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Ata da 33ª Sessão Ordinária da 3ª Sessão Legislativa, da 14ª Legislatura da
Câmara Municipal de Augusto Corrêa, realizada em 1º de outubro de 2019.

Ao primeiro (1º) dia do mês de outubro 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
Vereador Jamerson William A. da Costa- convidado a ocupar a Segunda
Secretaria na ausência de sua titular no momento da abertura da sessão,
reuniu-se a Câmara Municipal de Augusto Corrêa, Trigésima Terceira 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 o Segundo Secretário interino 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 ao Segundo Secretário que lesse um
texto da Bíblia, tendo este lido um trecho do Livro de Provérbios Cap.10,
Vers.02. Em ato continuo, franqueou 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 observando que
não havia matéria em pauta comunicou acerca do Evento Cultural de Raiz, que
acontecerá nos dias 02 a 04 de outubro no Município de Augusto Corrêa. A
seguir, franqueou a palavra para a Comunicação de Liderança Partidária,
manifestou- se o Sr. Ver. Francisco Valécio de Abrantes, o qual saudando a
todos lançou convite para participarem do Evento Cultural de Raiz, a realizar- se
nos dias 02 a 04 de outubro no Município de Augusto Corrêa, na Praça da
Concha Acústica, o evento contará com a parceria da Fundação Cultural do
Estado do Pará, Governo do Pará, Dep. Estadual Chicão e Associação
Beneficente São Carlos do Brasil. Ademais, comentou acerca dos desfites no
que tange à valorização da cultura popular que precisa ser corrigido, no entanto,
frisa que este evento tem esse objetivo, sobretudo, proporcionar alegria ao povo.
Avançando, o Sr. Presidente introduziu a tribuna popular, e convidou para se
manifestar o Professor de Karetê, Sr. Paulo Roberto Guilherme, que
saudando a todos no Parlamento, sublinhou que atualmente esse esporte estar
sendo bem representado no município, fez referencia aos atletas da Seleção
Paraense de Karatê que são campeões estaduais, nacionais e internacionais.
Informou que no dia 15 de junho deste ano, foi nomeado Presidente da
Federação Paraense de Karatê e retratou também acerca do alto custo para que
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um atleta se forme faixa preta. Ademais, informou que nos dias, 24 a 27, deste
mês, em Porto Velho- Rondônia acontecerá o Campeonato Mundial de Karatê,
tendo sidos convocados pela Seleção Brasileira de Karatê quatro atletas deste
município, com base nisso, solicitou ajuda financeira aos Sres. Vereadores, com
objetivo de cobrir as despesas realizadas com os mesmos, enfim, referiu- se a
Escola Rosa Athayde e destacou a vulnerabilidade que representa aos alunos,
principalmente ao consumo de drogas. Passando para o Grande Expediente de
acordo ao livro de assinaturas, fez uso da palavra o Sr. Ver. Francisco Valécio
de Abrantes, que saudando as pessoas presentes, enfatizou que de modo geral
o esporte é um lazer enraizado na população, quanto ao karatê deveria ser
olhado com mais carinho pelo Poder Público, neste seguimento, manifestou seu
apoio, a fim de colaborar com o Sr. Paulo Roberto nessa modalidade. No
ensejo, comentou que esteve participando juntamente com o Edil Carlos Melo L.
Júnior, da terceira audiência do Plano de Cargos, Carreiras e Salário da
Secretaria de Saúde, na Vila do Patal, na mesma ocasião protocolou o ofício de
nº28, ao Presidente do Conselho de Saúde, encaminhando a estrutura do Plano
de Cargos, Carreiras e Salário da Saúde construída em 2012, Ofícios
encaminhados naquela época e Comunicações eletrônicas de encaminhamento
dos anos de 2012 e 2016, e Ofício nº29, que encaminha as justificativas
realizadas ao Ministério da Saúde do ano de 2012, em resposta ao oficio do MS
nº2728, para constatação na época de impropriedades na contratação de
pessoal para atuação nas ações Epidemiológicas e Controle de Doenças,
posteriormente sendo aceitas no Ministério da Saúde. Esclareceu que a
Secretaria de Saúde deste Município não possui mais o referido plano, porém,
ressaltou que a classe trabalhadora da área da saúde urge para que o plano
seja construído. Para concluir, mencionou novamente a realização do evento
Cultural de Raiz, que contará com apresentação de Grupos de Carimbó, Dj’s,
Cantores da Terra e Bandas os Canibais e AR-15. Ocupou a tribuna o Sr. Ver.
Carlos Melo Lima Júnior, que saudando os Sres. e Sras. Vereadoras e demais
presentes, congratulou- se com as ações promovidas pelo Sr. Paulo Roberto
como professor de karatê. Falando acerca da escola Rosa Athayde, assegurou
que estão os Sres. Vereadores empenhados para contribuir com a edificação
dessa Instituição de Ensino, tanto que, passa a mesma por uma reforma,
complementa que, por estar fragmentada e sem apresentar qualquer
comodidade adequada aos estudantes, somente desfavorece o processo do
ensino aprendizagem do aluno. Ademais, o Vereador relatou que a ausência de
merenda escolar é um fator preocupante no município, isso será constatado no
IDEB (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica) deste ano, nesse
contexto a merenda escolar se faz tão importante porque é considerada a
primeira refeição do dia para muitos alunos. Ao findar, mencionou acerca do
reconhecimento que teve a Biblioteca Antônio Coutinho de Campos, ao ocupar a
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6ª posição e a primeira do Estado do Pará nas práticas do Programa em
Biblioteca da Recode, diante do exposto, felicitou a ex. Coordenadora Sra.
Adriete Ribeiro e demais envolvidos pela dedicação que tiveram com a mesma.
Continuando, fez uso da tribuna no Grande expediente o Sr. Ver. Sebastião
Siqueira Quadros, que cumprimentando os Sres. e Sras. Vereadoras e público
presente estendeu felicitações ao Sr. Paulo Roberto, e destacou a falta de apoio
que não tem para desenvolver ainda mais o karatê. Ademais, congratulou- se
com o Edil Francisco Valécio, por oportunizar com o apoio do Dep. Chicão o
Festival Cultural de Raiz para a população Urumajoense. Em seguida, o
Vereador observou que o Município não estar caminhando de forma satisfatória,
assim, contradizendo o pronunciamento do Sr. Prefeito em programa
radiofônico, questionou a falta de medicamentos nos Postos Municipais, de
merenda escolar e da Iluminação Pública, desta forma, realizou um
requerimento verbal solicitando iluminação para a Comunidade de Areia Grossa.
Expôs comentários acerca da Comissão Processante, que investigou e
comprovou desvios de recursos públicos proferidos pelo Prefeito Municipal,
então, insinuou que o mesmo por estar tendo gastos, supostamente estar
retirando dos cofres públicos o recurso para aplicar em sua defesa. Declarou
ainda que, este é o momento de observar quais Vereadores estão defendo o
dinheiro público e ultimou, dizendo que sairá deste Poder com a cabeça erguida
e o dever cumprido. Foi convidada para fazer uso da palavra a Sra. Verª. Lilian
Reis Padilha, que saudando os presentes, agradeceu a Deus pelo dom da vida.
Congratulou- se com o Sr. Paulo Roberto, manifestando apoio ao trabalho que o
mesmo efetua neste município. Após, ressaltou que assim como o futebol obtém
apoio, o karatê é um esporte que necessita ser unificado, portanto, solicita ao
Departamento de Esportes do Município, medidas com que venha oferecer um
incentivo maior a essa modalidade que somente contribui ao bem das crianças e
adolescentes. Proferindo, disse que neste Parlamento suas cobranças são
constantes para atender aos anseios do povo, como forma de contribuir
informou que no dia 05 deste mês, acontecerá a entrega do recurso de cem mil
reais, proveniente do Departamento do Credcidadão para este município. Para
concluir, a Vereadora fez uma pequena reflexão, dizendo que tudo nesta vida é
passageiro, porém, sem distinção aos olhos de Deus todos são iguais.
Prosseguindo, utilizou- se da tribuna a Sra. Verª. Glaucia F. de Araújo Sério,
que cumprimentando a todos, agradeceu a Deus pelo dom da vida e mencionou
o Salmo103. Ao considerar o pronunciamento do colega Ver. Sebastião
Siqueira, disse que cada Vereador neste Parlamento assume uma posição e
uma responsabilidade individual, diante da sociedade recebem propostas e
concedem respostas, contudo, enfatiza que o parlamento tem passado por um
trabalho de comissões que investigam supostos desvios e supostas
irregularidades, isso porque não existe fato real, mas, esse é o papel do
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Parlamento. Professa ainda que, faz parte de duas comissões processantes
onde os trabalhos estão sendo feitos e trilhando as vias normais. Ademais,
ressaltou que não caminha junto com quem considere corrupto, sabe o que
defende, então, alegou que não se vendeu e não se venderá, mas, defenderá o
lado que assumiu em campanha até este momento. Acrescentando, disse que a
justiça nem sempre é aquilo que queremos, porém, pode dizer com
conhecimento que todos que assumiram o poder neste município, de uma
maneira ou de outra se beneficiaram, mas que, deixaram o seu legado. Ao
finalizar, a Vereadora pediu a Deus que continue abençoando este Parlamento e
ao Município de Augusto Corrêa e acima de tudo que prevaleça o respeito. De
posse da palavra o Sr. Presidente, Ver. Niaris Nogueira Ferreira, que ao
congratular- se com os presentes agradeceu a Deus por conceder mais uma
sessão Legislativa. Realizou felicitações ao Sr. Paulo Roberto, pelo trabalho e
conquistas obtidas para o município de Augusto Corrêa. Proferindo, disse que
no município percebe- se que na prática de esporte o investimento maior estar
presente no futsal, então, ressaltou que os professores Rubens e Cosmo, os
quais estão à frente do Departamento de Esporte do Município, realizam aquilo
que é possível fazer pelo esporte, isso pela falta de incentivo financeiro para
este departamento. Reportando- se acerca da audiência da comissão
processante nº73, esclareceu que a Câmara Legislativa é um Poder que
fiscaliza o Poder Executivo, porém, a Sra. Juíza concedeu através de uma
liminar suspender com as investigações dessa Comissão, em seu ponto de
vista, considera tal atitude uma vergonha. Declarou que jamais este Parlamento
impediu o Sr. Prefeito de trabalhar, pelo contrário, as cobranças que neste
Poder são atribuídas ao mesmo são para obter resultados satisfatórios, então,
questionou a distinção que faz o Sr. Prefeito ao receber uma demanda de um
Vereador que faz oposição. Em seguida, relatou que considera demagogia ao
tratarem os fatos que foram apurados pelas comissões processantes como não
conclusivos, ultimou, dizendo que lutará para combater a corrupção que estar
instalada nesse Município. Não tendo mais nada a ser tratado nem comentado o
Sr. Presidente encerrou a presente sessão, marcando a próxima para o dia 08
de outubro do ano em curso. Sala das sessões do Plenário Domingos Nivaldo
Lima, Câmara Municipal de Augusto Corrêa, em 1º de outubro de 2019.


