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Ata da 39ª Sessão Ordinária da 3ª Sessão Legislativa, da 14ª Legislatura da
Câmara Municipal de Augusto Corrêa, realizada em 12 de novembro de 2019.

Aos doze (12) 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
Vereador José Carlos Amorim da Costa- convidado pelo Sr. Presidente a ocupar
a Segunda Secretaria na ausência de sua titular, reuniu-se a Câmara Municipal
de Augusto Corrêa, Trigésima Nona 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 o Segundo Secretário interino 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, Messias Gama Amorim,
Sebastião Siqueira Quadros, Miguel Ivonaldo F. Barreto, Raimundo Reginaldo
Santana e Niaris Nogueira Ferreira; não se fez presente a Vereadora Lilian Reis
Padilha. 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 Jó
Cap.08, Vers.20 a 22. 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) Requerimentos 2019 e (b) Resolução da mesa Diretora, (a) Requerimentos
antes referidos, e outros que sejam apresentados em plenário, e sujeitados à
apreciação do mesmo; Requerimento nº27, de iniciativa do Sr. Ver. José Carlos
Amorim da Costa, nº16, do Sr. Messias Gama Amorim, nº27, de iniciativa do Sr.
Raimundo Reginaldo Santana, nº68 e nº69, da Sra. Glaucia F. de Araújo Sério,
nº59, de autoria do Sr. Francisco Valécio de Abrantes, nº57, do Sr. Ver. Niaris
Nogueira Ferreira e Moção Conjunta nº01/2019, de iniciativa do Sr. Ver. José
Carlos Amorim da Costa, (b) Resolução da Mesa Diretora nº14/2019- Dispõe
sobre as regras e os procedimentos para Eleição de Renovação da Mesa
Diretora para o exercício de 2020 e toma outras providencias. Avançando, o Sr.
Presidente iniciou o Pequeno Expediente e convidou o segundo secretário
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interino a ocupar a sua cadeira para que pudesse apresentar o seu requerimento,
em cuja oportunidade reiterou a apresentação do requerimento de nº17/2017, que
solicitou o Empiçarramento da Via Augusto Corrêa/Patal. Em seguida, foi
convidado para apresentar as suas proposituras, o Sr. Ver. José Carlos A. da
Costa, que solicitou Construção de um Trapiche, no Porto do Caju, na Vila do
Araí, e através de uma Moção requer a Construção de Pontes na PA/462 nas
comunidades de Cafezinho e Zé Castor. Continuando, ocupou a tribuna o Sr.
Ver. Francisco Valécio de Abrantes, que saudando nominalmente as pessoas
presentes, solicitou ao Sr. Presidente, autorização para se pronunciar no
pequeno expediente, motivo pelo qual deve acompanhar alguns dos moradores
da Vila de Nova Olinda, na Secretaria de Meio Ambiente. Tendo o mesmo o
pedido aceito, efetuou a leitura de seu requerimento, que solicita Explicações do
Secretário de Meio Ambiente, em relação ao Lixão na Vila de Nova Olinda, para
defendê-lo disse que de acordo as conversas que teve com os moradores desta
localidade, o acordo proposto pelo Secretário de Meio Ambiente não foi cumprido
integralmente, então, levantou os seguintes pontos: 1º, o lixo desta cidade não
seria mais depositado no referido lixão, 2º, o lixo de outras comunidades
continuam sendo depositados no local, e 3º, o dano maior causado é na saúde
das pessoas. Proferindo, disse que mesmo que estes problemas sejam
resolvidos, o ecossistema daquela localidade e dos rios já foi alterado, isso é um
problema de saúde pública e precisa ser resolvido urgentemente. Na
oportunidade, efetuou a leitura do Processo nº97/2019- Denúncia: Lixão céu
aberto, de autoria da Sra. Kássia Ramos, localizado no Ramal Nova Olinda/Jutaí,
em anexo um abaixo-assinado, na finalidade de levar o assunto ao conhecimento
do Ministério Público para que haja prazos e se consiga a construção de um
aterro sanitário. Ademais, comentou que o prédio do Posto de Saúde na
Travessa do Dez, encontra- se desativado, poderia este ser utilizado pelo
governo, pois, no momento apresenta risco à saúde. Finalizou, solicitando
sensibilidade aos colegas Edis para antecipar a eleição de renovação da Mesa
Diretora deste Poder. Após, o Sr. Ver. Messias Gama Amorim ingressou na
leitura de sua propositura, em cuja oportunidade solicitou Instalação de
"Academia ao Ar Livre", na Vila de Araí. A seguir, fez uso da tribuna o Edil
Raimundo Reginaldo Santana, onde solicitou melhorias dos Ramais Andirobal e
Sereno com acesso a Vila de Nova Olinda. A última a apresentar requerimentos
no pequeno expediente a Sra. Verª. Glaucia F. de Araújo Sério, que após
cumprimentar os colegas Vereadores, agradeceu a Deus pelo dom da vida. Após,
efetuar saudações aos demais presentes e procedeu a apresentação de seus
requerimentos que solicitam Revitalização da Praça 28 de Março, nesta cidade.
Para defende- lo disse que, a mesma necessita de vida, tanto no aspecto de
grama, como em podar as árvores que muito bem fazem às pessoas. Além disso,
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requer a Reforma da Escola de Ensino Fundamental Miguel Martins, na
comunidade da Boa Esperança. Justificou que a referida escola precisa de uma
atenção especial, mas que, de acordo a Secretária de Educação essa escola
estar no cronograma de atividades desta secretaria, com essa reforma solicita a
construção de muro, isso oferecerá mais segurança aos alunos. Então, propôs
que as escolas que estiverem no decurso da BR/308 que não tem muro, que
sejam muradas.  Congratulou- se com a Moção do Edil José Carlos Amorim e
demais demandas apresentadas. Enfim, sensibilizou- se com os moradores da
Vila de Nova Olinda. Prosseguindo com os trabalhos, o Sr. Presidente introduziu
a Tribuna Popular e convidou o munícipe Sr. José Alcy Pinheiro para se
manifestar, o qual, após os cumprimentos de praxe. Reportou- se acerca da
Chamada Pública nº002/2019- Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura
Familiar, conforme a Lei nº11. 947/09, informou que no dia 21 do mês de outubro
deste ano, a Associação dos Produtores Rurais de Monte Alegre participou da
chamada pública, naquela ocasião foi inabilitado por não ter posto a certidão
negativa do Município dentro de um envelope, e mesmo tendo solicitado
providencias através de um requerimento, não obteve respostas por parte do
Presidente da CPL. Por este motivo, a associação de Monte Alegre e Araí foram
desclassificadas, assim, submetendo habilitação para o certame em primeiro
lugar para a Cooperativa da cidade de Capanema, e em segundo lugar de Jutaí
de Santarém Novo. Diante disso, solicita providencias, pois, os produtos que são
produzidos neste município devem ser priorizados, isso é uma forma de valorizar
a agricultura local. A seguir, fez uso da tribuna o Comunitário Sr. Raimundo
Pereira, que saudando a todos, solicitou a este Parlamento que por meio de um
oficio solicitem da Secretaria de Obras, cópia do Projeto de Pavimentação
Asfáltica da Vila de Nova Olinda, isso além de proporcionar esclarecimentos aos
moradores, é também uma forma de fiscalizar e acompanhar os trabalhos
corretamente. Na oportunidade, teceu alguns comentários sobre o lixão
localizado na Vila de Nova Olinda, e relata como este vem afetando diretamente
na saúde dos moradores. Após, foi convidada para se pronunciar a comunitária
Sra. Kássia Ramos, que cumprimentando os Sres. Edis, discorreu acerca do
lixão que vem prejudicando moradores das Vilas de Nova Olinda, Jutaí, Trevo e
Peroba. Na oportunidade, agradeceu aos Vereadores que preocupados estiveram
naquele local e buscando providencias com o Secretário de Meio Ambiente.
Ressaltou que devido a grande quantidade de lixo, moradores da Vila de Nova
Olinda que além de sofrer com a fedentina e os rios já estarem contaminados, há
também a grande quantidade de moscas, onde uma moradora teve o ouvido
infectado por um inseto desta característica, isso é uma situação preocupante,
relata a moradora. Ademais, comentou que esteve três vezes na Secretaria de
Meio Ambiente e nada foi resolvido, então, realizaram uma manifestação para
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chamar a atenção dos órgãos públicos, mas que, foram intimidados pela policia.
Diante do exposto, apresentou um abaixo-assinado e solicitou o apoio dos
Vereadores que junto aos órgãos competentes possam solucionar esse
problema. Passando para o Grande Expediente, o Sr. Presidente franqueou a
palavra aos Sres. Vereadores e de acordo ao livro de inscrições, fez uso da
palavra o Sr. Ver. José Carlos Amorim da Costa, que saudando os Sres. e
Sras. Legisladores e demais presentes, agradeceu a Deus por mais uma sessão.
A princípio, realizou a defesa de seu requerimento dizendo que na Vila de Araí,
existem vários portos, no entanto, a construção de um trapiche no Porto do Caju
irá auxiliar os pescadores no embarque e desembarque dos produtos. Em relação
a sua Moção, justifica que na Vila do Cafezinho há uma ponte improvisada que é
utilizada por grande parte população, há também a Ponte do Zé Castor, então,
alertou que se algo não for feito antes da chegada do período de chuva, a mesma
será interditada. Expondo comentários a cerca do lixão em Nova Olinda, frisa que
é uma situação lamentável, manifestou seu apoio almejando que em breve o
problema seja solucionado. Por fim, lançou convite aos colegas Vereadores para
participarem do Círio na Vila de Araí, a realizar- se no dia 17 deste mês. Com a
palavra o Sr. Ver. Miguel Ivonaldo F. Barreto, que cumprimentando a todos,
ressaltou que o Poder Municipal dispõe de secretarias, estas que representam os
braços e as pernas do Poder Executivo, é importante que a população tenha
conhecimento disso. Então, esclareceu que a comunidade de Nova Olinda pode
proibir quaisquer outras localidades de despejar o lixo naquele local, pois, isso
não é uma determinação do Poder Executivo. Comentou ainda que, somente três
municípios do Estado do Pará possui aterro sanitário, sendo que para um simples
equivale a uma monta de cinco a oito milhões de reais, todavia é preciso
compreender de forma macro o problema do lixo. Ainda sobre este assunto,
informa que a Gestão Municipal já tomou providencias, encontrou um local onde
será feito um trabalho melhor, porém, ainda não apropriado como dever ser um
aterro sanitário ou uma usina, mas, amenizará o problema. Ao finalizar, teceu
alguns esclarecimentos acerca do assunto abordado pelo Sr. José Alcy, disse
que a prefeitura realizou o processo licitatório do certame de forma transparente,
e contemplou a associação que apresentou a documentação a contento, isso é
um dos importantes critérios, mas, não significa que estão desvalorizando a
agricultura local. Prosseguindo, usou a tribuna o Sr. Ver. Jamerson William A.
da Costa, que saudando os Sres. e Sras. Vereadoras e demais pessoas
presentes, agradeceu a Deus pelo dom da vida. Realizou felicitações ao
Presidente desta Edilidade, pela modernização desse espaço. Expôs comentários
acerca do processo dos trinta por cento que corresponde à agricultura familiar,
aduziu que as administrações municipais, não têm contribuído no sentido de
fomentar e de trabalhar a agricultura cooperativista e associativista dentro do
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Município de Augusto Corrêa, isso é sinônimo de negligencia, portanto, não se
pode acusar o agricultor que tem acesso a pouca informação de falta de
organização. Na oportunidade, o Vereador lembrou que este município já foi
referencia na produção do feijão calpi, mas, que, pela falta de diversificação com
o tempo essa cultura se desgastou e este município perdeu a notoriedade
relacionada à agricultura. Ademais, estendeu criticas com relação à atuação do
Sindicato dos Trabalhadores Rurais, que tem se preocupado em cuidar mais da
questão de aposentadoria rural, que discutir a politica da agricultura familiar.
Outrossim, relatou que o Sr. Prefeito foi infeliz no seu programa radiofônico, ao
dizer que os Vereadores de oposição querem aparecer diante da problemática do
lixão. Neste seguimento, falou acerca da tentativa que houve para criar um
consórcio entre os municípios de Augusto Corrêa, Traquateua e Bragança, mas
que, não prosperou. Comentou que de acordo ao Secretário de Meio Ambiente,
um terreno foi alugado para ser transformado em um aterro sanitário provisório,
além disso, o referido Secretário tem um plano relacionado ao aterro sanitário aos
resíduos sólidos, ultimou, insinuando que o ideal é uma usina de compostagem, a
qual também irá gerar renda. Tendo usado a tribuna no Grande Expediente o Sr.
Ver. Raimundo Reginaldo Santana, que cumprimentando os presentes,
concedeu um a parte ao Ver. Francisco Valécio, comentando que há um ano
esteve com o Secretário de Meio ambiente, juntamente com o advogado Sr. Neto
e o assessor do Deputado Eduardo Costa para captar recursos para trazer uma
usina de compostagem a este município, porém, não houve interesse por parte
do Executivo Municipal. Continuando, o Vereador reportou- se a respeito de seu
requerimento, ressaltou a necessidade de melhorar o citado ramal, antes da
chegada do período invernoso. Retratando sobre a situação do lixão em Nova
Olinda, disse que este surgiu a partir do momento em que o Ministério Público
proibiu este Município de depositar o lixo no terreno que pertencia à cidade de
Bragança, por este motivo o lixo passou a ser depositado na Vila de Nova Olinda,
então, sugeriu que buscar emendas parlamentares é uma boa opção para
conseguir uma usina, o que resolveria o problema do lixo, e conceberia renda
neste município. Aparteando, o Sr. Ver. Francisco Valécio confirmou a compra do
terreno nas proximidades da Vila do Patal, que servirá para deposito do lixo desta
cidade. Para concluir, dirigiu- se a Sra. Kássia Ramos assumindo compromisso
para tentar fechar o supracitado lixão. A seguir, fez uso da palavra o Edil José
Benedito G. Fernandes, que cumprimentando os presentes, agradeceu a Deus
por mais uma sessão. Discorreu acerca dos roubos de motocicletas e assaltos
que acontecem corriqueiramente na vila de Nova Olinda, tal como, ao consumo
de drogas tem aumentado. Diante do exposto, o Vereador solicitará ao
Comandante da Policia Militar de Bragança providencias para que haja uma
operação aos finais de semana naquela localidade. Em tempo, o Ver. José Carlos
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Amorim, falou que na Vila de Araí há os seguranças que são pagos pela
prefeitura, porém, considera um desperdício, porque às nove da manhã fazem
ronda pela vila e a noite onde a vulnerabilidade é maior estes se recolhem isso é
uma questão que precisa ser revista. No ensejo, reiterou um pedido documental,
solicitando para a Secretária de Educação, esclarecimentos em relação ao
andamento da obra das escolas André Alves e Raimundo Antero, que encontram-
se parados. Com relação ao lixão em Nova Olinda, conhece a real situação e o
quanto os moradores próximos ao mesmo têm sido afetados, portanto, almeja
que brevemente seja o problema solucionado. Em seguida, comentou acerca da
visita que fará o Dep. Dirceu Ten Caten, no dia quatorze deste mês na Vila de
Nova Olinda, solicitou a confecção de uma moção conjunta para entregar ao
mesmo, requerendo uma emenda parlamentar para aderir ao lixão em Nova
Olinda e findou, solidarizando- se com os moradores desta Vila. Ocupou a tribuna
o Sr. Ver. Carlos Melo Lima Júnior, que em nome do Sr. Presidente saudou os
Sres. Vereadores e por seguinte aos demais presentes. Relatou sobre o drama
causado pelo lixão em Nova Olinda, discorre que esteve no local observava que é
uma área pequena, e que não teve um planejamento estratégico para fins de
deposito de resíduos sólidos. Professa que, nesta vila há um problema muito
grande em relação à água potável, sublinhou que o local que estar sendo
utilizado como lixão prejudica a nascente dos rios, que possibilita água para
aquela vila, esse problema pode causar um surto grande de casos de diarreia em
Nova Olinda e adjacentes. Dito isso, o Vereador solicitou através de um ofício
para a Secretaria de Saúde, com base nos dados municipais o índice de casos
de diarreia naquela região. Encerrou, manifestando- se solidário aos moradores
de Nova Olinda, e insinuou que o Governo Municipal como Poder maior neste
município deve unir forças aos demais poderes, e apresentar uma alternativa de
resolução aos eventuais problemas. De posse da palavra o Sr. Presidente,
Vereador Niaris Nogueira Ferreira, que cumprimentando as pessoas presentes,
informou que esteve reunido neste Poder com o SIAMA (Sistema de Água do
Município de Augusto Corrêa), onde foi debatido assunto inerentes a falta de
água do bairro São Benedito, na ocasião os mesmos apresentaram o
mapeamento do bairro e que estão aguardando algumas peças para pelo menos
amenizar o problema. Adiante, informou que estiveram reunidos com o Diretor de
Infraestrutura da Secretaria de Educação, onde trataram acerca da escola
Maximiano Ramos na Comunidade do Apió em relação à falta de água e informou
que já está no cronograma para a execução dos trabalhos. Outrossim, debateu
sobre o lixão em Nova Olinda, é lamentável a situação dos moradores, no
entanto, os encaminhamentos já foram feitos aos órgãos competentes para
resolver o problema. Relatou acerca do Posto de Saúde da Travessa do Dez,
reportou- se de um projeto que havia para que ao ser desativado, fosse
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construída uma sala de aula para ser anexa a escola Belarmino Alves Corrêa,
solicitou o encaminhamento documental para as Secretarias de Saúde e
Educação, requerendo explicações acerca dessa situação. Com base no que foi
relatado pelo Sr. José Alcy, enfatiza a falta de incentivo aos agricultores, sendo
que, priorizar a agricultura local é uma forma de fomentar a produção agrícola do
município. No azo, reapresentou o seu requerimento, é uma demanda que
apresentou em 2017, assevera que com a chegada da chuva a citada estrada
ficará intrafegável pela falta de infraestrutura. Ultimou, informando que a Câmara
Municipal através de recursos próprios efetuou a compra de um veiculo que
servirá para uso deste Parlamento. Em seguida, adentrando na Ordem do Dia, o
Sr. Presidente introduziu a primeira matéria deliberativa, e submeteu à
discussão e votação os Requerimento de nº27, do Sr. Ver. José Carlos Amorim
da Costa, nº16, do Sr. Ver. Messias Gama Amorim, nº27, do Sr. Ver. Raimundo
Reginaldo Santana, nº68 e nº69, da Sra. Glaucia F. de Araújo Sério, nº59, do Sr.
Ver. Francisco Valécio de Abrantes, nº57, do Sr. Ver. Niaris Nogueira Ferreira e
Moção Conjunta nº01/2019, de autoria do Sr. Ver. José Carlos Amorim da Costa,
os quais foram aprovados por unanimidade. Adiante, passando à segunda
matéria deliberativa o Sr. Presidente procedeu a leitura da Resolução da Mesa
Diretora nº14/2019- Dispõe sobre as regras e os procedimentos para Eleição de
Renovação da Mesa Diretora para o exercício de 2020, e toma outras
providencias. Dando inicio ao procedimento de votação, o Sr. Presidente
esclareceu que aqueles que fossem favoráveis a resolução acima mencionada
deveriam permanecer sentados, enquanto aqueles que fossem desfavoráveis a
resolução deveriam levantar-se. Em ato continuo, o Sr. Presidente submeteu para
decisão plenária o critério de Chapa Individual ou Conjugada, na oportunidade,
o Sr. Ver. Carlos Melo Lima Júnior, manifestou-se favorável a chapa individual,
aceita a sua ressalva, em seguida, o Sr. Presidente submeteu à votação do
egrégio Plenário, restando aprovada por maioria o critério de Chapa Conjugada,
a saber: Art. 1º A eleição da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Augusto
Corrêa, realizar- se- á na sessão ordinária do dia 10 de dezembro  de 2019. Art.
2º Os vereadores elegíveis na Casa Legislativa poderão registrar suas chapas
com vistas à disputa até às 8:30 horas do dia 10 de dezembro de 2019. Art. 3º
Nenhum Vereador poderá compor mais de uma chapa registrada para eleição e
Art. 4º Do pedido de registro deverá constar obrigatoriedade o nome e o cargo a
ser ocupado por cada vereador. Não tendo mais nada a ser tratado nem
comentado o Sr. Presidente encerrou a presente sessão e marcou a próxima
para o dia 19 do mês em curso. Sala do Salão Plenário Domingos Nivaldo Lima,
Câmara Municipal de Augusto Corrêa, em 12 de novembro de 2019.


