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Ata da 40ª Sessão Ordinária da 3ª Sessão Legislativa, da 14ª Legislatura da
Câmara Municipal de Augusto Corrêa, realizada em 19 de novembro de 2019.

Aos dezenove (19) 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 na Quadragésima 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. 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
este lido um trecho do Livro de João Cap.04, Vers.07 a 08. 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: Requerimento 2019- nº58, de iniciativa do Sr. Ver. Niaris Nogueira
Ferreira e Projeto de Lei nº17/2019, de iniciativa do Sr. Ver. Francisco Valécio de
Abrantes- Assunto: Ementa Impositiva. Avançando, o Sr. Presidente deu Boas-
Vindas as Professoras Maria José Martins, Danielle Felipe e Nathalia Matos e aos
alunos da turma do 7º ano da Escola Municipal Lauro Barbosa da Vila do Patal,
em ato continuo, franqueou a palavra para a Comunicação de Liderança
Partidária fez uso da palavra o Sr. Ver. Carlos Melo Lima Júnior, que
congratulando- se com os alunos e professoras da escola Lauro Barbosa,
informou o deferimento do pedido que realizou ao Governo do Estado, o objetivo
é realizar serviços do DETRAN (Departamento Estadual de Transito), através de
uma ação itinerante no Município de Augusto Corrêa, com a realização de
expedição de carteiras de habilitação e licenciamento de veículos, a realizar- se
nos dias 21 e 22 do mês de dezembro, enfim, agradeceu ao Governador do
Estado e Sr. Joercio Barbalho. Prosseguindo com os trabalhos, o Sr. Presidente
introduziu a Tribuna Popular e convidou a aluna Mariana Borges da Escola
Lauro Barbosa para se manifestar, a qual cumprimentou a todos os presentes e
efetuou a seguinte pergunta: Quantos Vereadores compõe a Câmara Municipal
de Augusto Corrêa e qual a função dos mesmos. A seguir, perguntou qual o
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nome do atual Presidente deste Poder. Em resposta, o Vereador Niaris Nogueira,
disse que no momento estar como Presidente e que são 13 (treze) Vereadores
que compõe o Parlamento Municipal, cuja função dos mesmos é Legislar, ou
seja, criar, modificar e revogar leis que digam respeito ao espectro municipal,
além de controlar o orçamento municipal e fiscalizar a sua execução pela
administração pública. Ademais, perguntou se algum dos Vereadores tem projeto
para a reforma da escola Lauro Barbosa. Então, respondeu o Sr. Presidente que
em 2017 foi aprovado um requerimento solicitando a reforma e construção de
muro desta escola. Enfim, a mesma almejou saber se existe projeto para a Vila
do Patal. Respondeu o Sr. Ver. Francisco Valécio que em sessão anterior,
apresentou requerimento verbal solicitando a conclusão da quadra esportiva,
entre outras demandas, haverá também o asfaltamento das ruas da vila através
do ex. Ministro da Integração Nacional, adiante, complementou o Sr. Presidente
que solicitaram iluminação pública, roçagem e o empiçarramento das ruas. Na
oportunidade, o Vereador, Jamerson William ressaltou que em 2017 solicitou a
reforma da Escola Belarmino Lelo, a Verª. Glaucia Sério solicitou uma ambulância
e também a construção de uma escola de fundamental menor, assegurou que o
terreno já foi comprado, assim, esclareceu que os Vereadores pedem, mas, é o
Executivo Municipal quem executa as obras, enquanto, a Verª. Lilian Reis, disse
que para esta Vila solicitou um micro sistema de água, porém, depende muito das
emendas Parlamentares. Franqueada a palavra a Professora Maria José
Martins, a mesma perguntou aos Edis se a comunidade pode elaborar projetos
de relevância social diante de uma necessidade observada, e por seguinte, trazer
ao Parlamento para analise dos vereadores e possibilidade de sanciona- lo. Falou
o Ver. Jamerson William que os requerimentos apresentados nessa Casa de
Leis, são confeccionados a partir das reivindicações dos munícipes. A seguir, fez
uso da palavra à aluna Geovana da Silva, que após saudar os Sres. Vereadores,
perguntou o nome do prédio da Câmara Municipal e porque recebeu esse nome.
O Ver. Francisco Valécio, respondeu que denomina- se Miguel Ivanildo Barreto, e
que este nome fora escolhido a partir de um Projeto de Lei de iniciativa do Ver.
Messias Gama, o qual homenageia um ex. Vereador. Por seguinte, a mesma
aluna perguntou o que é estar Vereador. Em resposta, disse o Sr. Presidente que
um vereador é eleito através do voto popular, e desta forma representa- los.
Proferindo, disse o Ver. Francisco Valécio que o Poder Legislativo tem a
competência de fiscalizar os recursos públicos que o Poder Executivo gere, mas,
existem muitas outras funções, o Vereador como agente politico acaba tomando
a forma de um guardião da sociedade e suas atribuições não limitam- se às
sessões da câmara. Adiante, a referida aluna, perguntou qual a competência do
Poder Legislativo de um município. Respondeu o Sr. Presidente que o Poder
Legislativo tem como função central a elaboração de Leis, ao lado de exercer
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outras tarefas constitucionais como a apresentação pública de assuntos de
interesse  dos cidadãos. Para acrescentar, a Verª. Glaucia Sério, disse que é um
trabalho partilhado e tudo o que vemos na cidade, grande parte é pedido do
vereador e outras benfeitorias são efetivadas através de recursos estaduais e
federais ou com recursos próprios do município. Em seguida, o Ver. Jamerson
William falou que alguns projetos de leis enviados para o Executivo Municipal,
são vetados pelo Sr. Prefeito e ao retornarem para a este Poder são analisados e
modificados para que possam ser reenviados novamente, enfim, fez menção ao
Projeto de Lei que Cria a Câmara Jovem, é de sua autoria e tem caráter
educativo, social e de formação do cidadão, é uma forma de interagir com o
Parlamento. Logo após, agradeceu o Sr. Presidente a presença dos alunos e
professoras da escola Lauro Barbosa, desejando sorte e um bom retorno aos
seus lares. 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 a todos,
solicitou o envio de ofício a direção da Escola Lauro Barbosa, congratulando- se
com os alunos e professoras que estiveram neste Poder interagindo com os
Vereadores. Seguindo, comentou que esteve na vila de Nova Olinda e na ocasião
conversou com alguns agricultores, esteve também o Dep. Dirceu Ten Caten, o
qual muito contribui com aquela vila, proferindo, lembrou- se que fora o Ver. José
Benedito que pela primeira vez contemplou com uma ambulância a Vila de Nova
Olinda, por meio deste deputado. No ensejo, notou que este Parlamento estar
cometendo um pequeno equivoco na tramitação das leis e projetos que
permanecerem nas comissões, isso por conta da assessoria jurídica da Casa.
Então, frisou que neste mandato os Vereadores contribuíram muito com o
Município de Augusto Corrêa, na área da educação trouxeram o curso superior
de administração pela UFPA, através do Dep. Eduardo Costa, assim como,
quinhentos mil reais em emenda de custeio, ratificaram o pedido do Hospital São
Miguel de duzentos mil reais em emenda Parlamentar, entre outras demandas.
Teceu comentários acerca das agressões e ataques que aflige esse Parlamento
por meio de perfis fakes nas redes sociais, ponderando a esses acontecimentos,
realizou um boletim de ocorrência na delegacia de crimes virtuais para que haja
uma investigação, pois, isso é algo antiético e que fere a dignidade tanto do
vereador quanto da pessoa humana. A seguir, usou a palavra o Sr. Ver. 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 pelo
momento oportuno. Felicitou as professoras e aos alunos da Escola Lauro
Barbosa pela ousadia de vir ao Parlamento, sobretudo, conhecer o trabalho do
vereador. Proferindo, agradeceu em nome do Sr. Prefeito Municipal, os trabalhos
que foram executados na Vila de Araí, e ainda, estendeu agradecimentos aos
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colaboradores e aos colegas Vereadores que estiveram nessa Vila, prestigiando
a realização de mais um círio. Por fim, manifestou- se favorável ao requerimento
exposto, estes que são sempre em benefício do povo. Continuando, foi convidado
para usar a tribuna o Sr. Ver. Messias Gama Amorim, que saudando a todos,
agradeceu a Deus pela realização de mais uma sessão Legislativa. Ademais,
agradeceu ao Governo Municipal que através da Secretaria de Obras efetivaram
serviços de melhorias na Vila de Araí. Oportunamente, felicitou os estudantes e
professoras da Escola Lauro Barbosa da Vila do Patal, por comparecerem nessa
Casa de Leis e desta forma, conhecer o trabalho que um Vereador desenvolve no
município. Conclui, externando- se de acordo a matéria em pauta. Dando
seguimento a sessão, ocupou a tribuna a Sra. Verª. Glaucia F. de Araújo Sério,
que cumprimentando os Sres. Legisladores e demais pessoas presentes,
agradeceu a Deus pelo dom da vida, de modo especial congratulou- se com os
alunos do 7º ano e com as professoras da Escola Lauro Barbosa da Vila do Patal.
A princípio, felicitou a Associação de Produtores Rurais de Araí, que em parceria
com o SENAR e Secretaria Municipal de Agricultura tem realizado mais de trinta
cursos pelas vilas, que inclusive noticiou que esteve participando do
encerramento de um curso de criação de galinhas caipiras na Vila de Araí, esse
curso foi presidido pela Sra. Socorro Presidente da Associação de Produtores
Rurais do Araí, disse ainda que, isso somente valoriza a mulher que sai do
espaço do lar à ocupar o seu espaço na sociedade como um todo. Discorreu que
neste ano, participou na Vila do Patal do encerramento do curso administrado
pelo SENAR de orientações para o manejo do açaí, que é um produto promissor.
A Verª. ressaltou que as Vilas de Araí e Aturiaí estão de parabéns, isso pela
pavimentação asfáltica que a deixaram com outro aspecto, portanto, profere que
as cobranças devem continuar para que em breve as pontes em concreto armado
às margens da rodovia PA/462 sejam concluídas. Neste seguimento, a mesma
realizou um requerimento verbal, requerendo placas indicativas neste Município.
Finaliza, agradecendo a Deus por lhe proporcionar mais ano de vida. Em
seguida, foi convidado para usar a tribuna o Sr. Ver. Carlos Melo Lima Júnior,
que cumprimentando a todos, manifestou nota de pesar pelo falecimento do Sr.
José Pereira Barreto. Falando acerca da rodovia PA/462, enfatiza as inúmeras
vezes que estiveram no Gabinete do Governador, é uma luta árdua que se
arrasta por anos, mas que, formou convicção em relação ao supracitado
Governador do Estado por considera- lo atuante, e acredita que até ao término de
seu mandato concretizará a pavimentação desta rodovia e das pontes. Ademais,
solicitou através de ofício para a Prefeitura Municipal a construção de meio fio
para as principais Vilas que receberam asfalto. Com relação à demanda que
apresentou pedindo a construção de paradas de ônibus, pede sensibilidade ao
Governo Municipal, proferindo que é uma necessidade observada pela
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população. Concluiu, aludindo a importância de divulgar a ação itinerante que
fará o DETRAN neste município. Prosseguindo, foi convidado para fazer uso da
palavra no grande expediente, o Sr. Ver. Jamerson William A. da Costa, que
saudando os membros do Parlamento, aos servidores da Casa e ao povo que
estava presente no auditório, e iniciou o seu pronunciamento falando acerca do
parquinho da Praça Manoel Sério, fez duras criticas ao Governo Municipal que já
se passaram três anos de governo e nunca atribui qualquer cuidado com aquele
espaço, portanto, cobra uma atenção especial e que esteja revitalizada antes do
Natal, já que trata- se de um espaço de lazer para crianças. Outrossim,
reivindicou novamente à revitalização da Escola Belarmino Lelo, na Vila do Patal,
lembrando que recebeu ofício oriundo da Secretária de Educação, a qual
comunicava que já estava no cronograma de trabalho da secretaria, mas, até o
momento nada foi feito. Aproveitou o ensejo para manifestar pesar a família do
Sr. José Pereira Barreto pelo seu falecimento. Ainda com uso da palavra,
esclareceu que quando uma conta é rejeitada pelo Ministério Público, não
significa que houve desvios de recursos, mas que, algumas vezes a de acontecer
falhas contábeis, então, fez referencia às indiretas e ameaças proferidas
diretamente na tribuna deste Poder, sublinhou que tem a sua consciência
tranquila e que, não se esconde atrás de perfis fakes. De posse da palavra o Sr.
Ver. Niaris Nogueira Ferreira, que após cumprimentar nominalmente os
presentes, realizou a leitura de seu requerimento, através do qual solicitou
reforma, com construção de refeitório e o muro da Escola Fundamental Genésia
de Alencar da Silva, na Ilha das Pedras. Em sua defesa, disse que esteve
visitando a escola, onde constatou a grande dificuldade tanto as professoras,
quanto aos alunos para se manter naquela Instituição de Ensino, principalmente
no horário do recreio que não há um espaço adequado para realizarem suas
refeições. Na ocasião, informou a visita dos Engenheiros do TCE, Sres. Daniel e
Valter, ambos realizaram uma fiscalização nessa Casa de Leis, em virtudes de
um protocolo que emitiu à SEDOP, TCM e TCE, à Empresa que efetuou a
construção do prédio da Câmara Municipal, sobretudo, que esta assuma o
compromisso e realize um serviço correto. Ademais, esclareceu que a presença
dos alunos e professoras da escola Lauro Barbosa, nessa Casa de Leis, não
partiu de um convite, mas que, estiveram neste Poder espontaneamente. Em
relação aos perfis fakes nas redes sociais, enfatiza que também já foi atacado,
não dará credibilidade a isso, pois, somente atacam aqueles que estão fazendo
um bom trabalho pelo município. Ultimou, felicitando a colega de parlamento
Glaucia Sério por seu aniversário, pede a Deus que lhe proporcione mais
realizações em sua vida. Retornando a Presidência o Sr. Presidente mencionou o
ofício circular de nº01/2019- Solicita a colaboração dos Sres. Vereadores para a
Realização da 1ª. Noite Cultural em Terra de Perimirim, a realizar- se no dia 13
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do mês de dezembro. Em seguida, o Sr. Presidente submeteu para discussão e
votação o requerimento de nº58, de sua autoria, sendo o mesmo aprovado por
unanimidade, na oportunidade, submeteu para que fossem assinados os
requerimentos de nº68 e nº69, da Verª. Glaucia Sério, ambos apresentados e
aprovados na sessão anterior, e antes de encerrar a sessão o Sr. Presidente
informou aos demais Edis, que por questões burocráticas não foi possível
entregar o veiculo comprado para a Câmara Municipal na data prevista, mas que,
a entrega será feita no dia 22 (vinte e dois) deste mês. No momento oportuno, a
Presidente da CCJ marcou uma reunião para o dia 21 deste mês, às 10:00 (dez
horas) no salão Plenário deste Poder. Não tendo mais nada a ser tratado nem
comentado o Sr. Presidente encerrou a presente sessão e marcou a próxima
para o dia 26 do corrente mês. Sala do Salão Plenário Domingos Nivaldo Lima,
Câmara Municipal de Augusto Corrêa, em 19 de novembro de 2019.


