Pedro
na Sede do Município. Retornando a tribuna o Sr. Presidente apresentou o
requerimento que fez juntamente com o Ver. Carlos Melo L. Júnior, em cuja
oportunidade solicitou a Reforma da Escola Máximino Ramos na Vila de Apió,
bem como a Perfuração de um Poço Artesiano na mesma. Avançando, o Sr.
Presidente introduziu a Tribuna Popular, e convidou o munícipe Sr. Raimundo
Pereira para se manifestar, o qual após os cumprimentos de praxe, reportou- se
acerca da reforma da Escola André Alves, localizada na Vila de Nova Olinda,
frisou que esteve dialogalogando com o responsável daquela obra, o qual
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buscou providencias para reforçar a estrutura do prédio. Então, solicitou a este
Parlamento fiscalizar os serviços de pavimentação asfáltica que será
implementado naquela vila, proferindo garantir sucesso na benfeitoria. No
momento oportuno, comunicou o Sr. Presidente a presença do Tenente Coronel
Marcio Abud nesta Instituição, para que ao término da sessão possam  se reunir
para debater assuntos relacionados pertinentes ao município. Passando para o
Grande Expediente, pela ordem de inscrição o Sr. Presidente convidou para
fazer uso da palavra o Sr. Ver. José Carlos Amorim da Costa, que em nome
do Sr. Presidente saudou a Mesa Diretora e por seguinte, aos demais Edis,
após, agradeceu a Deus por mais uma sessão Legislativa. Ressaltou o Vereador
que na Vila de Araí os moradores são incomodados com o barulho de som muito
alto que vem de um bar que desrespeita a lei do sossego alheio. Na
oportunidade, relatou que quando edificaram os serviços de pavimentação na
Rua Manoel Corrêa, na Vila de Araí, foi extraída parte da calçada da Escola
Emiliano Picanso e até o momento não foi restituída. O Vereador teceu criticas
pelo não funcionamento da Fábrica de Gelo localizada nesta Vila, e pontua que
no governo passado a mesma sempre estava abastecida, enfim, declara que
outras entidades também não estão funcionando naquela vila, dito isso, solicita
providencias ao Governo Municipal. A seguir, fez uso da palavra a Sra. Verª.
Glaucia F. de Araújo Sério, que após cumprimentar a todos, efetuou a leitura
do Salmo 121. Posteriormente, falou da implantação do Gabinete de Gestão
Integrada Municipal, a qual é composta por representantes do poder público das
diversas esferas e por representantes das diferentes forças com atuação na
área da segurança pública no âmbito do município, a saber: Prefeito Municipal,
Secretário Municipal de Infraestrutura, Secretário de Educação, Secretário
Municipal de Assistência Social, Policia civil e Militar, Poder Judiciário Estadual,
Câmara Legislativa e Representante do GGI-E (Gabinete de Gestão Integrada
Estadual). Falando sobre segurança pública, frisa que muito este Poder tem feito
para melhorar a qualidade de vida dos munícipes, tanto que, realizaram neste
poder uma audiência pública para discutir sobre esse tema, porque a violência
estar generalizada. No ensejo, comentou que esteve nos dias 13 a 15 deste mês
no Estado de São Paulo, participando do curso de Formação Política para
Mulheres, e retrucou que o Brasil é o País que menos tem mulher no
Parlamento. Manifestou seu apoio ao colega Vereador Francisco Valécio,
quanto ao Processo de Elaboração do Plano de Cargos, Carreras e Salário da
Secretaria Municipal de Saúde. Conclui, informando que buscará através de
emenda Parlamentar o recurso necessário para a construção de uma arena e
uma quadra de esporte para a comunidade de Ponta de Urumajó. Prosseguindo,
usou a tribuna o Sr. Ver. Miguel Ivonaldo F. Barreto, que saudando a todos,
reiterou o pedido que fez a Mesa Diretora onde solicitou cópia dos extratos da
folha de pagamento dos servidores da Câmara Municipal, e até o momento não
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foi atendido. Na ocasião, solicitou para adicionar o seu ofício de nº31/2019, que
solicita ao Governador do Estado do Pará o processo de à ativação da 15ª
Companhia da Polícia Militar, no Município de Augusto Corrêa, ao requerimento
conjunto nº001/2019 apresentado nesta sessão. Solidarizou- se com o
pronunciamento do Sr. Raimundo Pereira, e falou da importante de fiscalizar a
execução de obras no município, tanto pela Câmara de Vereadores, quanto pela
comunidade que recebe a benfeitoria. Ademais, reportou- se acerca de um
comentário proferido na audiência sobre segurança pública realizada neste
Poder, onde o município não desenvolve políticas públicas articuladas, então,
retrucou que é sabido que as políticas públicas não contemplam todos os
problemas, porém, declara que apesar da ausência de recursos, é leviano dizer
que ações políticas não estão sendo desenvolvidas neste município, na ocasião
citou o Programa BPC na Escola, Acessuas Trabalho e Programa Criança Feliz,
esses programas entre outros, beneficia diversas pessoas no município de
Augusto Corrêa. Ocupou a tribuna o Sr. Ver. Francisco Valécio de Abrantes,
que cumprimentando os presentes nominalmente, discorreu que esteve na Vila
de Nova Olinda a convite do Conselho Municipal de Saúde deste Município,
para participar do Processo de Elaboração do Plano de Cargos, Carreras e
Salário da Secretaria Municipal de Saúde, na oportunidade, solicitou
sensibilidade aos colegas Vereadores e ao Chefe do Executivo Municipal para
que ainda neste mandato possam aprovar o referido plano, por considera- lo
muito importante. Reportou- se ao seu Projeto de Lei nº004/2017, que Institui o
Programa de Prevenção à Epilepsia e Assistência Integral as pessoas com
epilepsia no Município de Augusto Corrêa, cujo projeto regulamenta o protocolo
de como tratar e receber as pessoas portadoras dessa doença, contudo, solicita
o apoio dos colegas Edis para derrubar o veto que foi proferido pelo Prefeito
Municipal. Ademais, discorreu de um acontecimento proferido por um cidadão
de prenome Leandro, o qual lhe pediu uma ajuda de custo para a semana da
Pátria da Vila de Perimirim, o mesmo ainda teria falado que o evento não
aconteceu de forma adequada por sua culpa, pois teria se escondido para não
lhe conceder o patrocínio, quanto a isso, declarou que muito já fez por esta vila,
e citou que a reforma do PSF do Perimirim foi conquistada enquanto esteve
como Secretário de Saúde, o reajuste salarial dos ACS anos de 2011 e 2012,
entre outras conquistas. Na sequencia, foi convidada para fazer uso da palavra
a Sra. Verª. Lilian Reis Padilha que cumprimentando a todas as pessoas
presentes, agradeceu a Deus pelo dom da vida, e antes de iniciar o seu
pronunciamento a vereadora concedeu um aparte ao Sr. Presidente, o qual
ressaltou que esteve presente na Vila de Perimirim participando do evento da
semana da pátria, então, alegou que em momento algum ouviu o Sr. Leandro
citar o nome do Ver. Francisco Valécio, inclusive naquela ocasião o mesmo
agradeceu a todos que colaboraram com o evento. Logo após, a Vereadora
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manifestou- se favorável às proposituras apresentadas, e relatou acerca da
visita que fizera no prédio da escola Rosa Athayde, frisa que os serviços estão
acontecendo, porém, observava que a cozinha não estar inserida na planilha,
dito isso, solicita da Gestão Municipal providencias para essa questão, assim
como, para a parte elétrica da escola. Exponde comentários a respeito da
doença Depressão, cujo índice é de onze milhões, sublinhou a importância da
elaboração de um Projeto de Lei que cria políticas para o diagnóstico e
tratamento à depressão, direcionou- se ao colega Vereador Francisco Valécio,
solicitando alguns esclarecimentos a respeito desse assunto, o mesmo
parabenizou- a pela atitude, disse que abraça a campanha Setembro Amarelo
pela valorização da vida e prevenção ao suicídio, no entanto, tem convicção de
que a raiz do problema estar na vulnerabilidade social. Então, concorda que no
município é preciso normatizar as politicas públicas federais de acordo com a
necessidade local. Por fim, a vereadora motivada por essa causa solicitou para
que as instituições públicas de ensino do município disponibilizem profissionais
de psicologia para atuarem juntamente aos da educação, segunda a
Parlamentar as escolas precisam abordar temas relevantes e,
consequentemente, dar suporte psicológico aos estudantes. Dando seguimento
a sessão, ocupou a tribuna o Sr. Ver. Jamerson William A. da Costa, que ao
saudar os Sres. e Sras. Legisladoras e demais presentes, relatou obre uma
visita que fizera juntamente com o Ver. Sebastião Siqueira na Comunidade do
Buçú onde dialogou com liderança comunitária jovem, em seguida, esteve na
Vila de Nova Olinda, também conversando com algumas pessoas, na ocasião
observava o estado de abandono daquela vila, entretanto, compreende a
insatisfação e o motivo pelo qual os Vereadores residentes daquela vila foram
vaiados no período da semana da pátria. Então, declarou que o asfaltamento de
ruas em Nova Olinda é relevante, porém, não é tudo porque a vila precisa ser
organizada, complementa que os serviços da prefeitura não devem chegar às
comunidades e vilas apenas no período de círio ou outras festividades, e sim,
que haja um cuidado constante. Teceu comentários sobre o processo de
organização no transito ocorrido recentemente nesta cidade, em algumas
situações o governo se equivocou e precisa ser reavaliado, a exemplo os ônibus
que desembarcam os passageiros no sentido oposto ao Terminal, por medida
de segurança solicita través do setor responsável pelo transito que essa
situação seja revista urgentemente, bem como, para algumas Vias que sofreram
alterações em virtudes dessa organização no transito, mas que dificultou para os
motoristas. Ultimou, comentando acerca da eleição para Conselheiro Tutelar,
sobretudo, a tudo que gera em torno desse assunto, disse que a sua
responsabilidade é com o seu posicionamento. Usou a tribuna no Grande
Expediente o Sr. Ver. Raimundo Reginaldo Santana, que cumprimentando os
presentes, iniciou o seu pronunciamento discorrendo da problemática na escola
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Emiliano Picanso, na Vila de Araí, se colocou a disposição para ajudar levando o
assunto ao conhecimento do Sr. Prefeito para as providencias cabíveis. Adiante,
falou da Quadra de Esportes e do não funcionamento da Fabrica de Gelo
daquela Vila. Em relação às reivindicações do Sr. Raimundo Pereira, disse que
toda preocupação para com a melhoria do município deve ser conjunta, isso é
dar um grande salto para o progresso. Ademais, comentou que juntamente com
o Edil José Benedito foi vaiado no período da semana da Pátria em Nova Olinda
por um pequeno grupo de pessoas, deixou claro que não foi em virtudes do
problema da falta de água, pois como vereador vem cumprindo o seu papel e
seu mandato não irá distanciar dos princípios éticos que deve nortear a politica.
Então, questionou por citarem a Gestora Escolar Sra. Tomazia e a Vive Gestora
Sra. Carminha, como mentoras das vaias, desta forma desrespeitando- as.
Terminou, comentando acerca da esperança que deu o Tenente Coronel Marcio
Abud para as Vilas de Nova Olinda e Araí, com base na ativação da 15ª
Companhia da Policia Militar. Tendo usado a tribuna o Edil José Benedito
Gonçalves Fernandes, que congratulando- se com todos, retratou acerca da
visita que fez a Vila do Zé Castor para prestigiar a Festividade Religiosa.
Também esteve na Comunidade de Santa Maria do Açaizal, dialogando acerca
do trabalho do vereador, sobretudo os anseios de quem naquela comunidade
reside. Solicitou o envio de um ofício para a Secretaria de Obras, requerendo
melhorias na iluminação pública da Comunidade do Furão e melhorias no ramal
de acesso às comunidades de Parada Abrão/Satubim. Congratulou- se com o
Sr. Raimundo Pereira, pela preocupação que tem com a Vila de Nova Olinda.
Relata que apesar de ser vereador de oposição, cobra bastante ao Governo
Municipal como forma de contribuir, mas que, nem sempre é possível atender a
todos. Outrossim, agradece ao Poder Público pelo beneficio de organizar a Vila
de Nova Olinda, por fim, solicitou o envio de um ofício felicitando o Dep. Beto
Faro, ao ser nomeado Presidente do PT no Estado do Pará. Em seguida, fez
uso da palavra o Sr. Ver. Carlos Melo L. Júnior, que cumprimentando os Sres.
Vereadores e público presente, ressaltou que também visitou as comunidades
deste Município, esteve no Anoirá, Apió, São Raimundo, Boa Fé, Zé Castor,
Trevinho e Arrozal, de modo específico esteve nas Instituições de Ensino
dessas localidades, que de acordo, irá apresentar um relatório das visitas. Na
oportunidade, relatou que foi procurado por alguns alunos da Escola André
Alves, localizada na Vila de Nova Olinda, onde manifestaram suas angustias em
relação à morosidade dos trabalhos de reforma daquela escola, portanto, é
necessária uma alternativa por parte da Secretária de Educação que viabilize o
andamento do processo de ensino aprendizagem dos alunos. Ademais,
agradeceu em nome do Tenente Coronel da Polícia Militar Marcio Abud, o apoio
ativo oferecido, no que tange a segurança pública no Município de Augusto
Corrêa. De posse da palavra o Sr. Presidente, Ver. Niaris Nogueira Ferreira,
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que saudando a todos, reportou- se acerca de seus requerimentos, solicitou o
apoio dos colegas Vereadores na aprovação dos mesmos, pois estes somente
vêm ao encontro do bem estar da população. Expondo comentários sobre os
pronunciamentos que faz na tribuna, ressalta que muitas pessoas o critica, no
entanto, foi eleito para fiscalizar e auxiliar o Executivo Municipal no tocante ao
recurso público. Oportunamente, manifestou seu repúdio e retratou a respeito da
merenda escolar, onde constatou mais uma vez a falta desta nas escolas,
questionou a falta de atitude da Secretária de Educação para resolver essa
problemática que acontece corriqueiramente no Município. Relatou que ao
fiscalizar o transporte escolar, constatou a falta de carteira de habilitação de
motorista e documento de veiculo atrasado oito anos. Então, disse que esteve
na Comunidade do Arrozal, onde comprovou que apenas trinta e cinco metros
da ponte foram concluídos, o que desmente um vídeo publicado pelo Governo
Municipal onde mostrava que a mesma estava sendo cem por cento concluídas.
A seguir, lamentou o não comparecimento de todos os Vereadores na audiência
que tratou acerca da segurança pública no município, principalmente da
sociedade civil que pouco compareceu. Comentou que como Vereador, esteve
acompanhando os trabalhos de reforma da Escola Rosa Athayde, encerra,
congratulando- se com a Verª. Glaucia Sério, mediante demanda apresentada.
Retornando a Presidência, o Sr. Presidente submeteu para a discussão e
votação os Requerimentos de nº68, da Sra. Verª, Glaucia F. de Araújo Sério,
nº34, da Sra. Verª. Lilian Reis Padilha, nº26, do Sr. Ver. José Carlos Amorim da
Costa, nº12, do Sr. Ver. Jamerson William A. da Costa, nº53 do Sr. Vereador
Niaris Nogueira Ferreira, nº54, dos Sres. Vereadores Niaris Nogueira Ferreira e
Carlos Melo Lima Júnior, e Requerimento conjunto nº001 CMAC, sendo todos
aprovados por unanimidade. Em seguida, passou a palavra para o primeiro
Secretário que efetuou a leitura do Parecer de nº01/2019- da Comissão de
Constituição, Justiça e Redação de Leis, Veto do Poder Executivo ao Projeto de
Lei nº004/2017: Ementa- Institui o Programa de Prevenção à Epilepsia e
Assistência Integral as pessoas com epilepsia no Município de Augusto Corrêa e
dá outras providencias. Concluída a leitura o Sr. Presidente deu seguimento ao
processo de votação, convidou o Ver. Messias Gama para averiguar a urna,
após, chamou nominalmente dos Sres. Vereadores para exercerem o seu direito
ao voto. Terminada a votação, o Sr. Presidente conclamou novamente o Ver.
Messias Gama para acompanhamento e contagem dos votos, então o Sr.
Presidente proclamou o resultado, sendo constatados 12 (doze) votos a favor da
rejeição do Veto e 01 (um) voto a favor do Veto. Não tendo mais nada a ser
tratado nem comentado o Sr. Presidente encerrou a presente sessão e marcou
a próxima para o dia 24 do mês em curso. Sala do Salão Plenário Domingos
Nivaldo Lima, Câmara Municipal de Augusto Corrêa, em 17 de setembro de
2019.


