
1

Ata da 36ª Sessão Ordinária da 3ª Sessão Legislativa, da 14ª Legislatura da
Câmara Municipal de Augusto Corrêa, realizada em 22 de outubro de 2019.

Aos vinte e dois (22) 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, Vereador 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 Sexta 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 ao povo que estava presente no auditório, e iniciou a
reunião. Em seguida, passou a palavra para a Segunda Secretária que efetuou
a chamada nominal dos Sres. Vereadores, cujos presentes nominam-se adiante:
Francisco Valécio de Abrantes, Glaucia F. de Araújo Sério, Jamerson William A.
da Costa, José Carlos A. da Costa, Lilian Reis Padilha, Messias Gama Amorim,
Sebastião Siqueira Quadros, Miguel Ivonaldo F. Barreto e Niaris Nogueira
Ferreira; não se fizeram presente os Vereadores Antônio Maria R. Marques,
Carlos Melo Lima Júnior, José Benedito G. Fernandes e Raimundo Reginaldo
Santana; e a Senhora Lucinete Teixeira Marques, primeira suplente do Vereador
Miguel Ivonaldo Farias Barreto e da Coligação do partido Democratas, que fora
convocada, conforme preceitua a parte final do inciso I do art. 5º do Decreto-Lei
nº 201/67, para votar nas matérias em que ele estivesse impedido. 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 Salmos. Em ato
continuo, o Sr. Presidente procedeu a leitura da ata da sessão anterior. Depois,
submeteu à discussão e votação, restando aprovada por unanimidade. Assim,
deu seguimento à sessão com a leitura da matéria da pauta a saber: No
expediente: (a) Ofícios Correspondências, (b) Representação Político
Administrativo- Processo nº75/2019– (Denúncia), proposta contra o Vereador
Miguel Ivonaldo Farias Barreto e (c) Requerimentos 2019. Assuntos
Deliberativos: (a) Requerimentos antes referidos, e outros que sejam
apresentados em plenário, e sujeitados à apreciação do mesmo; (b)
Representação Político-administrativa (Denúncia), que visa responsabilizar o
Vereador Miguel Ivonaldo Farias Barreto por desvio de conduta político-
administrativa prevista no inciso I do art. 7º do Decreto-Lei nº 201/67 e (c)
Requerimentos nº15 e nº16, de iniciativa do Sr. Ver. Jamerson William A. da
Costa. A seguir, franqueou a palavra para a Comunicação de Liderança
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Partidária, manifestou- se o Sr. Ver. Francisco Valécio de Abrantes, o qual
saudando os presentes. Externou comentários acerca do informativo
destacando a parceria entre o Governo do Pará por meio da SECTET, e o
Deputado Eduardo Costa o que vai garantir ampliação dos cursos de formação
superior, através da UFPA, essa pareceria estar firmada também com a
Prefeitura Municipal de Augusto Corrêa. Ao finalizar, se reportou ao Festival
Cultural de Raiz, informando que através do oficio 82/2019, foi encaminhado à
prestação de contas de termo de fomento nº004/2019- Festival Cultural de Raiz,
realizado nos dias 02 a 04 deste mês, o que prova a transparência dos recursos
públicos que são destinados a este município. Iniciando o Pequeno Expediente
conforme a ordem de inscrições, o Sr. Presidente convidou o Ver. Jamerson
William A. da Costa para proceder a leitura de seus requerimentos, que através
dos quais solicitou o Envio dos Demonstrativos das Receitas da Arrecadação
própria Municipal e Reforma da Escola de Ensino Fundamental Carmem Dilce
Gomes de Assunção. Passando para o Grande Expediente o Sr. Presidente
franqueou a palavra aos Sres. Vereadores e de acordo ao livro de assinaturas
fez uso da tribuna o Sr. Ver. Francisco Valécio de Abrantes, o qual retornando
a tribuna saudou os presentes nominalmente, informou que estiveram no dia 21
deste mês, na capital do Estado, cobrando incessantes recursos para este
município, esteve reunido com a equipe do Dep. Eduardo Costa para tratar a
respeito do Micro Sistema de Abastecimento de Água da Vila de Nova Olinda,
então, ressaltou que esta cidade geologicamente estar em uma posição de
sessenta metros a cima do nível do mar, com posição mediana coberta por uma
região rochosa. Ademais, propôs uma parceria aos demais Vereadores, Prefeito
Municipal e equipe de gestão, para que junto ao referido Deputado elaborar uma
solução sobre este assunto, porque isso é um problema geológico. No ensejo,
informou que esteve na comunidade de Vila Verde, participando de um evento
evangélico, na mesma ocasião, observava o pouco apoio que o Poder Público
atribui àquela região. Comentou também que esteve na Vila de Nova Olinda,
observava a insatisfação dos moradores em relação à questão da pavimentação
asfáltica, à falta de água e tudo que vem acontecendo negativamente naquela
vila, então, afirmou que em seu ponto de vista a Vila estar negligencia.
Direcionou-se a Líder do Governo, almejando saber acerca do andamento do
convenio para os serviços de pavimentação desta vila, bem como, em relação
ao trapiche. Aparteando, a Verª. da Base Glaucia Sério e Líder do Governo,
falou que segundo informações do prefeito, as obras do asfalto da supracitada
vila estão em fase de confecção de tubos, os quais estrão sendo
confeccionados dentro da própria vila. Falando acerca de sua preocupação com
relação à área da saúde, discorreu do falecimento de um bebê recém-nascido, e
da falta de alguns exames, enfim, sugere ao Secretário de Saúde uma revisão
na atenção básica, porque não aceita imortalidade infantil. Ocupou a tribuna o
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Sr. Ver. Miguel Ivonaldo F. Barreto, que cumprimentando os Sres. e Sras.
Vereadoras e demais presentes, congratulou-se com o Deputado Estadual
Eduardo Costa, mediante parceria firmada com este Município e Edil Francisco
Valécio, em especial pelos cursos de administração disponibilizados ao
município através da UFPA, também comentou acerca da luta com relação a Lei
Kandir, que em decorrência de uma repactuação faz com que o Governo do
Estado perca impostos através de Imposto sobre Circulação de Mercadorias e
Serviços (ICMS), importantes para o Estado do Pará e que poderiam ajudar a
amenizar os problemas. Ademais, informou acerca da viagem do Sr. Prefeito
Municipal a Brasília, e considerando que o prazo para as emendas impositivas
estar acabando, o mesmo aproveitou para levar ao conhecimento dos
deputados estaduais e federais, os projetos de leis e também solicitar recursos
para o Município de Augusto Corrêa, então, alegou que por existir diversos
problemas expostos no município, é impossível um governo resolver cem por
cento a todos. Teceu comentários sobre a Vila de Nova Olinda, com exceção da
água, que é uma questão geológica, vale ressaltar a pavimentação asfáltica de
qualidade que receberá a mesma. Enfim, comentou que alguns bairros da sede
do Município já receberam serviços de limpeza, como cidade Nova e Jardim
Bela Vista e citou que a escola Carmen Dilce receberá melhorias e brevemente
o bairro Lírios do Vale. Fez uso da palavra a Sra. Verª. Glaucia F. Araújo Sério,
que saudando a todos, agradeceu a Deus pela realização de mais uma sessão
Legislativa. Após, efetuou uma leitura Bíblica extraída do Livro de Coríntios,
assim dizendo, o que os olhos não viu, o ouvido não ouviu, e não chegaram ao
coração do homem, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. A
princípio, fez referência ao Projeto de Lei de sua autoria, que Proíbe a
Comercialização de Canudos de Plásticos no Município de Augusto Corrêa, o
qual por necessitar de alguns ajustes irá apresenta-lo somente na próxima
sessão. Corroborando o pronunciamento do Ver. Francisco Valécio com relação
água de Nova Olinda, fez referencia a pesquisa ocorrida no governo do ex.
Prefeito Amos Bezerra em 2017, uma empresa fora contratada em parceria com
a CPRM e FADESP, para realizar um estudo geológico no solo deste município,
o mesmo na época custou uma monta de quinze mil reais, a época recebera
uma preliminar dos resultados deste estudo, que exatamente apontava que esse
município encontra-se localizado nas bordas da bacia sedimentar composta de
rochas. Acrescentou que todos os estudos apontavam que o resultado da água
de certa forma era contaminado, então, alegou que isso é um dos problemas
que levou este Município a ter grandes problemas de água. Ademais, disse que
é preciso ter um destrave na Funasa para que o supracitado estudo venha à
tona. A Verª. também comentou de sua viagem ao Estado de São Paulo, onde
participou do Terceiro Módulo do Lidera Mais Formação Política para Mulheres.
Ao terminar o seu pronunciamento, manifestou seu apoio a todas as demandas
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apresentadas que são norteadas aos munícipes. Em seguida, fez uso da palavra
no Grande Expediente o Sr. Ver. José Carlos Amorim da Costa, que
saudando os Sres. e Sras. Vereadoras, agradeceu a Deus pelo momento
oportuno. Adentrando acerca do estudo geológico realizado no solo este
Município em 2017, disse que teve conhecimento de que a empresa contratada
não havia recebido o pagamento, em circunstancia disso, o instituto não liberava
o resultado. Na oportunidade, retrucou a Vereadora Glaucia Sério, afirmando o
pagamento do supracitado estudo. Então, o Vereador aduziu que a culpa é da
Funasa. Tecendo comentários a respeito da Ponte da Rocinha, a qual foi
construída pela empresa do Sr. Paulo Brigido, evidencia que a mesma poderá
desabar. Aparteando, falou o Sr. Presidente que esteve com o Promotor de
Justiça do Município, tratando acerca da problemática da ponte da Vila de
Perimirim, e na ocasião comentou também sobre este assunto, o qual disse-lhe
para fotografar a ponte, observando o tempo de serviço e posteriormente
confeccionar um relatório para apresenta-lo ao Ministério Público, então, propôs
ao Vereador para produzir esse levantamento. Outrossim, relatou sobre as
problemáticas na Ponte da Comunidade do Porto do Campo que encontra- se
comprometida, fez um questionamento citando a Ponte do Jutaí, predizendo que
no futuro também poderá desabar e cobrou a conclusão das demais pontes às
margens da PA/462, cujos serviços estão parados, por fim, questionou que a
Empresa SPA parou com os serviços na Ponte da Vila de Aturiaí, deixando os
moradores preocupados. Com a palavra o Edil Messias Gama Amorim, que
saudando a todos os presentes, agradeceu a Deus por mais uma sessão.
Ressaltou a princípio que a viagem do Prefeito a Brasília somente comprova a
sua preocupação com o povo deste município. Congratulou- se com a
comunidade de Nova Olinda, pela realização do Círio Religioso. No ensejo,
realizou agradecimentos ao Secretário de Obras, que sabendo das dificuldades
que passa o Município, sua luta é incansável para melhorar as vias públicas
deste município, que inclusive estiveram realizando serviços de limpeza na
comunidade do Cedro, então, lançou convite aos Sres. Vereadores para estar
presente no Círio daquela localidade. Conclui, manifestando- se favorável aos
requerimentos expostos. Posteriormente, utilizou- se da tribuna o Sr. Ver.
Jamerson William A. da Costa, que cumprimentando os Sres. e Sras.
Legisladoras e demais pessoas presentes, agradeceu a Deus pelo dom da vida.
Em seguida, reportou- se acerca de seus requerimentos, no que tange a escola
Carmen Dilce aguarda que os serviços que serão realizados na mesma por meio
do Projeto Mutirão da Reconstrução, seja a contento, no entanto, acrescentou
que a citada escola dispõe de uma infraestrutura boa e ótimo espaço físico,
porém, apresenta perigo aos alunos as janelas estarem com a vidraça
quebrada, disse que a construção de uma quadra para aquela escola, será útil
para a realização de atividades educacionais e outros eventos. Porém, declarou
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que sabe que os recursos públicos são insuficientes, mas, se a gestão for feita
de forma eficiente e equilibrada e da mesma forma os recursos, dará para fazer
muito mais do que vem sendo feito atualmente. Adiante, alegou que é atribuição
deste Parlamento acompanhar os recursos que o município arrecada, bem
como, analisar a evolução dos mesmos, portanto, questionou que o governo
jamais enviou a esta Edilidade os esclarecimentos solicitados, pelo menos com
relação a este assunto. Outrossim, fez referência ao Programa Radiofônico
Contraponto, que é realizado todos os sábados, diante disso, tratou acerca do
problema relacionado a água, dizendo que se há um empasse em torno de um
estudo, não pode passar três anos nesse empasse, sugere ao Governo
Municipal buscar estratégias para superar esse problema e citou a realização de
audiências públicas por bairro como exemplo. De posse da palavra o Sr.
Presidente, Ver. Niaris Nogueira Ferreira, que saudando a todos, relatou
acerca da visita que fez a Comunidade do Itapixuna, onde recebeu
questionamentos por parte dos moradores a respeito da falta de água devido ao
não pagamento dos boletos da energia do Sistema de Água da referida
comunidade, os moradores pedem uma explicação já que fazem os devidos
pagamentos dos boletos mensalmente. Comentou que esteve na Vila de
Perimirim, discorreu do grande perigo que representa a ponte improvisada as
pessoas que ali trafegam, diante do exposto, disse que, sugeriu ao Promotor de
Justiça que notificasse o proprietário da Empresa, Sr. Paulo Brigido, o mesmo
disse-lhe que primeiramente iria notificar o fiscal contratado pelo governo para
estar presente no dia 24 deste mês em audiência na promotoria, para saber qual
é a situação e posteriormente, se necessário notificar o responsável pela obra,
diante disso, estendeu convite aos demais Edis para estarem presente nessa
audiência. No ensejo, comentou da visita que fizera nos Bairros Cidade Nova e
Jardim Bela Vista, reconhece o início dos serviços de limpeza nos mesmos,
porém, requer saber por meio de ofício à Secretaria de Obras se serão
complementados com tubulação, assim como, pede providencias quanto a
iluminação pública nos mesmos, pois, este é um problema recorrente. Ultimou,
congratulando-se com o Governador do Estado, pela execução da
pavimentação asfáltica da Vila de Aturiaí. Em seguida, adentrando na Ordem do
Dia o Senhor Presidente introduziu a primeira matéria deliberativa, e
submeteu à discussão e votação os Requerimentos de nº15 e nº16, do Sr. Ver.
Jamerson William A. da Costa, sendo os mesmos aprovados por unanimidade.
Adiante, passando à segunda matéria deliberativa, o Senhor Presidente
solicitou ao Primeiro Secretário que procedesse a leitura do Processo nº
75/2019 – Representação Político Administrativo (denúncia), apresentada
pelo Sr. José Otávio da Silva Sousa, que acusou o Vereador Miguel Ivonaldo
Farias Barreto de tomar alugado e pagar o aluguel de veículo automotor que não
foi efetivamente utilizado nem disponibilizado ao uso da Câmara Municipal de
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Augusto Corrêa, no ano de dois mil e dezoito, e outros desvios de conduta
correlatos caracterizados como atos de corrupção ou improbidade
administrativa. Na Representação ou Denúncia, o signatário requereu a
cassação do mandato do dito vereador por haver incidido nas circunstâncias
previstas no inciso I do art. 7º do Decreto-Lei nº 201/67. Concluída a leitura, o
Presidente esclareceu que a denúncia seria apurada, se a mesma fosse acata
pelo voto da maioria dos presentes, em votação aberta; caso contrário, seria
rejeitada preliminarmente. Dando início aos procedimentos de votação, o Sr.
Presidente esclareceu que aqueles que fossem favoráveis ao recebimento e
processamento da denúncia deveriam votar “sim”, enquanto aqueles que fossem
desfavoráveis ao recebimento e processamento da denúncia deveriam votar
“não”; assim, conclamou a cada um dos Vereadores e Vereadoras presentes
para votarem sobre a admissibilidade do Processo nº 75/2019 – que tratava de
“Representação Político Administrativo (denúncia)” contra o Vereador
Miguel Ivonaldo Farias Barreto. Os Vereadores Francisco Valécio de Abrantes,
Jamerson William Alves da Costa, José Carlos Amorim da Costa, Lilian Reis
Padilha e Sebastião Siqueira Quadros votaram sim – favoráveis ao recebimento
da denúncia; enquanto a Vereadora Gláucia Ferreira de Araújo Sério e o
Vereador Messias Gama Amorim votaram não – contrários ao recebimento da
denúncia. O vereador denunciado não votou por ser interessado diretamente na
deliberação e encontrar-se impedido; nem compareceu sua suplente, Senhora
Lucinete Teixeira Marques. Concluída a votação o Sr. Presidente apurou o
resultado e constatou que houve 05 (cinco) votos favoráveis ao recebimento da
denúncia (sim) e 02 (dois) votos contrários ao recebimento (não); então declarou
recebida a Denúncia pela Câmara Municipal de Augusto Corrêa. Dando
continuidade, para o sorteio dos nomes que comporiam a Comissão
Processante, o Senhor Presidente esclareceu que, na composição desta
Comissão, existia a necessidade de preservar a mesma proporcionalidade de
representação encontrada no Plenário da Casa Legislativa, dentro do possível,
por isso, o sorteio seria segmentado, de forma decrescente; isto é,
primeiramente, entre os partidos políticos ou blocos parlamentares que
detivessem as maiores bancadas, depois entre os partidos ou blocos com
menores bancadas, até completarem-se as três vagas da Comissão
Processante. Então, o Presidente convidou o Vereador Messias Gama Amorim
para acompanhar os procedimentos da Mesa Diretora e a ajudar no sorteio dos
nomes dos Vereadores que integrariam a Comissão Processante (CP), que
apuraria a denúncia contida no Processo nº 75/2019 acima referido. Os nomes
dos cinco vereadores integrantes do Bloco Parlamentar integrado pelos partidos
PT, PV, PSD, PC do B e PR foram colocados em cédulas de papel, iguais,
dobrados e inseridos em um recipiente. O Vereador Messias Gama Amorim
retirou o primeiro papel com o nome do Vereador José Benedito Fernandes
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Gonçalves, integrante do Bloco Parlamentar acima identificado. Prosseguindo, o
Presidente colocou no recipiente as cédulas com os nomes dos três Vereadores
membros do Partido Democrático Trabalhista (PDT), e convidou o Vereador
Messias Amorim para retirar uma cédula de papel, o qual, após retirar e abri-lo,
constatou que se encontrava o nome da Vereadora Lílian Reis Padilha. Antes de
repetir o procedimento pela terceira vez, o Presidente declarou que, como
membro do Patriota não se opunha à participação da Vereadora Gláucia Sério
na última rodada de sorteio, e inquiriu o Vereador Messias Gama Amorim se
permitia que a Vereadora Gláucia Ferreira de Araújo Sério participasse
juntamente com o partido dele – o DEM – no sorteio, tendo em vista que ela era
o único membro do parlamento cujo partido possuía apenas uma representante
sem coligação; pois a rigor deveriam participar dessa rodada apenas o DEM e
Patriota que possuíam dois membros, cada partido. O Vereador Messias
Amorim autorizou a participação da Vereadora Gláucia Sério. Então, repetindo o
mesmo procedimento, o Presidente determinou ao Primeiro Secretário que
lançasse no recipiente as cédulas com os nomes do Vereador Raimundo
Reginaldo Santana (Patriota), Messias Gama Amorim (DEM) e Gláucia Ferreira
de Araújo Sério (Solidariedade), solicitou ao Vereador Messias Amorim que
retirasse uma cédula. Aberta a cédula constatou-se o nome da Vereadora
Gláucia Ferreira de Araújo Sério. Concluído o sorteio, o Senhor Presidente
proclamou o resultado e declarou constituída a Comissão Processante pelos
Vereadores José Benedito Fernandes Gonçalves, Lílian Reis Padilha e Gláucia
Ferreira de Araújo Sério. Registrou que não suspenderia a sessão para que os
membros se reunissem e escolhessem dentre eles quem seria o Presidente e o
Relator, em vista da ausência do Vereador José Benedito Gonçalves; mas
convocou os membros da comissão processante a se reunirem no dia vinte e
quatro de outubro, às dez horas, no plenário da Câmara Municipal, para
definirem as funções de seus membros. Não tendo mais nada a ser tratado nem
comentado o Sr. Presidente encerrou a presente sessão, marcando a próxima
para o dia 29 do mês em curso. Sala das sessões do Plenário Domingos Nivaldo
Lima, Câmara Municipal de Augusto Corrêa, em 22 de outubro de 2019.


