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Ata da 32ª Sessão Ordinária da 3ª Sessão Legislativa, da 14ª Legislatura da
Câmara Municipal de Augusto Corrêa, realizada em 24 de setembro de 2019.

Aos vinte e quatro (24) dia 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 Secretaria, reuniu-se a Câmara
Municipal de Augusto Corrêa, Trigésima Segunda 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 a Segunda Secretária que lesse um texto da Bíblia, tendo esta lido um
trecho do Livro de Provérbios Cap.16, Vers.31 a 32. 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 a sessão
solicitando ao primeiro secretário que lesse o Ofício Correspondência constando
na pauta, a saber: I Moção nº513/2019, de autoria do Deputado Bordalo-
Solicita a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social- SEGUP, medidas
que garanta a investigação de ameaças contra a vida do Professor Cicero
Pereira Neto, da Escola Valentina Pinheiro da Silva, no Município de Augusto
Corrêa. 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 discorreu acerca das
agressões que essa Casa de Leis tem sofrido, sendo estas naturais do processo
democrático de direito público, mas que, não devem aceitar construção
negativa, usurpadora e caluniosa, como ato de honra dessa Edilidade, convidou
através de um ofício o Sr. Leandro a comparecer na próxima sessão para
esclarecer acerca do ocorrido na Vila de Perimirim, em relação ao evento da
semana da pátria daquela Vila e ressalta que o não comparecimento do mesmo
poderá ingressar na Delegacia de Polícia um Boletim de Ocorrência, por calunia
e difamação contra este cidadão. Avançando, o Sr. Presidente introduziu a
Tribuna Popular, e convidou para se manifestar o Sr. Fernando Ramos,
Presidente da Cooperativa da COAPAGRO de Santa Maria do Açaizal, o qual
após os cumprimentos de praxe, solicitou aos Sres. Vereadores através de
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ofícios o apoio para a construção de um viveiro de mudas de agricultura
permanente, na referida localidade. Os itens solicitados farão parte de um bingo,
que acontecerá no dia 05 de outubro em prol desta construção e pontua que no
Município necessita- se de uma agricultura de qualidade e produtiva, por fim,
agradeceu pela oportunidade. Passando para o Grande Expediente e de
acordo ao livro de assinaturas fez uso da palavra o Sr. Ver. Raimundo
Reginaldo Santana, que saudando os Sres. e Sras. Legisladoras e demais
presentes, apresentou os ofícios oriundos da Vila de Nova Olinda ao Sr. Prefeito
Municipal, nos quais solicitam a limpeza e pavimentação das ruas, a presença
de seguranças no dia do Círio de Nazaré, que acontecerá no mês de outubro e
o trio elétrico para acompanhar o percurso da procissão do evento religioso. Ao
encerrar, manifestou apoio ao Sr. Fernando Ramos. A seguir, ocupou a tribuna
o Sr. Ver. José Carlos Amorim da Costa, que cumprimentando a todos,
agradeceu por mais uma sessão Legislativa. Iniciou o seu pronunciamento
relatando sobre a Estrada PA/462, o Vereador cobra do Governo Estadual falta
de investimentos na mesma, porém, sabe que as medidas efetivas referentes a
essa estrada dependem do Governo do Estado e não diretamente do Executivo
e Legislativo. Nesse sentido, propôs uma parceria aos demais Vereadores para
que se dirijam a Secretaria de Transporte do Estado, na tentativa de que algo
seja realizado antes da chegada do inverno, porque raspa- la não mudará a
situação, mas que, seja feito um trabalho que realmente venha satisfazer a
população. Ademais, finalizou realizando um requerimento verbal pedindo
providencias ao Governo do Estado, com relação às tubulações localizadas nas
Comunidades do Cafezinho/Zé Castor. Prosseguindo, fez uso da palavra o Sr.
Ver. Sebastião Siqueira Quadros, que em nome do Sr. Presidente saudou a
todos no Parlamento e agradeceu a Deus pelo momento oportuno. Registrou
que no dia 21 deste mês, foi realizada uma caminhada ecológica da Paróquia
São Francisco de Assis em Viseu, iniciativa do Padre Ronaldo na preservação e
respeito ao Meio Ambiente, em cuja oportunidade, solicitou o envio de um ofício
ao mesmo como forma de agradecer pela iniciativa. Após, relatou com
conhecimento de causa a situação da PA/462, frisa que em detrimentos
causados pelo inverno, alguns trechos da PA o percurso se torna mais difícil. No
momento, contribuiu com o pronunciamento do Vereador, o Sr. Ver. José
Benedito, dizendo que viabilizará uma reunião com o Secretário de Transporte
do Estado, para debater acerca dessa questão. No ensejo, agradeceu ao
Governo Municipal pelos serviços de raspagem de ruas na localidade de
Itapixuna, porém, cobrou em outro momento um trabalho mais satisfatório. Ao
concluir, prestou seu apoio ao Sr. Fernando Ramos. Continuando, foi convidado
para fazer uso da palavra no Grande Expediente, o Sr. Ver. Francisco Valécio
de Abrantes, que após cumprimentar a todos os presentes, registrou que
compareceu na Vila de Araí, na audiência do Plano de Cargos, Carreira e
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Salários da Secretaria de Saúde, dito isso, solicitou ao Sr. Presidente o
encaminhamento de um ofício ao Presidente do Conselho Municipal de Saúde,
para informa- lo que é o representante dessa Edilidade nomeado a estar
presente nas audiências para debater esse assunto. Na oportunidade, fez
menção ao plano previamente construído em 2011/ 2012, quando estava como
Secretário e Presidente do Conselho de Saúde e frisa que levará o mesmo para
ser discutido na audiência que acontecerá na Vila do Patal no dia 27 deste mês.
Ademais, relatou que a classe trabalhadora da saúde é muito sensível às
questões que são debatidas nesse plano, pois, identificou que os direitos da
ferida classe dos anos de 2011 e 2012 até o presente ano, foram praticamente
perdidos, citou o terço de férias e décimo terceiro salario de servidor temporário,
quais ainda não foram reconquistados. Encerra, lançando convite para
prestigiarem o evento Cultural Raízes da Terra, nos dias 02, 03 e 04 do mês de
outubro que acontecerá nesta cidade, em parceria com o Dep. Chicão e
Fundação Cultural do Estado do Pará. De posse da palavra o Sr. Presidente,
Ver. Niaris Nogueira Ferreira que ao cumprimentar as pessoas presentes, fez
referencia ao trecho do pronunciamento do Sr. Prefeito no programa radiofônico,
quando este ataca o Parlamento e principalmente a sua pessoa, chamando- o
de incompetente, então, alega que por tais motivos o Sr. Prefeito não estava
acostumado com um Parlamento ativo. Ressaltou que, os Sres. Vereadores irão
seguir representando o povo desse município até o final de seus mandatos,
seguindo o Regimento Interno dessa Casa de Leis, tanto que, o trabalho de
fiscalização que realizou nas escolas da Rede Municipal e na Ponte do Arrozal,
estar incluso no mesmo. Relata que muito o Sr. Prefeito tem a esclarecer,
referiu- se ao veiculo do amigo do mesmo que é alugado para a Secretaria de
Educação, o qual estar com o documento vencido desde 2011, uma ambulância
que foi abandonada após haver um acidente, a falta constante de merenda
escolar, recursos públicos desviados da licitação em 2017, isso são assuntos
que o Chefe do Executivo deveria expor na radio local, ultimou, declarando que
este Poder não vai se calar diante de tantas irregularidades. Não tendo mais
nada a ser tratado, o Sr. Presidente encerrou a presente sessão, marcando a
próxima para o dia 1º do mês de outubro do ano em curso. Sala do Salão
Plenário Domingos Nivaldo Lima, Câmara Municipal de Augusto Corrêa, em 24
de setembro de 2019.


