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Ata da 41ª Sessão Ordinária da 3ª Sessão Legislativa, da 14ª Legislatura da
Câmara Municipal de Augusto Corrêa, realizada em 26 de novembro de 2019.

Aos vinte e seis (26) 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 José Carlos Amorim da Costa- convidado pelo Sr. Presidente a
ocupar a Primeira Secretaria na ausência de seu titular, e Vereadora Lilian Reis
Padilha- Segunda Secretária, reuniu-se a Câmara Municipal de Augusto Corrêa
na Quadragésima Primeira 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 esta lido um trecho do
Livro de João Cap.05, Vers.01 a 03. Em ato continuo, o Sr. Presidente solicitou
ao Primeiro Secretário interino 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: Oficio nº245/2019-GP- Encaminhamento do Projeto de
Lei nº010/2019, oriundo do Poder Executivo, Requerimentos 2019- nº70 e nº71,
de iniciativa da Sra. Verª. Glaucia F. de Araújo Sério, nº28, de iniciativa do Sr.
Ver. José Carlos Amorim da Costa e Distribuição para a Comissão de
Constituição, Justiça e Redação de Leis- Projeto de Lei nº010/2019- Ementa:
Institui o Plano de Mobilidade Urbana do Município de Augusto Corrêa, de autoria
do Poder Executivo Municipal. A seguir, efetuou o Sr. Presidente a leitura do
Ofício de autoria da Coordenadora de Políticas para as Mulheres e Secretária
Municipal de Assistência Social- Convida a todos do Parlamento Municipal para
participar da II Conferencia Municipal de Politica para as Mulheres, que
acontecerá nos dias 28 e 29 deste mês, na N.A Eventos, Ofício de nº002/2019-
Convida a todos para participarem da Audiência Pública do Plano de Resíduo
Sólido, a realizar- se no dia 28 deste mês, na N.A Eventos, Ofício nº178/2019-
Encaminha o Edital- nº022/2019, que Dispõe sobre a Revogação do Edital-
nº021/2019 e Torna Público, e o Edital nº023/2019- que Dispõe sobre o
Resultado Final e Definitivo dos 05 (cinco) Conselheiros Tutelares Eleitos para
Mandato de 10/01/2020 a 10/01/2024 e os 18 (dezoito) Suplentes, conforme
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determina a Lei Municipal nº1.881/2015, que rege a Política Pública Municipal do
Direitos da Criança e do Adolescente. Avançando, o Sr. Presidente deu inicio ao
Pequeno Expediente e convidou o Sr. Ver. José Carlos Amorim para apresentar
o seu requerimento, através do qual solicitou Construção de Meio Fio na Rua
Manoel Corrêa, na Vila do Araí. Na sequência, ocupou a tribuna para proceder à
leitura de seus requerimentos a Sra. Verª. Glaucia F. de Araújo Sério, que
solicitam Implantação de Placas Indicativas no Município e Construção de Muros
nas Escolas situadas ás margens da Rodovia BR/308 e PA/462. Passando para o
Grande Expediente o Sr. Presidente franqueou a palavra aos Sres. Vereadores
e de acordo ao livro de assinaturas 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. Adiante, agradeceu a Deus pelo momento
oportuno. A princípio, discorreu da visita que fizeram ao SETRAN, juntamente
com os Edis José Benedito, Francisco Valécio e ex. Prefeita Romana Reis,
cobrando melhorias à estrada PA/462, pois, aduziu que na visita anterior não foi
demandado aquilo que haviam prometido em melhorias à mesma, então informou
o comprometimento do mesmo, proferindo que os maquinários estarão no
município no dia 02 de dezembro para iniciarem os serviços emergências antes
do período chuvoso, além disso, a licitação para o asfaltamento da mesma estar
pronto e autorizada e que, será concluída até o ano de 2022. Ao findar, teceu
comentários acerca das criticas atribuídas ao vereador por meio de pessoas que
não conhece a competência de um Parlamentar, á vista disso, aludiu que muito
tem feito pela Vila de Araí e vizinhanças, foi o único que realizou uma obra com
recursos próprios, ou seja, a construção do muro do cemitério da Vila do Araí.
Continuando, ocupou a tribuna o Sr. Ver. Miguel Ivonaldo F. Barreto, que
saudando a todos, recordou o requerimento de nº05/2017, através do qual
solicitou serviços de pavimentação asfáltica nas principais arteiras da Vila de
Aturiaí, o mesmo agradeceu pelo pleito ter sido atendido. Comentou que,
participou do encerramento do Campeonato de Futsal que aconteceu na Vila do
Aturiaí, em seguida, ressaltou que observava que em virtudes do asfaltamento
das vias públicas daquela vila, contribuiu consideravelmente na realização de um
excelente Círio. No ensejo, solicitou o envio de ofícios conjunto ao Governo
Municipal pelo apoio, e para o CAEE (Centro de Atendimento Educacional
Marilene Nascimento) aos alunos do Projeto que integrou a equipe Paraense nas
Paralímpiadas Escolares 2019, no Estado de São Paulo, felicita os atletas que
representaram o Município de Augusto Corrêa nessa importante competição.
Ademais, requereu o envio de um ofício para a Secretaria Municipal de Turismo
em nome do Sr. Amós Amorim, elogiando pela realização do 1º Gayme Show-
Jogos da Diversidade, ocorrido no dia 15 deste mês nesta cidade, à Fundação
Cultural do Pará pelo apoio ao evento, à pedido do Dep. Estadual Eliel Faltino.
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Informou ainda que, será construído o muro da escola Lírios do Vale e em breve
a conclusão da quadra esportiva, assim como, a escola da Travessa do Dez que
esta em fase de finalização e posteriormente da Vila do Patal, enfim, os serviços
de infraestrutura em torno da escola no Bairro São Benedito. Dando seguimento
aos trabalhos, ocupou a tribuna o Sr. Ver. Jamerson William A. da Costa, que
saudando os Sres. e Sras. Legisladoras, agradeceu a Deus pelo dom da vida. A
seguir, relatou que os Sres. Vereadores são dotados de muita criticidade, e
independentemente do que seja a critica o povo sempre estará com a razão, no
entanto, é importante conscientiza- los, de forma que possam refletir sobre a falta
de estrutura que possui essa Instituição, principalmente na parte jurídica. Neste
seguimento, congratulou- se com os servidores dessa Edilidade, que auxiliam
cotidianamente o Parlamento para que seja realizado o trabalho da melhor forma
possível. Na oportunidade, referiu- se sobre a visita que realizaram na UMSAC
(Unidade Municipal de Saúde de Augusto Corrêa), onde identificaram um
problema em relação ao armazenamento do lixo (expurgo) produzido pela
unidade, está sendo armazenado dentro da própria unidade, então, informou que
a Vigilância Sanitária foi procurada e também o Secretário de Saúde, o qual
informou que as providencias estão sendo tomadas para resolver essa questão o
quanto antes. O Vereador falou da Conferencia Municipal de Politica para as
Mulheres, em defesa do Departamento da Mulher salientou a importância de
desenvolver políticas públicas direcionadas às mesmas, no momento se referiu
ao registro do aumento nos feminicídios no País. Ademais, parabenizou o Ver.
Niaris Nogueira, que com honradez estar realizando um excelente trabalho como
Presidente deste Poder. Usou a palavra no Grande Expediente a Sra. Verª.
Glaucia F. de Araújo Sério, que cumprimentando a todos no Parlamento,
agradeceu a Deus pelo dom da vida. Após, fez referência ao trecho Bíblico
extraído do livro de Romanos, Cap.11 e Vers.36, proferindo que tudo é para
Deus, porque ele é bom. Na oportunidade, solidarizou-se com a família da Sra.
Guiomar Lima, pelo seu falecimento. Outrossim, reforçou o convite para a
Audiência Pública do Plano de Resíduo Sólido, disse que é um assunto de
extrema importância para a população, além de ser uma forma de discutir a
melhor maneira de depositar o lixo caseiro. Fez menção a II Conferencia
Municipal de Politica para as Mulheres, lembrou- se que participou de um evento
no dia 06 de maio deste ano, na Assembleia Legislativa do Estado do Pará, para
discutir sobre o enfrentamento da Violência contra a Mulher no Estado do Pará,
ressaltou que aumentou vinte por cento os casos de feminicidios, então, proferiu
que é preciso da ênfase no protagonismo da mulher. No ensejo, a Verª. ainda
lembrou da proposta feita pelo colega Edil Jamerson William, a qual apresentou
neste ano para a criação da Comissão da Mulher, todavia, é essencial que a
partir do Parlamento estejam delineando as pautas favoráveis para que a mulher
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possa ocupar seu lugar na sociedade. Ademais, comentou que propôs a criação
da Delegacia da Mulher e o CRAM (Centro de Referência de Apoio a Mulher)
para trabalhar a atenção psicológica, social e a reinserção da mulher vitima de
violência, diz que, este Parlamento não estar alheiro sobre essas questões. Por
fim, implementou à defesa de seus requerimentos, ambos de uma importância
ímpar para este município. Usando a tribuna o Sr. Ver. José Benedito G.
Fernandes, que saudando os presentes, agradeceu a Deus por mais uma
sessão. Reportou- se a respeito do trabalho de drenagem das ruas na Vila de
Nova Olinda, para que posteriormente receba o asfalto. Depois, o Vereador
parabenizou o Poder Legislativo pelo veiculo adquirido com recursos próprios
dessa Casa de Leis. Aproveitou o ensejo para felicitar ao Partido dos
Trabalhadores (PT) pela reeleição da Sra. Gleise Roffmann à Presidente
Nacional do PT. Logo após, agradeceu aos Edis José Carlos Amorim e Francisco
Valécio, bem como, a ex. Prefeita Romana Reis pela audiência que participaram
no SETRAN, sobretudo, relatou as cobranças que fazem constantemente para
consolidar na revitalização da PA/462 e conclusão das Pontes, dito isso, teceu
agradecimentos ao Dep. Dirceu Ten Caten como mediador dessa audiência.
Declarou que levantou convicção, pois, desta vez será concretizado os serviços
nessa estrada, pontuando ainda que, a licitação para o asfaltamento foi
concluído, além disso, a mesma receberá serviços emergências para que o
transito seja tranquilo no período chuvoso. De posse da palavra o Sr.
Presidente, Ver. Niaris Nogueira Ferreira, que ao cumprimentar a todos,
agradeceu a Deus por tudo de bom que este tem proporcionado em sua vida. A
principio fez menção ao Boletim de Ocorrência feito pelo Sr. Cicero Pereira à
Delegacia, este que mais vez foi vitima de ameaças. Adentrando sobre a Ponte
do Perimirim, relata que os trabalhos na mesma estão parados, então, relatou
sobre os riscos que apresenta a passarela à vida dos moradores, reivindica que
por este motivo já deveria ter sido interditado. Ademais, fez um questionamento
acerca do espaço Acrópole, o qual foi revitalizado com proposito de que fosse
para a realização de eventos municipais, professa que, não é desta forma que
acontece, pois, os eventos sempre são realizados na N.A Eventos. Ultimou,
informando que o veiculo adquirido para utilidade deste Poder, custou uma monta
de R$69.900,00 (sessenta e nove mil e novecentos reais), através do Pregão
Presencial nº005/2019, em breve realizará outra licitação para iniciar a
construção da Cozinha e da Sala de Arquivos dessa Edilidade. Em seguida,
adentrando na Ordem do Dia, o Sr. Presidente introduziu a primeira matéria
deliberada, e submeteu à discussão e votação os Requerimentos de nº70 e
nº71, da Sra. Verª. Glaucia F. de Araújo Sério, e nº28, do Sr. Ver. José Carlos
Amorim da Costa, sendo os mesmos aprovados por unanimidade. Adiante, o Sr.
Presidente efetuou a Distribuição para a Comissão de Constituição, Justiça e
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Redação de Leis- Projeto de Lei nº010/2019- Ementa: Institui o Plano de
Mobilidade Urbana do Município de Augusto Corrêa, de autoria do Poder
Executivo Municipal. No momento oportuno, a Presidente da CCJ, marcou
reunião com os demais membros desta comissão para o dia 28 deste mês, no
salão Plenário da Câmara, às 9:00 (nove) horas. Logo após, o Presidente da
Comissão de Finanças, Economia, Fiscalização, Financeira e Orçamento, marcou
reunião no Salão Plenário deste Poder, no dia 29 do mês em curso, às 9:00
(nove) horas. Não tendo mais nada a ser tratado nem comentado, o Sr.
Presidente encerrou a presente sessão e marcou a próxima para o dia 03 do mês
de dezembro. Sala do Salão Plenário Domingos Nivaldo Lima, Câmara Municipal
de Augusto Corrêa, em 26 de novembro de 2019.


