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Ata da 38ª Sessão Ordinária da 3ª Sessão Legislativa, da 14ª Legislatura da
Câmara Municipal de Augusto Corrêa, realizada em 05 de novembro de 2019.

Aos cinco (05) dias do mês de novembro 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 Oitava 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:
Antônio Maria R. Marques, Carlos Melo Lima Júnior, Francisco Valécio de
Abrantes, Glaucia F. de Araújo Sério, Jamerson William A. da Costa, José
Carlos A. da Costa, José Benedito G. Fernandes, Lilian Reis Padilha, Sebastião
Siqueira Quadros, Miguel Ivonaldo F. Barreto, Raimundo Reginaldo Santana e
Niaris Nogueira Ferreira; não se fez presente o Vereador, Messias Gama
Amorim. 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 Jó
Cap.36, Vers.05 a 07. Em ato continuo, o Sr. Presidente solicitou ao Primeiro
Secretário que procedesse 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) Requerimentos 2019 e (c)
Projetos de Leis do Executivo Municipal, (a) Ofícios nº232 e nº234/2019,
Requerimentos antes referidos, e outros que sejam apresentados em plenário, e
sujeitados à apreciação do mesmo; (b) Requerimento nº34, de iniciativa do Sr.
Ver. Miguel Ivonaldo F. Barreto e (c) Projeto de Lei nº006/2019- Autoriza
Abertura de Crédito Especial, e dá outras providencias e Projeto de Lei
nº007/2019- Estima Receita e Fixa a Despesa do Município de Augusto Corrêa,
para o exercício financeiro de 2020, de iniciativa do Executivo Municipal.
Avançando, o Sr. Presidente efetuou a leitura do ofício nº001/2019- Convite aos
Sres. Vereadores para participar da Audiência Pública do Plano de Mobilização,
a realizar-se no dia 06 deste mês, no Auditório da N.A Eventos, de autoria do Sr.
Iury Assis Barreto-Secretário Municipal de Planejamento. Dando seguimento aos
trabalhos o Sr. Presidente registrou o desaparecimento de seu carimbo, visto
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que, provavelmente perdido nas dependências dessa Edilidade, em seguida,
franqueou a palavra para a Comunicação de Liderança Partidárias:
manifestou- se o Sr. Ver. Francisco Valécio de Abrantes, o qual saudando a
todos, previamente comunicou o seu desligamento do Bloco Parlamentar PC do
B e também de Líder do Bloco, instituídos pelos Partidos PC do B, PT, PR, PV e
PSD, posteriormente oficializará o referido pedido. Na sequencia, fez uso da
palavra o Sr. Ver. Carlos Melo Lima Júnior, ao saudar a todos, congratulou- se
com o Governador do Estado, e fez menção ao convite que recebera para
participar do ato de inauguração do Hospital Público Regional dos Caetés, nesta
data em Capanema Pará. Ressaltou a grande relevância que representará essa
Instituição de Saúde para essa região, portanto, sugere ao Presidente da Casa
agilizar a presente sessão, no intuito de que participem os Sres. Vereadores
deste importante ato. Iniciando o Pequeno Expediente, o Sr. Presidente
convidou para proceder a leitura de seu requerimento o Sr. Ver. Miguel
Ivonaldo F. Barreto, através do qual solicitou Construção de uma Escola de
Ensino Fundamental na Comunidade de Santa Maria do Açaizal. Passando para
o Grande Expediente, o Sr. Presidente franqueou a palavra aos Sres.
Vereadores e de acordo ao livro de assinaturas fez uso da palavra o Sr. Ver.
Francisco Valécio de Abrantes, que saudando os presentes, solicitou ao Sr.
Presidente permissão para ausentar-se da sessão após o seu pronunciamento,
para que possa participar do evento de inauguração do Hospital Público
Regional dos Caetés, que acontecerá na cidade de Capanema. Relatou acerca
do índice grandioso de abuso sexual contra crianças e adolescentes, como
contribuição solicitou o envio de ofícios ao Conselho Tutelar e Secretaria de
Trabalho, Economia e Promoção Social, solicitando dados exatos do quantitativo
de casos para que a Câmara Municipal possa discutir o assunto, e juntos a
estes órgãos elaborem políticas públicas para prevenir nessa questão.
Comentou sobre a sua contribuição na audiência da construção do PCCS dos
trabalhadores em Saúde do Município, buscam através deste a valorização
profissional e a qualidade dos atendimentos prestados. No ensejo, solicitou o
envio de um ofício para a Igreja Assembleia de Deus na comunidade de Santa
Maria do Açaizal, felicitando pela Festividade das Primícias, insinuou ainda que
é uma festa religiosa que deve fazer parte do calendário oficial de eventos deste
Município. Comentou acerca da visita que fizeram ao Setran, cobrando
melhorias a PA/462 e conclusão de pontes, finalizou, fazendo uma cobrança
com relação à elaboração da resolução para a escolha do futuro Presidente
deste Poder. A seguir, fez uso da tribuna o Edil José Carlos Amorim da Costa,
que em nome do Sr. Presidente saudou a Mesa Diretora e por seguinte aos
demais presentes. Após, agradeceu a Deus por mais uma sessão. Realizou
agradecimentos ao Governo Municipal pelos trabalhos que estão sendo
realizados na Vila de Araí, oportunamente, direcionou-se a Líder do Governo, e
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solicitou a mesma que pergunte ao Chefe do Executivo, se serão efetuados
serviços de melhorias na Rua Maria Tavares, situada na Vila Mariana.
Congratulou-se com os colegas Vereadores que estiveram vistoriando junto com
os técnicos do Setran a Estrada PA/462, declara que acredita em resultados
positivos, tanto que, teve conhecimento de que brevemente a Ponte sobre o Rio
Peroba estará concluída, assim como, será feita uma parte até o final deste ano
da Ponte da comunidade de Vila Nova. No ensejo, fez menção a elaboração de
uma moção conjunta, destinado a Dep. Renilce Nicodemos como mediadora ao
Governo do Estado para que as Pontes das comunidades do Cafezinho e Zé
Castor passem a ser contempladas no orçamento do Estado, ou que pelo
menos sejam reforçadas. Conclui, dizendo que o momento estar para unir forças
em busca de dias melhores a este município. Continuando, usou a tribuna o Sr.
Ver. Antônio Maria R. Marques, que cumprimentando o Parlamento Municipal,
agradeceu a Deus pelo momento oportuno. Congratulou-se com todos que
estiveram visitando a PA/462, e agradeceu o empenho daqueles que lutam
veementemente pela melhoria desta estrada e pontes. Enfim, agradeceu
especialmente a Deputada Renilce Nicodemos e o Presidente do MDB Sr. Jader
Filho, mediador da audiência na Secretaria de Estado de Transporte. Em
seguida, foi convidado para fazer uso da palavra o Sr. Ver. Jamerson William
A. da costa, o qual após realizar os cumprimentos de praxe, agradeceu a Deus
pelo dom da vida. A seguir, reportou- se a respeito dos oficios que recebera
oriundos da Secretária de Educação, em resposta ao requerimento que solicitou
a reforma da escola Carmen Dilce e alguns reparos na quadra esportiva, à
mesma comunica que foi realizado o conserto da bomba d’água e pinturas.
Quanto a resposta ao ofício nº253/2019, a mesma comunica que a construção
do muro, entre outros serviços a serem executados na escola Lírios do Vale, já
estão dentro da planilha de trabalho a serem executados pela SEMED,
outrossim, informa que trabalhos de manutenção do prédio listado neste pedido
podem ser contemplados na planilha de serviços a ser executado pelo conselho
escolar, que cujo objetivo principal do PDDE manutenção, é melhorar o
ambiente visando o bem estar dos alunos, e que o Vereador deveria verificar
junto ao conselho escolar se estes serviços já não estão contemplados na
planilha de serviços do conselho. Alegou que esteve reunido com o conselho
daquela escola, manifestou repudio com relação à postura da supracitada
secretária, por não assumir a sua responsabilidade enquanto Secretária da
pasta da Educação, transferindo a responsabilidade que lhe compete para um
conselho que recebe anualmente uma monta de cinco mil e seiscentos reais,
cujo recurso é insuficiente para a manutenção que necessita uma escola. Então,
recomendou a formação de uma CPI da merenda escolar, para verificar os trinta
por cento dos gêneros alimentícios diretamente da agricultura familiar. Quanto
ao lixão na Vila de Nova Olinda, esteve visitando o local, assim como, esteve
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com o Secretário de Meio Ambiente, buscando providencias para o problema, o
mesmo disse que a Prefeitura já alugou um terreno na Vila do Patal, e que, o
lixo da cidade não estar sendo mais depositado em Nova Olinda. Enfim, fez uma
critica quanto a uma postagem do Secretário de Planejamento, Sr. Iury Barreto,
o qual afronta este Parlamento. Prosseguindo, usou a palavra o Sr. Ver. Miguel
Ivonaldo F. Barreto, que saudando os Sres. e Sras. Legisladoras e demais
presentes, realizou a defesa de seu requerimento, frisa que a comunidade de
Santa Maria do Açaizal utiliza um espaço alugado, quanto à necessidade da
escola em amenizar os problemas, salientou que esteve dialogando com
liderança daquela localidade, onde informou que as obras atualmente somente
acontecem se estiverem cadastradas no sistema de convênios, mas que, irá se
empenhar para conseguir através dos deputados o recurso necessário para a
construção dessa benfeitoria, isso é uma forma de atender aos alunos com
espaço adequado e digno. Ademais, informou que estão em fase de
cadastramento para a construção de escolas na Vila de Perimirim, Araí e
Itapixuna, por meio do FNDE, porém, aduziu que há também a necessidade de
conseguir o recurso. Na oportunidade, felicitou a Vila de Aturiaí, mediante
conclusão dos serviços de pavimentação asfáltica, bem como, ao ex. Ministro da
Integração que estar proporcionando junto com o Governo Municipal um
momento ímpar neste Município, levando asfalto de qualidade pela primeira vez
às comunidades. Ao finalizar, teceu alguns esclarecimentos sobre a questão do
abastecimento de água no bairro São Benedito, como medida de solução propôs
que haja uma conversa entre os Vereadores possibilitando a recuperação da
água que vem sendo defasado. Continuando, usou a tribuna no Grande
Expediente a Sra. Verª. Glaucia F. de Araújo Sério, que saudando os
presentes, agradeceu a Deus pelo dom da vida. Após, procedeu à leitura de um
trecho Bíblico extraído do livro de Salmos. Inicialmente, congratulou- se com a
Dep. Estadual Renilce Nicodemos pela disponibilidade e acompanhamento na
reunião que obtiveram com o Secretário de Estado de Transporte, Sr. Pádua
Andrade. Naquela ocasião, lembraram a mesma sobre a pauta que pedem na
Secretaria de Segurança Pública do Estado, para ativação da 15ª Companhia de
Policia Militar no Município de Augusto Corrêa. Em resposta, disse a referida
Deputada que trataria deste assunto com o Secretário de Segura Pública, em
audiência que teria com o mesmo. Adentrando acerca do problema que
corresponde à distribuição de água potável neste município, enfatiza que é um
problema sério, e mesmo que tenham sido implantados sistemas de
abastecimentos de água nesta cidade e nas comunidades, ainda assim, não foi
possível atender a toda a demanda populacional com água de qualidade. Então,
frisou que mediante a parceria com o Dep. Federal Paulo Benson aguarda uma
resposta deste, o que poderá fazer junto a Funasa para ajudar o Município em
relação a este assunto. Ademais, solicitou a revitalização da Praça 28 de Março,
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evidenciando as problemáticas que surgem em período de chuva, assim como,
requer a reforma e construção do Muro na Escola de Vila Verde. Congratulou-se
com os colegas Vereadores e Governo Municipal, que lutam constantemente por
um município melhor, enfim, disse que apresentará ofício na próxima sessão
informando o seu desligamento da liderança do Governo. Usando a tribuna o Sr.
Ver. José Benedito G. Fernandes, que saudando os Sres. e Sras. Legisladoras
e a todos os presentes, agradeceu a Deus por mais uma sessão. Congratulou-
se com os colegas de Parlamento que estiveram no Setran, reivindicando
melhorias para a estrada PA/462 e as Pontes às margens desta PA. Logo após,
comentou acerca da presença dos técnicos do Setran neste Município,
pontualizou o que mais chamou a sua atenção, foi à falta de respeito por parte
dos técnicos que não estiveram juntos aos Vereadores vistoriando a referida
estrada e as pontes, então, alegou que a vistoria não foi feita a contento.
Proferindo, questionou as péssimas condições dessa estrada e pontes que há
anos causa indignação na população. Reportando-se sobre a Vila de Nova
Olinda, lembrou que muito já conseguiu para aquela localidade, que inclusive
esteve com o Dep. Dirceu Ten Cater, tratando de assuntos de interesse dos
mesmos, e que em breve estará com a assessora do Senador Paulo Rocha,
para tratar acerca da emenda de custeio do sistema de água para Nova Olinda.
Falou ainda a respeito do lixão localizado nesta Vila e felicitou ao Governo
Municipal pela pavimentação asfáltica na Vila de Aturiaí. Finda, solicitando
através de ofício para a Secretaria de Obras, a instalação de luminárias aos
postes na Vila de Nova Olinda. De posse da palavra o Sr. Presidente Ver.
Niaris Nogueira Ferreira, que cumprimentando a todos iniciou o seu
pronunciamento congratulando- se com o Governador do Estado do Pará e
demais envolvidos, pela aquisição de asfalto na Vila de Aturiaí, isso é sinônimo
de avanço para o município de Augusto Corrêa. Após, reportou- se acerca da
Ponte da Vila de Perimirim, discorre que esteve reunido juntamente com o Edil
Raimundo Reginaldo, Sr. Rafael Corrêa, Engenheiro da Empresa do Sr. Paulo
Brigido e representante da Vila, na ocasião o engenheiro explicou que dos
setenta por cento que foi concluído, não receberam nem cinquenta por cento,
mas que, sempre houve uma parceria entre a empresa e a prefeitura, proferindo
que a Caixa Econômica é que deve liderar o recurso, contudo, o Sr. Rafael
Corrêa se dispôs a resolver em breve esse problema, sendo que após o
pagamento o engenheiro comprometeu- se em proceder serviços paliativos na
passarela. Informou ainda que, segundo ao engenheiro até o final deste ano a
obra será concluída. Em seguida, teceu comentários sobre a visita dos técnicos
do Setran, em seu ponto de vista, não levantou convicção quanto à presença
dos mesmos, isso porque não participaram da fiscalização da estrada e das
pontes juntamente com os vereadores. Proferindo, reiterou o envio de um ofício
para o Secretário de Obras, solicitando a recuperação da vicinal Augusto
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Corrêa/Patal, e lembrou- se que em novembro de 2017 obteve o requerimento
de nº17 aprovado por este Plenário, pedindo por estes serviços e até o
momento nada foi feito. Ademais, falou acerca do lixão localizado na Vila de
Nova Olinda, aguarda que em breve tanto a população da sede do Município,
quanto desta Vila, tenha um lugar apropriado para depositar o lixo. Aparteando,
a Verª. Lilian Reis contribuiu propondo uma educação no armazenamento dos
resíduos sólidos, através de politicas públicas para o reaproveitamento do
mesmo, isso além de ser um bom direcionamento, é uma forma de adquirir
renda. Continuando, o Vereador mencionou um requerimento verbal,
requerendo iluminação pública para a Vila de Anoirá, uma vez que, foi muito
questionado pelos moradores, já que efetuam o pagamento da taxa
mensalmente. Ultimou, noticiando que segundo a Deputada Paula Gomes,
destinará uma emenda para a construção de um macro sistema de água para a
Vila de Perimirim. Em seguida, adentrando na ordem do dia o Sr. Presidente
introduziu a primeira matéria deliberativa, e submeteu para discussão e votação
o Requerimento nº34, do Sr. Ver. Miguel Ivonaldo F. Barreto, sendo o mesmo
aprovado por unanimidade. A seguir, efetuou a distribuição para a Comissão de
Constituição, Justiça e Redação de Leis o Projeto de Lei nº006/2019- Autoriza
Abertura de Crédito Especial, e dá outras providencias e Projeto de Lei
nº007/2019- Estima Receita e Fixa a Despesa do Município de Augusto Corrêa,
para o exercício financeiro de 2020, de iniciativa do Executivo Municipal.
Ademias, o Sr. Presidente marcou uma reunião com os membros da Comissão
Processante nº75/2019 para o dia 07 deste mês, às 10:00 no Salão Plenário da
Câmara, para definirem as funções de seus membros. A Presidente da CCJ
também marcou uma reunião com os demais membros da comissão no salão
Plenário deste Poder, às 9:00, no dia 07 deste mês, e assim dar seguimentos
aos trabalhos. Não tendo mais nada a ser tratado nem comentado o Sr.
Presidente encerrou a presente sessão, marcando a próxima para o dia 12 do
mês em curso. Sala das sessões do Plenário Domingos Nivaldo Lima, Câmara
Municipal de Augusto Corrêa, em 05 de novembro de 2019.


