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Ata da 42ª Sessão Ordinária da 3ª Sessão Legislativa, da 14ª Legislatura da
Câmara Municipal de Augusto Corrêa, realizada em 03 de dezembro de 2019.

Aos três (03) dias do mês de dezembro 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 Segunda 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.16 a 17.
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: Oficio nº250/2019-
GP- Encaminhamento do Projeto de Lei nº008/2019, oriundo do Poder Executivo,
Requerimentos 2019- nº59 e nº60, de iniciativa do Sr. Ver. Niaris Nogueira
Ferreira, e Distribuição para a Comissão de Constituição, Justiça e Redação de
Leis- Projeto de Lei nº008/2019- Ementa: Dispõe sobre Autorização para
Abertura de Crédito Especial no Orçamento, de autoria do Poder Executivo
Municipal. Avançando, o Sr. Presidente deu inicio ao Pequeno Expediente e
convidou o Primeiro Secretário para ocupar a sua cadeira para que pudesse usar
a tribuna e apresentar os seus requerimentos, através dos quais solicitou
Reforma com a Construção de refeitório e Muro na Escola de Ensino
Fundamental Florêncio Reis e Reforma com a Construção de Refeitório e uma
Sala na Escola de Ensino Fundamental Amâncio Brito, na Comunidade de Vila
Nova. Não tendo mais nenhum Vereador para apresentar proposituras, o Sr.
Presidente deu seguimento a sessão iniciando o Grande Expediente e convidou
para usar a palavra o Sr. Ver. Francisco Valécio de Abrantes, que saudando a
todos, reportou- se acerca da visita que realizaram ao Setran, para tratar acerca
da PA/462, foi deferido à licitação que acontecerá neste mês para 44,5
quilômetros de pavimentação asfáltica, porém, reivindica que o resultado não foi
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como esperavam, ou seja, a execução de uma ação emergencial de imediato que
prometeram. No ensejo, direcionou- se a Presidência da Casa, solicitando o
cronograma exato do Processo nº74, que investiga o Prefeito Municipal, apurados
na Comissão Parlamentar de Inquérito, faz e é necessário o prazo, tendo em
vista a gravidade do que trata o processo e a resposta que a sociedade solicita.
Ademais, relatou que neste Poder tem tido muita paciência, no entanto, realiza
seus trabalhos com responsabilidade, então, vale ressaltar que todos os
mandatos parlamentares são iguais e devem ser tratados de forma igualitária. Na
oportunidade, o Vereador fez um pequeno questionamento proferindo que este
não era o momento propicio para que fosse efetivada a compra de um veiculo a
este Poder, salientando que há outras prioridades que deveriam ser observada.
No ensejo, congratulou- se com o Dep. Estadual Chicão, o qual participou do
Círio Religioso desta cidade, ao ex. Prefeito Amós Bezerra, enfim, enfatizou que
tem convicção da parceria que possui com cada Parlamentar para construir um
município melhor. No momento oportuno, informou o Sr. Presidente que o ofício
solicitado pelo Vereador acima, deve ser direcionado ao Presidente da Comissão,
pois, não possui o relatório da investigação. A seguir, foi convidado para fazer
uso da palavra o Sr. Ver. Miguel Ivonaldo F. Barreto, que cumprimentando os
Sres. e Sras. Legisladoras e demais pessoas presentes, referiu- se a realização
do Círio de Nazaré desta cidade, proferindo ter sido um evento religioso especial,
então, sublinhou que Maria de Nazaré continua acrescentando bons exemplos na
história deste mundo, como Mãe, serva e mulher, o que a torna um exemplo de
inspiração. O Edil, comentou que Augusto Corrêa demonstrou que com
infraestrutura, dedicação e organização do Município, a compensação vem
através do crescimento da economia local, além de favorecer a autoestima de
quem neste reside. Ademais, fez um levantamento das benfeitorias que o
Governo Municipal já proporcionou à região interiorana do município, e fez
menção às que ainda serão beneficiadas, isso é oportunizar mais dignidade a
população Urunamjoense. Ressaltou ainda que, a Gestão Municipal estar
fazendo a sua parte, levando iluminação pública às Vilas, tendo zelo com os
logradouros públicos e mantendo os salários dos servidores atualizados. Em
relação à segurança pública, disse que o Governo do Estado e Federal está se
preocupando mais, tem-se diminuído os índices de violência e homicídios, mas,
infelizmente é algo que ninguém pode prever. Enfim, congratulou- se com a
Diretoria da Paróquia de São Miguel Arcanjo, a Gestão Municipal e a todos que
prestigiaram a belíssima festa do Círio, realizado no dia 1º (primeiro) deste mês.
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. Retratou acerca do comprometimento
do Secretário de Transporte de Estado, o qual prometeu que os maquinários
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estariam no dia 02 deste mês nesse município, para efetivar serviços paliativos
nos pontos mais críticos da estrada PA/462, outrossim, disse que, entrou em
contato com o referido secretário e estar aguardando a chegada desses
maquinários, alegou também que avisará aos demais Edis para que juntos
acompanhem a execução dos trabalhos. Ao finalizar, congratulou- se com todos
que se empenharam para realizar um maravilhoso Círio nesta cidade. Em
seguida, foi convidado para usar a palavra o Edil Jamerson William A. da
Costa, que saudando as pessoas presentes, agradeceu a Deus pelo dom da
vida. Expôs comentários a respeito da audiência pública que tratou do Plano de
Resíduos Sólidos deste Município, haja vista que, esse tema é muito recorrente
neste Poder, mas, também se referiu as duras criticas proferidas pelo Sr. Prefeito
em relação a ausência dos demais Vereadores nessa audiência, então, enfatizou
que isso sirva de reflexão aos colegas vereadores  para que estejam presentes
nos outros eventos. Ademais, mencionou que participou da inauguração de um
parquinho e revitalização da escola Cecilia Lobão. Na oportunidade, o Vereador
fez referencia ao estado em que se encontra o Ginásio Municipal, principalmente
a fachada da frente, por este motivo solicitou ao Governo Municipal serviços
urgentes de manutenção, como forma também de prevenir possíveis acidentes.
No ensejo, discorreu que no mandato passado foi autor de um Projeto de Lei que
Cria o Dia Municipal das Colônias Cearenses, no Município de Augusto Corrêa, a
realizar- se no dia 28 de dezembro, em vista disso, requer que o Governo
Municipal realize um momento de celebração e reconhecimento aos mesmos.
Outrossim, falou sobre o Círio Religioso desta cidade, congratulou- se com todos
aqueles que professam a fé católica, enfim, fez uma reflexão acerca da Lei que
Proíbe Festas Profanas em época de Círio, sublinhando se faz sentido manter
essa proibição, já que a Orla Municipal é liberada. Continuando, fez uso da
tribuna o Sr. Ver. Raimundo Reginaldo Santana, o qual após os cumprimentos
de praxe iniciou o seu pronunciamento agradecendo a Deus por mais um dia de
sessão. Após, solicitou o envio de ofício ao Padre Bruno, felicitando- o pela forma
como conduziu a realização da festa do Círio desta cidade, assim, estendeu o
encaminhamento de ofício a Assembleia Legislativa do Estado do Pará (ALEPA),
direcionado aos Deputados Eliel Faustino, Nilce, Chicão e Paula Gomes, como
forma de agradecer o comparecimento das excelências nessa festa religiosa,
adiante, congratulou- se com o Sr. Prefeito ao ter empenhado- se e preparado a
cidade para melhor receber os visitantes neste importante momento. Reportou-se
a respeito da Comissão Parlamentar de Inquérito, a qual foi instalada neste Poder
para investigar um prefeito que só tem demonstrado empenho e dedicação por
este povo, portanto, asseverou que uma CPI é sinônimo de retrocesso para um
Município. Ressaltando ainda que, como representantes legítimos do povo devem
os Vereadores unir forças para fazer esse Município crescer. Ainda com uso da
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palavra, congratulou-se com o Sr. Presidente e falou que sabe das necessidades
deste Poder, então, aludiu a grande importância que simboliza um veículo próprio
para a Câmara Municipal. Prosseguindo, ocupou a tribuna o Sr. Ver. José
Benedito G. Fernandes, que em nome do Sr. Presidente cumprimentou a Mesa
Diretora, e aos demais presentes. Após, agradeceu a Deus pela realização de
mais uma sessão Legislativa. Teceu felicitações ao povo Urumajoense pela
realização de mais um Círio de Nossa Senhora de Nazaré, destarte, solicitou o
envio de um ofício a Paróquia de São Miguel Arcanjo, congratulando-se pelo
belíssimo evento religioso. Tecendo comentários atinentes à Lei que Proíbe
Festas Profanas em época de Círios, sublinhou que em alguns pontos precisa ser
retificada, já que os proprietários dos bares não a respeitam. Outrossim, frisou
que aguarda confiante os maquinários para que os serviços emergenciais na
estrada PA/462 sejam efetuados, por fim, informou que no dia 05 deste mês tem
reunião na capital do Estado para tratar assuntos que envolvem a supracitada
estrada. Usando a palavra o Sr. Ver. Carlos Melo Lima Júnior, que
cumprimentando a todos no Parlamento, congratulou- se através de um pedido
documental com o Padre Bruno e Coordenação da Paróquia de São Miguel
Arcanjo, mediante empenho e dedicação para com a realização de mais um Círio.
Por seguinte, comentou que participou da entrega do parquinho infantil na escola
Cecilia Lobão, e enfatizou a importância deste para o momento de lazer das
crianças, dito isso, solicitou por meio de ofício felicitações a direção desta escola.
Prosseguindo, insinuou a importância de garantir a manutenção da Lei que
Dispõe sobre a Escolha Direta para Gestor e Vice Gestor Escolar, como forma de
possibilitar acontecimentos como estes acima mencionados. Ainda nesse
contexto, o Vereador discorreu que apresentará um Projeto de Lei para que todas
as escolas de ensino infantil tenham seus espaços de recreação. A seguir, usou a
tribuna a Sra. Verª. Lilian Reis Padilha, que saudando os presentes, agradeceu
a Deus pelo dom da vida. Expondo comentários peculiares ao Círio de Nossa
Senhora de Nazaré, realizou uma pequena ponderação acerca do que realmente
significa esse momento na vida do povo católico. Outrossim, congratulou- se com
o Governo Municipal pelos serviços de limpeza das vias públicas após o trajeto
da procissão do círio. Na oportunidade, a Vereadora cobrou providencias
urgentes para a Ponte da Comunidade de Vila Nova, a qual encontra- se muito
deteriorada, então, reiterou veementemente o envio de ofício para a Secretaria de
Obras, solicitando providencias em relação ao escoamento da água na Rua
Joaquim Ferreira Seixas. Ao encerrar, falou a respeito da Feira do Agricultor,
observava o grande esforço dos produtores em trazer seus produtos para
comercializar, porém, questionou o desconforto presente, isso pelo espaço
pequeno, a mesma reivindica providencias sobre essa situação. De posse da
palavra o Sr. Presidente, Ver. Niaris Nogueira Ferreira, que tendo efetuado os
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cumprimentos de praxe, agradeceu a Deus pelo momento propicio. Logo após,
procedeu à defesa de seus requerimentos, justificando que realizou uma visita
nas escolas Florêncio Reis e Amâncio Brito na comunidade de Vila Nova, onde
constatou as necessidades das mesmas, principalmente para oportunizar um
espaço apropriado aos professores e alunos. No ensejo, discorreu sobre o
veiculo que comprou com recursos próprios deste Poder, reconhece que existe
outras demandas, contudo, pretende que antes de terminar o seu mandato como
Presidente da Câmara, iniciar a obra para a construção da cozinha e da sala de
arquivos. Então, retrucou a necessidade deste Poder em obter esse veiculo, uma
vez que, além de auxiliar os Vereadores quando necessário, bem como, é
também uma forma de economizar em aluguel de veículos. O Vereador ressaltou
veementemente que, administra o recurso deste Poder com transparência, pois,
este deve ser investido na própria Casa de Leis. Ultimou, agradecendo a
Deputada Paula Gomes pela presença no Círio desta cidade, a mesma na
ocasião reafirmou seu compromisso para com o Município de Augusto Corrêa.
Retornando a sua cadeira, o Sr. Presidente dando seguimento aos trabalhos,
submeteu para a discussão e votação os requerimentos de nº59 e nº60, de sua
autoria, sendo os mesmos aprovados por unanimidade. Em ato continuo, efetuou
a Distribuição para a Comissão de Constituição, Justiça e Redação de Leis-
Projeto de Lei nº008/2019- Ementa: Dispõe sobre Autorização para Abertura de
Crédito Especial no Orçamento, de autoria do Poder Executivo Municipal. No
momento oportuno, a Presidente da CCJ marcou uma reunião com os demais
membros para o dia 05 do corrente mês, às 9:00 horas no salão Plenário da
Câmara, assim, o Presidente da Comissão de Finanças, Economia, Fiscalização,
Financeira e Orçamento, marcou reunião para a mesma data, às 15:00 horas
neste Poder. Não tendo mais nada a ser tratado nem comentado o Sr. Presidente
encerrou a presente sessão e marcou a próxima para o dia 10 do mês em curso.
Sala do Salão Plenário Domingos Nivaldo Lima, Câmara Municipal de Augusto
Corrêa, em 03 de dezembro de 2019.


