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Ata da 43ª Sessão Ordinária da 3ª Sessão Legislativa, da 14ª Legislatura para
Eleição de Renovação da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Augusto
Corrêa, realizada em 10 de dezembro de 2019.

Aos dez (10) 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, situada na Rodovia
PA/454, Km 8, S/N, bairro São Benedito, sob a Presidência do Sr. Vereador
Niaris Nogueira Ferreira, ladeados 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 Terceira 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 que estavam todos presentes, a saber:
Antônio Maria Rabelo Marques, Carlos Melo L. Junior, Francisco Valécio de
Abrantes, Glaucia F. de Araújo Sério, Jamerson William A. da Costa, José Carlos
Amorim da Costa, José Benedito G. Fernandes, Lilian Reis Padilha, Messias
Gama Amorim, Miguel Ivonaldo F. Barreto, Raimundo Reginaldo Santana,
Sebastião Siqueira Quadros e Niaris Nogueira Ferreira. 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 escolhido e lido um trecho do Livro de João Cap.03,
Vers.21 a 23. 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:
I: Eleição para Renovação da Mesa Diretora da Câmara Municipal de
Augusto Corrêa, para o exercício de 2020. Avançando, o Sr. Presidente
solicitou ao Primeiro Secretário que assumisse a Presidência e conduzisse o
processo eleitoral para preservar a isenção do procedimento, tendo em vista que
o Presidente integrava uma das chapas concorrentes. Ao assumir a Presidência,
o Ver. Francisco Valécio de Abrantes convidou o Vereador José Benedito
Gonçalves Fernandes para ocupar a Primeira Secretaria. Continuando, o
Presidente interino procedeu a leitura do Artigo 5° do Regimento Interno, que
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Dispõe “que na última sessão ordinária de cada sessão legislativa, às 10:00
horas, sempre que possível, sob a direção da Mesa da sessão legislativa anterior,
realizar- se-á a eleição do Presidente e dos Secretários da Mesa, para mandato
de 01 (um) ano, com direito a recondução para qualquer cargo na eleição
imediatamente subsequente, considerando o Parágrafo do Art.22 da Lei Orgânica
Municipal”. Concluída a leitura o Presidente interino solicitou aos supracitados
candidatos à Presidência da Casa, que indicassem um Vereador, cada um, para
acompanhar o processo de votação, com a inspeção e lacração da urna, vistoria
das cédulas de votação e da condução do procedimento. Foram indicados os
Sres. Vereadores Jamerson William Alves da Costa para representar a Chapa 1,
e Messias Gama Amorim como representante da Chapa 2. Terminada a
organização das cédulas, da urna e da cabine de votação, efetuou o Presidente a
leitura da Resolução da Mesa Diretora n°15/2019: que “Dispõe sobre o Registro
das Chapas para a Eleição de Renovação da Mesa Diretora para o exercício de
2020, conforme o inciso I do Art.6º, do Regimento Interno da Câmara Municipal”.
Informou que foram apresentados requerimento de duas chapas, homologados
pela Mesa Diretora, com a indicação dos nomes e respectivos cargos pleiteados,
a saber: Chapa 1: Formada pelos Vereadores, José Carlos Amorim da Costa
(PV)- Presidente, Vereador Niaris Nogueira Ferreira (Patriota)- Primeiro-
Secretário e Vereador Sebastião Siqueira Quadros (PDT)- Segundo-Secretário
e Chapa 2: Composta pelos Vereadores, Raimundo Reginaldo Santana
(Patriota)- Presidente, Vereadora Glaucia Ferreira de Araújo Sério (SD)-
Primeira-Secretária e Vereador Miguel Ivonaldo Farias Barreto (DEM)-
Segundo-Secretário. Dando seguimento, o Sr. Presidente em exercício
esclareceu que havia duas chapas concorrentes – a Chapa 1 e a Chapa 2, e
seriam entregues duas cédulas a cada Vereador, o qual deveriam escolher
apenas uma chapa e utilizar apenas uma cédula, através do voto secreto,
marcando com um (X) na quadrícula existente antes da chapa de sua
preferência, e em seguida, depositar a cédula marcada na urna, e deveria sair
coma cédula não utilizada na mão. Obedecendo ao livro de assinaturas, anunciou
o Sr. Presidente o inicio da votação, chamando nominalmente os Sres. e Sras.
Vereadoras para exercerem seu direito ao voto, o primeiro a ser chamado foi o
Sr. Ver. Antônio Maria Rabelo Marques, em seguida, o Sr. Vereador Carlos Melo
Lima Junior, depois, o Presidente em exercício solicitou ao Primeiro Secretário
interino ocupar a sua cadeira, e a Segunda Secretária para assinar a sua cédula
de votação para que pudesse exercer o seu direito de votar. Retornando a sua
cadeira, convidou a Sra. Vereadora Glaucia F. de Araújo Sério, o Vereador
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Jamerson William Alves da Costa, para exercerem seu direito ao voto.
Seguidamente, convidou a Segunda Secretária para ocupar a Primeira Secretaria
enquanto o Vereador José Benedito Gonçalves Fernandes exercia o seu direito
de votar. Continuando, chamou o Sr. Vereador José Carlos Amorim da Costa
para exercer o seu direito ao voto e na sequência, foi convidada a Vereadora
Lilian Reis Padilha, o Vereador Messias Gama Amorim, Vereador Miguel Ivonaldo
F. Barreto, Vereador Niaris Nogueira Ferreira, Vereador Sebastião Siqueira
Quadros e o Vereador Raimundo Reginaldo Santana, todos para exercerem seus
direitos ao voto. Concluindo o ato de votação, a Mesa Diretora solicitou aos
Vereadores indicados para acompanhar a votação para abrirem a urna, contarem
as cédulas, antes da apuração dos votos. Após a contagem, foi constatada que
havia uma cédula a mais, somando o total de 14 cédulas. Por conseguinte, o
Presidente interino suspendeu a sessão por 05 (cinco) minutos para consultar o
Regimento Interno dessa Casa de Leis, a Mesa e o assessoramento jurídico.
Retornando a sessão, declarou nula a votação e a repetiu. Avançando,
solicitou aos concorrentes que indicassem novamente um vereador, cada um,
para acompanhar o procedimento. A chapa 1 manteve a indicação do Vereador
Jamerson William A. da Costa, enquanto a chapa 2, indicou o próprio candidato à
presidência, Vereador Raimundo Reginaldo Santana. Em seguida, foram
inutilizadas as cédulas usadas anteriormente, e apresentadas novas cédulas, os
Vereadores fiscais repetiram a averiguação da urna, das cédulas e da cabine de
votação, e lacraram a urna. O Presidente orientou novamente os Vereadores a
escolherem a chapa de sua preferencia em apenas uma cédula, que deveriam
depositar na urna, posteriormente, enquanto a outra cédula não utilizada deveria
sair na mão esquerda, de forma ostensiva, porém dobrada, declarou ainda que,
se tornasse a ocorrer à irregularidade anterior, repetiria novamente o processo
até que ocorresse de acordo com a orientação. Obedecendo ao livro de presença
anunciou o Sr. Presidente o início da votação, chamando nominalmente os Sres.
e Sras. Vereadoras para usarem seu direito de voto, conforme procedimento
anterior, os quais, receberam duas cédulas rubricadas por dois membros da
Mesa. Concluindo o ato de votação, foram chamados os Vereadores indicados
para fiscalizar e acompanhar os trabalhos de votação e contagem dos votos,
após, serem retiradas as cédulas constataram- se 13 cédulas no interior da urna,
apurados uma a uma constatou- se 09 (nove) votos favoráveis a Chapa 1- e 04
(quatro) votos a chapa 2. Então, o Presidente interino, declarou o resultado
apurado, e proclamou eleita a Chapa 1 (um) integrada pelos Vereadores:
Presidente- José Carlos Amorim da Costa (PV), Primeiro-Secretário- Niaris
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Nogueira Ferreira (Patriota) e Segundo-Secretário- Sebastião Siqueira Quadros
(PDT), para exercerem os cargos da mesa Diretora da Câmara Municipal de
Augusto Corrêa, por um ano, exercício de 2020, os quais tomariam posse no dia
primeiro de janeiro de dois mil e vinte, automaticamente. Dando prosseguimento
à sessão, o Presidente interino passou a Presidência ao seu titular, o qual
franqueou a palavra aos inscritos, para se manifestarem, a começar pelo Sr. Ver.
Raimundo Reginaldo Santana, que saudando a todos no Parlamento Municipal,
agradeceu a Deus por tudo de bom. Declarou ser motivo de alegria estar junto
com os demais Vereadores, escolhendo democraticamente a Mesa Diretora da
Câmara Municipal para o Exercício de 2020. Ademais, felicitou o colega Vereador
José Carlos Amorim pela conquista obtida, que mesmo tendo concorrido com o
mesmo a Presidência da Câmara, é convicto que competência tem o suficiente
para conduzir com seriedade e honestidade este Poder, no período Legislativo de
2020, enfim, congratulou- se com o Vereador Niaris Nogueira que com
honestidade e transparência honra seus compromissos, sempre buscando fazer o
melhor por essa Casa de Leis. Em seguida, foi convidado para fazer uso da
palavra o Sr. Ver. José Carlos Amorim da Costa, que em nome do Sr.
Presidente saudou a Mesa Diretora, por seguinte aos demais presentes, então,
agradeceu a Deus pelo momento oportuno. Ressaltou ter sido a eleição da
Câmara Municipal, um ato democrático. Outrossim, agradeceu a Vereadora Lilian
Reis que com sensatez, abriu mão de sua candidatura em prol da sua.
Agradeceu pelos 09 (nove) votos de confiança e assim o elegeu Presidente da
Câmara Municipal para o exercício de 2020. Encerra, pedindo a Deus que lhe
proporcione sabedoria para que realize um mandato não igual ao que está
realizando o Sr. Presidente, mas sim melhor, já que este é o compromisso de
cada Presidente. Na sequência, usou a tribuna o Sr. Ver. Antônio Maria Rabelo
Marques, que cumprimentando os presentes, parabenizou o Sr. Presidente pela
firmeza em que está conduzindo essa Edilidade. Felicitou o Edil José Carlos
Amorim, pela conquista obtida, e pediu a Deus que lhe propicie sabedoria para
que realize este um excelente mandato como Presidente no período de 2020.
Continuando, ocupou a tribuna o Sr. Ver. Carlos Melo Lima Júnior, que
saudando os Sres. e Sras. Vereadoras e público presente agradeceu a Deus por
mais uma sessão. Congratulou- se com os colegas Vereadores José Carlos
Amorim e Raimundo Reginaldo Santana, que apresentaram suas chapas para
concorreu a Presidência desse Poder. Proferindo, parabenizou o Ver. José Carlos
Amorim pela conquista, que mesmo sendo um trabalho árduo estarão os demais
Edis auxiliando- o, pois tem competência para realizar uma Presidência digna,
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desejando sempre o crescimento dessa Casa de Leis. Comentou ainda que o
Tribunal de Justiça do Pará, deferiu por meio de uma liminar o pedido de
suspensão da Comissão Processante Nº74/2019 que investiga o Prefeito
Municipal, finalizou, retrucando quanto à ausência de defesa dado a gravidade do
que trata o processo e a resposta que o Poder Legislativo e a sociedade aguarda.
Continuando, foi convidado a fazer uso da palavra o Sr. Ver. Francisco Valécio
de Abrantes, que cumprimentando os presentes nominalmente, desejou sucesso
a chapa vencedora, composta pelo Ver. José Calos Amorim, Niaris Nogueira e
Sebastião Siqueira, felicitou também a chapa formada pelo Ver. Raimundo
Reginaldo, proferindo disse que, o mesmo deixou o seu legado como Presidente
da Câmara 2017. Ressaltou que ,esse processo eletivo tornou-se perceptível,
que todos os mandatos são independentes, mas, acima de tudo devem ter
serenidade para saber que os interesses do município são maiores que os
interesses pessoais. Ademais, discorreu que buscam os Vereadores trabalhar de
forma correta, porém, o erro faz parte da vida do ser humano, por fim, disse que
ter feito parte da Mesa Diretora como primeiro secretário nesta Legislatura, foi um
grande aprendizado. Continuando, ocupou a tribuna no Grande Expediente a Sra.
Verª. Glaucia F. de Araújo Sério, que saudando as pessoas presentes,
agradeceu a Deus pelo dom da vida. Parabenizou o Ver. José Carlos Amorim
eleito Presidente da Câmara Municipal, manifestando o seu respeito ao mesmo.
Em relação aos Projetos de Leis que permanecem nas comissões, disse que há
um Regimento e este tem prazos para matérias urgentes, então, citou a Lei
Orçamentária anual (LOA), que estabelece todas as metas a serem cumpridas
para o ano de 2020, todavia, é responsabilidade também deste Poder dentre as
suas atribuições apreciar, analisar e manifestar-se acerca deste orçamento,
portanto, retrucou que a Câmara Municipal é uma referência de Poder é
necessário ter mais zelo e mais cuidado com as matérias que tramitam
internamente dentro desta Casa, isso fará com deixem de fato as suas
contribuições enquanto Parlamentar, enfim, fez menção acerca do Projeto de Lei
n°006/2019, que Solicita Complementação da Merenda Escolar aos alunos do
Ensino Médio, oriundo do Poder Executivo, o qual depende de aprovação e de
orçamento que estão no Legislativo Municipal. Prosseguindo, ocupou a tribuna o
Sr. Ver. Jamerson William A. da Costa, que saudando os Sres. e Sras.
Legisladoras e demais presentes, agradeceu a Deus pelo dom da vida.
Congratulou-se com os Vereadores pela forma democrática e tranquila como foi
conduzido o processo de eleição para a Renovação da Mesa Diretora,
parabenizou o Ver. José Carlos Amorim pela conquista obtida, desejando-o sorte
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no exercício de sua gestão como Presidente do Legislativo Municipal, buscando
sempre fazer o melhor por esta Casa de Leis. Ressaltou que o papel do
Legislativo dentro de um Município é muito importante, é este que acompanha os
atos praticados pelo Poder Executivo, no entanto, é importante também que o
Poder Executivo compreenda o papel que representa o Legislativo Municipal.
Finda, insinuando que ninguém pode dizer que o Vereador não fiscaliza depois
de terem criado uma CPI e as Comissões Processantes, isso é sinônimo de
trabalho mesmo não tendo essa Casa a estrutura necessária. Em seguida, usou
a palavra o Sr. Ver. José Benedito G. Fernandes, que cumprimentando as
pessoas presentes, agradeceu a Deus por mais uma sessão. Direcionando- se ao
Sr. Ver. Niaris Nogueira parabenizou- o pela postura adotada e a forma como
conduziu neste ano os trabalhos na Câmara Municipal de Augusto Corrêa.
Felicitou ao novo Presidente pela conquista que obtivera, desejou-lhe sucesso e
que exerça sua função dignamente. Na oportunidade, o Vereador teceu críticas
as pessoas que usam a rede social para denegrir a imagem do Vereador sem ter
certeza da veracidade da situação, outrossim, disse que tem seu direcionamento
na política e seu partido, então, esclareceu que na eleição para Presidente deste
Poder, seu compromisso estava firmado com o Vereador José Carlos Amorim, e
assim, depositou-lhe o voto de confiança. Tendo usado a palavra a Sra. Verª.
Lilian Reis Padilha, que saudando os presentes, agradeceu a Deus pelo dom da
vida. Realizou felicitações ao Ver. José Carlos Amorim eleito Presidente da
Câmara, pediu a Deus que lhe der discernimento e proporcione a sabedoria
necessária para conduzir os trabalhos no Legislativo Municipal. Ademais, como
Presidente da CCJ, teceu alguns esclarecimentos acerca dos Projetos de Leis
que tramitam nessa comissão, enfatiza que as dificuldades são muitas em
relação aos projetos oriundos do Executivo Municipal, por este motivo alguns
destes são devolvidos, então, a Vereadora pediu aos demais Vereadores um
pouco de paciência, proferindo que não podem submeter para apreciação do
Parlamento projetos que apresentem erros. Fez menção a Comissão
Processante n°74 a qual foi relatora, esclarece que foi baseado no relatório de
investigação e nas provas obtidas que produziu o seu parecer, tudo isso foi
realizado dentro do tempo determinado e da legalidade, complementou a
Vereadora. Usando a tribuna, o Edil Messias Gama Amorim que
cumprimentando a todos, agradeceu a Deus por mais um dia sessão.
Primeiramente, parabenizou o colega Vereador José Carlos Amorim, eleito
Presidente deste Poder, frisando que o mesmo é merecedor dessa conquista e
que mesmo não tendo lhe depositado o voto não duvida da capacidade que
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possui. Todavia, é conhecedor de que neste Poder cada Parlamentar tem uma
posição, contudo, são unidos por um único objetivo, o bem-estar da população,
encerrando, desejou que 2020 seja um ano de boas realizações a todos. Com a
palavra o Sr. Ver. Miguel Ivonaldo F. Barreto, que cumprimentando os Sres. e
Sras. Legisladoras e demais presentes, agradeceu a Deus pelos bons feitos na
vida de todos. Informou que nesta data acontece uma ação de Saúde Pública na
CESAC, com palestras e realização de vários tipos de exames. Ademais,
ressaltou que entre as diversas ações importantes da Administração Pública, há o
PPA, a LDO, e a LOA, advertiu que a LOA fora apresentada no dia 31 de outubro
para ser apreciado, e ainda que saibam do compromisso e da eficiência que
possuem as comissões, solicita agilidade para que tenham os Edis o período de
recesso parlamentar. No ensejo, discorreu que a Gestão Municipal vem aplicando
o recurso do município de forma que todos possam ter conhecimento de seu
avanço, sublinha que atualmente três Vilas receberam asfalto, sendo que a Vila
de Nova Olinda será a quarta e a Vila do Patal a quinta a ser contemplada,
complementou que já são nove pontes em concreto praticamente terminadas na
estrada PA/462, enfim, fez menção a liminar proferida pelo Tribunal de Justiça do
Pará, que suspendeu todos trabalhos da Comissão Processante Nº74/2019, ou
seja, permitindo que o Governo Municipal continue eficiente, trabalhando e
melhorando a vida dos munícipes. Prosseguindo, fez uso da palavra o Edil
Sebastião Siqueira Quadros, que cumprimentando seus Pares e demais
presentes, agradeceu a Deus pelo momento oportuno. Congratulou- se com os
Sres. Edis pela eleição harmoniosamente que tiveram neste Poder. Gratulou-se
com o Sr. Presidente pela sabedoria e responsabilidade que teve em conduzir
esta Casa de Lei, isso somente comprova o respeito que teve com os Vereadores
que lhe depositaram o voto na eleição para Presidente da Câmara no ano
anterior. Ademais, agradeceu ao colega de Parlamento José Carlos Amorim pelo
convite para participar de sua chapa, e desta forma elegendo-o para Segundo
Secretário. Conclui, almejando que Deus lhe proporcione a coragem e a força
para conduzir os trabalhos corretamente nessa Edilidade. De posse da palavra o
Sr. Presidente, Ver. Niaris Nogueira Ferreira, que efetuando os cumprimentos
de praxe, agradeceu a Deus pelos bons resultados em sua vida. Aproveitou o
ensejo, para agradecer a parceria da Vereadora Lilian Reis que lhe auxiliou na
Mesa Diretiva como Segunda Secretária, ademais, parabenizou o Vereador José
Carlos Amorim, eleito para presidir a Câmara em 2020, manifestando seu apoio
para lhe auxiliar como Primeiro Secretário, e também agradeceu o Vereador
Raimundo Reginaldo, pela parceria que sempre tiveram. No azo, confirmou a
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realização da sessão extraordinária para o dia 11 do corrente mês, às 10:00
horas neste Poder, na ocasião, tratar acerca da Representação Político
Administrativa, contra o Prefeito Municipal de Augusto Corrêa, ultimou,
declarando que tem convicção de que o foco não será desviado e tudo será
esclarecido de acordo as investigações obtidas pelas comissões. Na
oportunidade, a Presidente da CCJ marcou reunião com os demais membros
para o dia 12 deste mês, às 9:00 horas no salão Plenário da Câmara. Em
seguida, procedeu o Sr. Presidente a leitura do Edital nº01/2019- que Dispõe
sobre a Publicação do Resultado da Eleição para a Renovação dos
Membros da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Augusto Corrêa, para o
exercício de 2020. Não havendo mais nada a ser tratado nem comentado o Sr.
Presidente encerrou a presente sessão, marcando a próxima para o dia 17 do
corrente mês. Sala das sessões do Plenário Domingos Nivaldo de Lima, Câmara
Municipal de Augusto Corrêa, em 10 de dezembro de 2019.


