
1

Ata da 35ª Sessão Ordinária da 3ª Sessão Legislativa, da 14ª Legislatura da
Câmara Municipal de Augusto Corrêa, realizada em 15 de outubro de 2019.

Aos quinze (15) dias 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
Vereadora Lilian Reis Padilha- Segunda Secretária, reuniu-se a Câmara
Municipal de Augusto Corrêa, Trigésima Quinta 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.03, Vers.01 a 04. Em ato continuo, o Sr.
Presidente procedeu a leitura da ata da sessão do dia 1º do corrente mês.
Depois, a submeteu à discussão, na oportunidade, o mesmo esclareceu e
solicitou para acrescentar em seu pronunciamento, que não considerou uma
vergonha a liminar concedida pela Sra. Juíza para suspender com as
investigações da comissão processante nº73, e sim, disse que devem respeitar
seus superiores, sobretudo, a lei. Concluída a observância a mesma foi
submetida à votação, restando aprovada por unanimidade, assim como, a ata do
dia 08 do corrente mês. Assim, deu seguimento à sessão com a leitura da
matéria da pauta que constou dos seguintes: I- Ofícios Correspondências, II-
Requerimentos 2019: nº10 e nº11, de iniciativa do Sr. Ver. Carlos Melo Lima
Júnior, nº13 e nº14, de iniciativa do Sr. Ver. Jamerson William A. da Costa, nº55
e nº56, de autoria do Sr. Ver. Niaris Nogueira Ferreira, III- Representação
Político Administrativo. A seguir, franqueou a palavra para a Comunicação de
Liderança Partidária, manifestou- se o Sr. Ver. Francisco Valécio de
Abrantes, o qual saudando os presentes homenageou a todos os professores
da Rede Municipal de Ensino, pelo dia do professor comemorado nesta data e
pelo tanto de transformação que realizam todos os dias nas escolas, direcionou
o envio de ofícios para a Secretaria de Educação, em especial as professoras
Tomázia na Vila de Nova Olinda e Ana na Vila de Aturiaí, enfim, disse acreditar
que o único meio de transformar a sociedade é através de uma educação digna.
Em seguida, ocupou a tribuna o Sr. Ver. Jamerson William A. da Costa, que
ao cumprimentar a todos, registrou que esteve juntamente com a Verª. Lilian
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Reis, participando da Convenção Estadual do Partido PDT, na Câmara
Municipal do Estado do Pará, esteve presente o Vice Presidente do PDT Ciro
Gomes, Presidente Nacional do Partido Democrático Trabalhista Carlos Lupi e
Lideranças Regionais Sr. Giovane Queiroz e Dep. Estadual Miro Sanova. Entre
diversas questões abordadas, foi ressaltada a postura do PDT na defesa da
educação, do trabalhismo e da organização do partido em termos estratégicos
para a próxima eleição municipal, visando construir bases para apoiar Ciro
Gomes a Presidência da Republica em 2022. Iniciando o Pequeno Expediente
conforme a ordem de inscrição, o Sr. Presidente convidou o Ver. Carlos Melo L.
Júnior para apresentar os seus requerimentos que através dos quais solicitou as
Construções do Terminal Rodoviário Municipal e de Pontos de
embarque/desembarque de passageiros, na cidade de Augusto Corrêa. Na
sequência, fez uso da tribuna o Edil Jamerson William A. da Costa, em cuja
oportunidade solicitou a Reforma, ampliação e construção do muro da Escola de
Ensino Fundamental Lírios do Vale e a retomada das obras da Quadra neste
mesmo Bairro. Em seguida, o Sr. Presidente ocupou a tribuna e efetuou a
leitura de suas proposituras, onde solicitam Construção de um Micro Sistema de
Água na Comunidade do Perimirim e Informações sobre a escolha de Diretor da
Escola de Ensino Fundamental Belarmino Alves Corrêa, na comunidade da
Travessa do Dez. Avançando, o Sr. Presidente introduziu a tribuna popular, e
convidou para se manifestar o comunitário Josimar Martins, que após
cumprimentar a todos, reivindicou a retomada dos trabalhos na Ponte do
Perimirim, relata que os serviços neste momento encontram- se parados, isso
somente prejudica a vida de quem necessita utilizar- se de uma ponte
improvisada. Ademais, cobrou uma atitude concreta por parte do Sr. Prefeito
Municipal como forma de solucionar essa problemática, pois, é comprovada a
angustia dos moradores que estão cansados das promessas e pouco resultado.
Logo após, fez uso da palavra o comunitário Antônio da Costa, que saudando
os Sres. Vereadores também fez suas reclamações, cujo foco principal é a
retomada dos trabalhos na Ponte do Perimirim, a qual ainda resta trinta e seis
metros a ser concluído. Então, questionou a atitude da empresa de ter
paralisado a obra, o que deixa os moradores em situação calamitosa. Disse
ainda que, buscaram providencias no Ministério Público para que a empresa
cumprisse o contrato, mas, não tiveram resultados satisfatórios, pede uma
parceria unificada para essa questão. Solicitou também providencias para a
estrada que dá acesso a Vila de Perimirim e adjacências, a possibilidade de
construir um trapiche na orla daquela vila e a reforma das escolas. Passando
para o Grande Expediente o Sr. Presidente franqueou a palavra aos Sres.
Vereadores, sendo o primeiro inscrito no livro de assinaturas o Sr. Ver.
Jamerson William A. da Costa, que saudando a todos no Parlamento,
agradeceu a Deus pelo dom da vida. Reportou- se acerca de seus
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requerimentos, disse que teve conhecimento de que existem várias demandas
solicitando a melhoria da escola Lírios do Vale, uma vez que, é uma
necessidade para a comunidade escolar, pois encontra- em estado precário,
quanto à quadra desta escola localizada no bairro periférico desta cidade, estar
servindo para deposito de roubos e consumo de drogas, mas que, deve o
Governo Municipal intervir e empenhar- se para cobrar da empresa a retomada
dos trabalhos nessa quadra, ou renovar um novo contrato, então, destacou que
as politicas públicas que foram desenvolvidas pelos governos passados e pelo
governo atual, são poucos relacionados à tentativa de combater na prevenção
ao uso de drogas. O Ver. alegou que já se aproxima três anos de gestão e
poucas reformas o Governo Municipal atribuiu nas escolas da rede municipal, no
momento fez um comparativo das reformas proferidas pela gestão passada para
com a atual. Então, asseverou que em seu ponto de vista, dá para fazer.
Encerra, relatando que a situação estar muito difícil para a população que reside
nos bairros periféricos, dado a falta de água e infraestrutura, isso é uma questão
que deve ser olhado com carinho pelo poder público, pois são munícipes que
merecem a atenção do governo. Ocupou a tribuna o Sr. Ver. Carlos Melo Lima
Júnior, que saudando os presentes, congratulou- se com os moradores de
Perimirim. Na oportunidade, informou que o Dep. Cristiano Vale, irá se reunir
com o INCRA para debater acerca da obra da ponte de Perimirim, assim como,
sobre a BR/308. Em relação aos requerimentos que apresentou, solicita
sensibilidade por parte do Sr. Prefeito, que ao crescimento urbano e rural urge
uma necessidade extrema de consolidar essas construções, bem como, para os
transportes, como forma também de oferecer mais comodidade e segurança aos
passageiros. Teceu comentários a respeito de políticas de governo de estado ao
longo prazo, proferindo que desta maneira somente favorece o município,
sobretudo, a população. Comentou ainda sobre a educação neste município,
lembrou-se dos Projetos de Leis aprovados em 2015 e citou o projeto que
autorizava a escola a escolher através de votação com a comunidade o Gestor e
vice Gestor Escolar, e o projeto que criou o Plano Municipal de Educação, com
vigência de dez anos, onde contém artigos destacando que a cada dois anos
serão promovidos simpósios para discutir os avanços e metas desta área, diante
disso, manifestou repúdio a atitude da Secretária de Educação por não discutir a
questão educacional do município. Enfim, sugeriu para a Comissão de
Educação, que realize uma audiência pública para discutir as questões
educacionais, principalmente sobre a merenda escolar. Continuando, fez uso da
palavra o Sr. Ver. Raimundo Reginaldo Santana, que cumprimentando as
pessoas presentes, teceu felicitações a todos os professores pela data
comemorativa atribuída aos mesmos, fez referência a Verª. Glaucia Sério, que
além de estar Vereadora é também educadora. Adentrando acerca do assunto
que envolve a Ponte do Perimirim, lembrou-se que esteve no gabinete do
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responsável pela execução daquela obra, em cuja ocasião, o mesmo garantiu
que em três meses os serviços na mesma seriam finalizados, falou inda que o
Ministério Público teria que dar uma resposta concreta para a comunidade, já
que o prazo expirou. Então, questionou que a empresa do Sr. Paulo Brigido
sempre vence os processos licitatórios, no entanto, suas obras neste município
são de péssima qualidade. Para concluir, manifestou- se favorável aos
requerimentos expostos e lançou convite aos presentes para participarem do
Círio Religioso de Nazaré, na Vila de Nova Olinda, no dia 20 deste mês.
Prosseguindo, usou a tribuna a Sra. Verª. Glaucia F. de Araújo Sério, que
cumprimentos os Sres. Edis e demais pessoas presentes, agradeceu a Deus
pelo dom da vida. Após, procedeu uma pequena homenagem a todos os
professores do Brasil, nesta data 15 de outubro mês em que se comemora o dia
do professor, em especial aos da rede Municipal de Ensino de Augusto Corrêa,
dito isso, efetuou a uma leitura Bíblica extraída do Livro de Provérbios, o qual
trata do conhecimento que provém somente de Deus. Pontuou a Verª. que sem
professor não há profissão, pediu a Deus que continue lhes abençoando, dando-
lhes a sabedoria necessária para vencer a labuta do dia a dia. Ademais, relatou
as dificuldades que passa um professor para lecionar, sobretudo, em um País
que não os valoriza. No momento propício, o Sr. Ver. Jamerson William ofertou
para a Vereadora o Poema Chaves, de autoria do poeta Oldney Lopes, lendo o
mesmo em seguida. Externou seu apoio aos moradores de Perimirim, frisa que
se sente tão frustrada quanto os mesmos, mas que, está aguardando resposta
por parte do Sr. Paulo Brigido acerca deste problema, professa ainda que
enquanto Vereadores continuarão cobrando, lutando e exigindo de quem de
direito para que essa benfeitoria seja concretizada. A Verª. terminou o seu
pronunciamento prestando apoio ao grupo de manifestantes que reivindica a
conclusão da BR/308 e parabenizou a Vila de Aturiaí pelo início dos serviços de
pavimentação asfáltica. Em seguida, foi convidado a fazer uso da palavra no
grande expediente o Sr. Ver. José Carlos A. da Costa, que em nome do Sr.
Presidente saudou a Mesa Diretora e por seguinte aos demais presentes,
seguidamente agradeceu a Deus por mais uma sessão. A princípio, parabenizou
o colega Vereador Francisco Valécio, por ser o mediador do Festival Cultural de
Raiz realizado nesta cidade.  No ensejo, teceu felicitações em nome da Verª.
Glaucia Sério a todos os professores, no momento, reconhecendo o árduo
trabalho que estes enfrentam cotidianamente. Manifestou- se de acordo aos
requerimentos apresentados, e relatou as problemáticas vivenciadas pela
população, contudo, comentou a respeito das péssimas obras executas pela
empresa do Sr. Paulo Brigido, citou as pontes da Vila do Araí, porto da Rocinha
e da Comunidade do Porto do Campo, fez referências também às pontes a
margem da estrada PA/462, como do Rio Peroba, mediante exposto, sugeriu
aos colegas Edis uma parceria unificada para cobrar do Secretário de
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Transporte do Estado, a presença de um engenheiro visando fiscalizar essas
obras de má qualidade. Findou, manifestando apoio a Vila de Perimirim, pois, a
não conclusão da ponte somente prejudica a vida dos moradores. Tendo usado
a tribuna o Sr. Ver. Francisco Valécio de Abrantes, que cumprimentando a
todos, reportou- se acerca da ponte do Perimirim, discorreu que tanto os
Vereadores da Base, quanto da Oposição estiveram nessa vila e realizaram
vídeos da ponte, como oposição fez uma cobrança ao Governo Municipal para
que brevemente seja concluída, proferindo que os benefícios são para o bem
comum da população, diante do exposto, o Vereador prestou seu apoio aos
moradores e disse que estar à disposição dos mesmos para fazer uma cobrança
mais efusiva. Registrou que o Posto de Saúde da referida Vila, foi traçado uma
luta muito grande para reformá-lo, época em que esteve como Secretário de
Saúde. Na oportunidade, informando também que as UBS deste Município,
voltaram a ficar sem medicamentos, enfatiza que de todas as formas o Vereador
é cobrado, no entanto, referente à busca de emendas parlamentares, informa
que trouxeram quinhentos mil reais para custeio na área da saúde, advinda do
Dep. Eduardo Costa, declara que o resultado não reflete na atenção básica,
reconhece que a gestão de saúde é boa, mas, não podem esquecer-se das
falhas. Noticiou que buscará mais recursos, informa que estará reunido com o
presidente da FUNAZA para que possam elaborar estratégias para o sistema de
água da Vila de Nova Olinda, enfim, assegura que dar o aval dessa benfeitoria a
citada vila é muito gratificante, porque a prioridade sempre tem que ser o povo.
Em seguida, fez uso da palavra a Sra. Verª. Lilian Reis Padilha, que ao
cumprimentar as pessoas presentes, agradeceu a Deus pelo dom da vida. No
ensejo, direcionou o envio de ofícios para a Secretaria de Obras, em cuja
oportunidade solicita informações recorrentes a falta de água nos bairros Jardim
Bela Vista e São João, relatou o sofrimento dos moradores dado à ausência
desse bem tão precioso, além disso, pede esclarecimentos acerca da não
conclusão dos serviços de tubulação na Rua Domingos Nivaldo Lima, no bairro
São Benedito, evidenciando que uma criança caiu no buraco dessa obra.
Ademais, comentou que esteve na Convenção Estadual do Partido PDT e
ressalta que foi um evento muito agradável, assim como, o Círio de Nazaré
realizado na capital do Estado. Outrossim, deu ênfase ao noticiário em rede
nacional onde destacou o Município de Tomé-Açu, Estado do Pará, os seus
avanços na produção da agricultura familiar. Solidarizou-se com os munícipes
de Perimirim, manifestando-se a disposição de todos. Solicitou um pedido
documental para a Secretária de Educação, solicitando tomada de providencias
para que haja um espaço adequado aos alunos da escola Rosa Athayde realizar
suas atividades de educação física. Ao findar, felicitou a todos os professores da
rede Municipal de Ensino. De posse da palavra o Sr. Presidente, Ver. Niaris
Nogueira Ferreira, que saudando a todos no Poder Legislativo Municipal,
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realizou felicitações a todos os professores deste País, em especial aos da rede
Municipal de Ensino representado pela Vereadora e Professora Glaucia Sério.
Adentrando acerca da problemática que envolve a ponte do Perimirim, disse que
o prazo dado pelo responsável daquela obra já expirou, portanto, sugeriu uma
parceria aos demais vereadores para cobrar, sobretudo, conseguir resultados
satisfatórios. Ainda sobre esse assunto, comentou acerca de sua preocupação
em relação à ponte improvisada, porque acredita ser uma tragédia anunciada.
Outrossim, falou que esteve conversando com o Dep. Cristiano Vale, através
das redes sociais, e o mesmo apresentou como orientação protocolar um ofício,
e em seguida, marcará uma reunião com os Vereadores para debater sobre o
assunto da supracitada ponte. Reportando-se ao requerimento que apresentou
direcionado ao Perimirim, disse que conhece o sofrimento daquela comunidade
e é com base nisso que solicitou um novo sistema de água para aquela vila e
adjacentes, que atenda a demanda satisfatoriamente. Então, cobrou para a
Secretária de Educação, explicações em virtudes de não ter acontecido à
eleição para gestor escolar na escola Belarmino Alves Corrêa, na Travessa do
Dez, declarando que permanece a mesma gestora escolar que fora escolhida
por indicação. Ademais, cobrou providencias para resolver os problemas que
envolvem a falta de água no Bairro São Benedito, enfim, que haja tomada de
providencias para recuperar os bairros desta cidade. Em seguida, submeteu
para discussão e votação os Requerimentos de nº10 e nº11, do Sr. Ver. Carlos
Melo Lima Júnior, nº13 e nº14, do Sr. Ver. Jamerson William A. da Costa, nº55 e
nº56, do Sr. Ver. Niaris Nogueira Ferreira, sendo todos aprovados por
unanimidade. Em ato continuo, o Sr. Presidente informou acerca da
Representação Político Administrativo Processo n°75/2019, atribuída ao Sr. Ver.
Miguel Ivonaldo Farias Barreto, o qual foi retirado de pauta em virtudes de não
ter localizado a Sra. Lucinete Teixeira Marques da Coligação do partido
Democratas e primeira suplente do Vereador acima citado. Não tendo mais nada
a ser tratado nem comentado, o Sr. Presidente encerrou a presente sessão e
marcou a próxima para o dia 22 do corrente mês. Sala das sessões do Plenário
Domingos Nivaldo Lima, Câmara Municipal de Augusto Corrêa, em 15 de
outubro de 2019.


