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Ata da Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Augusto Corrêa, 

realizada em 21 de março de 2017. 

 Aos vinte e um (21) dias do mês de março de dois mil e dezessete (2017), 
às nove horas e quinze minutos (09h e 15 min.) à hora regimental no 
prédio do Poder Legislativo Municipal, sob a Presidência do Sr. Ver. 
Raimundo Reginaldo Santana. Autorizou o segundo Secretário efetuar a 
chamada nominal dos Sres. e Sras. Vereadoras, que contendo número 
regimental declarou em nome de Deus aberta a presente sessão. Em 
seguida, o segundo Secretário efetuou a leitura Bíblica extraída do livro de 
Eclesiástico Cap. 6 Vers. 5 a 17. Dando prosseguimento, o Sr. Presidente 
determinou ao primeiro Secretário proceder a leitura da ata da sessão 
anterior, a qual submetida em discussão e votação, foi aprovada por 
unanimidade. Iniciando o pequeno expediente com a leitura da matéria 
em pauta que constou dos seguintes Requerimentos: nº 01 e 02 /2017- 
Autor Sr. Ver. José Benedito Gonçalves Fernandes, 06/2017- Autor Sr. Ver. 
Sebastião Siqueira Quadros, nº 01/2017- Autor Sr. Ver. José Carlos 
Amorim da Costa, nº 01 e 02/2017- Autor Sr. Ver. Messias Gama Amorim, 
nº 05 06/2017- Autora Sra. Verª. Glaucia Ferreira de Araújo Sério, nº 
01/2017- Autor Sr. Ver.  Francisco Valécio de Abrantes. Distribuição para a 
Comissão de Transporte, terras e Obras-  Projeto de Decreto Legislativo 
nº 01/2017- Autor: Sr. Ver. Francisco Valécio de Abrantes- Requer a 
Concessão de Titulo Honorário de Cidadão Augustocorreense ao Sr. Israel 
Alves Carneiro e nº 02/2017- Requer a concessão de Titulo Honorário de 
Cidadão Augustocorreense ao Sr. Francisco Alves da Silva Júnior, 
Processos de Títulos de Doações de Terras de Autoria do Poder 
Executivo- nº 431/2017- Requer a Concessão de Título de Doação de 
Terras ao Sr. Pedro Celestino Gomes Luz, nº 434/2017- Concessão de 
Título de Terras a Sra. Regina Rego Ferreira, nº 517/2017- Concessão de 
Título de Doação de Terras ao Sr. Dércio Fernandes de Oliveira e nº 
633/2017- Concessão de Título de Doação de Terras ao Sr. João Eudes da 
Guia. Concluída a leitura da matéria em pauta o Sr. Presidente comunicou 
o Sr. Ver. José Benedito Gonçalves Fernandes para efetuar a leitura e 
defesa de seus requerimentos que solicitou ao Poder Executivo a 
Construção de um Micro Sistema de Abastecimento de Água no Bairro Vila 
Nova, na Vila de Nova Olinda, o mesmo justificou que, residem no referido 
bairro mais de 250 famílias, utilizando água de Poço Amazona para o 
suprimento de suas necessidades, tendo muitas a utilizar de maneira 
precária devido à escassez de água, principalmente no período de verão. 
Solicitou ainda a Construção de um Trapiche na referida Vila. Declarou 
que, a Vila acima relatada é a mais populosa do Município de Augusto 
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Corrêa, e que necessita de infraestrutura adequada para seu 
desenvolvimento, com a construção de um trapiche em concreto armado 
com rampas, e seu Cais de Arrimo para o embelezamento de sua orla. 
Solicitou que cópias desta Propositura Legislativa, sejam encaminhadas ao 
Exmo. Sr. Dep. Federal Zé Geraldo, para conhecimentos e providencias. 
Seguidamente, o Sr. Ver. Sebastião Siqueira Quadros ocupou a tribuna 
para proceder a leitura e defesa de requerimento, que solicita ao Poder 
Executivo a Aquisição de Ambulância para atender a Unidade Básica de 
Saúde do Distrito de Itapixuna. Em justificativa, falou que a Unidade Básica 
de Saúde do citado distrito, passou a centralizar o atendimento de várias 
Comunidades vizinhas, e eventualmente aumenta a demanda de 
atendimento na mesma, neste sentido, tais providencias faz- se necessário 
para o auxílio em ocasiões emergenciais. Logo após, o Sr. Ver. José Carlos 
Amorim da Costa efetuou a leitura e defesa de seu requerimento, o qual 
solicitou ao Poder Executivo a Reforma da Estrutura Metálica da Quadra 
Poliesportiva da Comunidade do Araí. Justificando, disse que a referida 
Quadra Poliesportiva foi construída no ano de 2009 e atende uma parcela 
considerável da juventude local, desse período a mesma contou com 
apenas reparos e atualmente é notável em outros pontos de sua 
estrutura, que por medidas de segurança é necessário a realização de tais 
serviços. Em seguida, o Sr. Ver. Messias Gama Amorim, fez uso da tribuna 
para proceder com a leitura e defesa de seus requerimentos, onde 
solicitou ao Poder Executivo a Construção de Uma Praça na Comunidade 
do Porto do Campo. Justificou que, está construção é de grande 
importância para a referida Comunidade, pois servirá como ponto de 
encontro dos seus moradores que não dispõe de nenhuma outra opção de 
entretenimento. Requer também a Ampliação da Quadra Poliesportiva na 
Comunidade da Cachoeira. Justificando que, o esporte e o lazer são um 
direito individual e coletivo constitucionalmente assegurado, cabendo ao 
Poder Público propiciar as condições materiais suficientes para a 
efetivação dessa garantia. Continuando ocupou a tribuna para leitura e 
defesa de seus requerimentos a Sra. Verª. Glaucia Ferreira de Araújo 
Sério, que solicitou Estudo de Impacto Financeiro sobre Revisão Salarial 
dos Servidores Municipais. Em justificativa, ressalta que considerando a 
necessidade de se implementar uma política salarial que valorize o 
trabalhador e além de que o Município dispõe do Regime Jurídico Único, 
faz- se necessário tal solicitação, considerando as perdas geradas ao longo 
dos anos por conta do aumento inflacionário. A Verª. solicitou a 
Realização de Audiência Pública sobre Segurança Pública. Declarou que o 
Município de Augusto Corrêa tem sofrido com constantes ondas de 
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violência, que vão desde pequenos furtos a crimes de alta periculosidades, 
a exemplo de vários assassinatos, até hoje sem solução. Dessa forma, 
surge a necessidade de uma tomada de decisão por parte do Poder 
Público (Municipal e Estadual) para dar resposta a Comunidade Local. 
Seguindo, o Sr. Ver. Francisco Valécio de Abrantes efetuou a leitura e 
defesa de seu requerimento em que requer da Secretaria Municipal de 
Saúde Complemento Salarial de produtividade para ações extras da 
Vigilância Sanitária como a captura de morcegos e outros serviços de 
importância ao Município. Conforme valores e serviços anexados em 
planilha. O Ver. Justificou que considerando diálogo com servidores da 
Vigilância Sanitária e o Município ser endêmico e já ter possuído no 
passado casos de raiva humana e animal, se faz necessário um incentivo a 
estes servidores para ações de prevenção e combate ao qual são de suma 
importância para a prevenção de novos casos e por seguinte, solicitou da 
Secretaria acima relatada, respostas com relação as demandas enviadas 
por este Poder a mesma. Na oportunidade, efetuou a leitura de seus 
Projetos de Decretos Legislativos o qual solicitou a Concessão de Títulos 
Honorários de Cidadão Augustocorreense aos Srs. Israel Alves Carneiro e 
Francisco Alves da Silva Júnior. Não havendo mais nenhum requerimento 
a ser apresentado o Sr. Presidente deu início ao tempo destinado a 
tribuna popular comunicando a Sra. Ana Cristina para fazer uso da palavra, 
que cumprimentando os presentes, reportou- se sobre a falta de 
segurança pública, discorrendo acerca de um acontecimento referente a 
tal problemática. Comunicou que, no dia 04 do mês de abril do ano de 
2014, foi assinado pelo Governador do Estado do Pará o Decreto nº 
1017(mil e dezessete) que criou a 15ª (décima quinta) Companhia 
Independente da Polícia Militar o qual atuaria provisoriamente neste 
Município. Questionou a mesma que, a ineficiência policial é pequena 
para atender a grande demanda populacional deste Município. Concluiu, 
solicitando o apoio dos Sres. e Sras. Edis, além de respostas com relação 
ao ofício solicitando a Lei que cria cargos para Agentes Distritais. No 
momento falou o Sr. Ver. Jamerson William Alves que entre as constantes 
dificuldades enfrentadas pelo Governo Municipal anterior foram 
realizadas várias Audiências Públicas neste Município, mas que, os Sres. 
Edis não estão indiferentes diante desta problemática. Em seguida, 
ocupou a tribuna o Sr. Horácio de Sousa- Coordenador do Sindicato de 
Professores que saudando a todos, reportou- se sobre a Reforma da 
Previdência Social, manifestou apoio a todas as classes de trabalhadores. 
Após, discorreu a respeito do Cursinho Popular, dotado este de grande 
credibilidade, a exemplo da aprovação de vários alunos no último 
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vestibular. Dessa forma, faz- se necessário que haja parceria dos Sres. e 
Sras. Legisladoras para a permanência do mesmo neste Município. Na 
ocasião, comentou sobre a remoção de dois(02) Coordenadores 
Pedagógicos para a Zona Rural do Município, declarando tal atitude uma 
agressão aos direitos dos mesmos e a situação de dois (02) professores 
aprovados em Doutorado e Mestrado que ainda não tiveram suas licenças 
concedidas. Tendo usado a tribuna a Sra. Hortência Osaqui, que saudando 
os presentes enfatizou que a economia deste Município é invisível, porém, 
deve ser despertada, neste seguimento, destacou que a Fazenda Bacuri 
tem como foco principal o manejo do bacurizeiro, agregando valores aos 
seguintes seguimentos: Produção Agrícola, Artesanal, avicultura 
alternativa, bem como, a realização de eventos. Na ocasião, sugeriu aos 
Sres. Legisladores a criação de políticas públicas voltada a produção do 
bacuri, além de mais segurança pública, no que tange fomentar a 
economia deste Município. Encerrando a Tribuna Popular o Sr. Presidente 
iniciou o grande expediente comunicando o Sr. Ver. Carlos Melo Lima 
Júnior para usar a tribuna, que cumprimentando a todos os presentes, 
congratulou- se com a Sra. Hortência Osaqui, sublimou a importância e 
necessidade de dar ênfase a Zona Rural do Município para a elaboração de 
ações estimulando o sucesso no campo. Questionando a respeito da falta 
de professor na Rede de Ensino Estadual, solicitou o encaminhamento de 
documento a Seduc, Primeira Uri e Governo do Estado do Pará, 
manifestando repúdio devido essa agravante problemática. Bem como, 
fez menção a situação precária da Estrada da PA-462, aproveitou para 
solicitar parceria com os Municípios de Açaiteua, Viseu, Traquateua e 
Bragança em busca de ações que impelem a execução da Pavimentação 
Asfáltica da referida estrada. Outrossim, solicitou o envio de ofício à 
Secretaria Municipal de Obras, para que esta dê respaldo nas ruas do 
Município, executando serviços de reparos nas mesmas. Finalizou, 
manifestando- se favorável as colocações do Sr. Horácio de Sousa, 
seguindo solicitou ao Presidente em exercício se possível, o cancelamento 
da Sessão Solene a qual ocorreria no dia 28 do corrente mês, tendo o 
mesmo respondido que sim. Prosseguindo, fez uso da palavra, o Sr. Ver. 
Francisco Valécio de Abrantes, que saudando os Sres. e Sra. Legisladora e 
demais presentes. Comentou a princípio, da ausência de medicamentos 
nos Postos de Saúde Municipais, onde buscando a veracidade dos 
acontecimentos, solicitou o encaminhamento de ofício à Secretaria 
Municipal de Saúde, requerendo esclarecimentos do porquê no atraso dos 
medicamentos nas Unidades de Saúde. Parabenizou o Governo Municipal, 
que através da Secretaria competente solucionou o problema de escassez 
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de água nas Vilas do Felipe e Perimirim. Após, congratulou- se com o Sr. 
Horácio de Sousa e Sra. Hortência Osaqui. Fez menção a PEC nº 
287(Proposta de Emenda à Constituição) solicitou verbalmente moção de 
repúdio ao Congresso Nacional, falando ser esta proposta imoral. Assim 
como, as Secretarias Municipais, pois as vagas que deveriam ser 
destinadas a população local estão sendo ofertadas as pessoas de 
municípios vizinhos, fato este que retrai o enfraquecimento econômico do 
Município. Na oportunidade, conduziu o envio de ofícios aos Gerentes da 
Rede Celpa e Agencia Banco do Brasil, em nota solicitando 
esclarecimentos relacionados aos atendimentos oferecidos a população 
Urumajoense. Ao término, manifestou apoio aos requerimentos 
apresentados. Ocupou a tribuna no grande expediente o Sr. Ver. Miguel 
Ivonaldo Farias Barreto, que cumprimentando a todos os presentes, 
iniciou seu discurso em que relatou a situação pelo qual passa a 
Comunidade do Cearazinho por conta de não haver a bomba de 
sustentação do Micro Sistema de Abastecimento de Água. Em 
conformidade, falou que ao tomar conhecimento do problema o Governo 
Municipal estar buscando meios para soluciona- lo. Na oportunidade, 
aproveitou para informar que será formada uma equipe capacitada para 
dar apoio as Comunidades que possuem o controle dos Micros Sistemas 
de Abastecimentos de Água. Externou apoio a Sra. Ana Cristina, 
discorrendo que brevemente realizara- se a Audiência Pública para 
debater acerca da insegurança no Município de Augusto Corrêa. No 
momento, realizou a leitura em nota de esclarecimento por parte do 
Secretário Municipal de Obras Sr. Ivo Barreto, enfatizando que devido ao 
problema encontrado na área da infraestrutura do Município, não foi 
possível concluir ainda todos os problemas existentes no mesmo, mas 
que, o Governo Municipal estar empenhado- se para ameniza- los. Dando 
continuidade, o Presidente em exercício Sr. Niaris Nogueira Ferreira 
convidou o segundo Secretário para ocupar a sua cadeira para que assim 
pudesse fazer uso da tribuna, que cumprimentando os presentes, 
sublimou que a taxa do consumo de água potável, faz- se necessário pagar 
para manter o funcionamento dos Micros Sistemas de Água no Município. 
Logo após, reportou-se acerca da reunião ocorrida no dia 17 do corrente 
mês para solucionar o problema de escassez de água potável nas Vilas do 
Felipe e Perimirim, da qual não foi notificado. Acrescentou que a rejeição 
somente fortalece a vontade de lutar em prol do bem comum da 
população. Deste modo, solicita serviços de manutenção para a Escola 
Municipal Maria Benedita Mota na Vila acima relatada. Relatou ainda que, 
esteve com o Secretário Municipal de Meio Ambiente, solicitando parceria 
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em busca de ações para investir nesta área. Concluiu, falando que através 
de diálogo entre os pescadores, estão questionando acerca da decisão da 
AdePará e SEFA, estão exigindo nota fiscal das Empresas de Pescados. 
Tendo usando a tribuna o Sr. Ver. José Benedito Gonçalves Fernandes que 
congratulando- se com todos os presentes, externou apoio aos 
requerimentos apresentados. Expondo comentários sobre o Micro 
Sistema de Abastecimento de Água da Comunidade de Nova Olinda, disse 
que a arrecadação adquirida não supri com as necessidades do referido 
Sistema. Solicitou o envio de um ofício à Secretaria Municipal de Saúde, 
solicitando esclarecimentos acerca da ausência médica e medicamentos 
na Unidade de Saúde na Vila de Nova Olinda. Encerrando, externou apoio 
a Sra. Ana Cristina, frisando que constante estar a violência presente em 
todo o Município de Augusto Corrêa. Prosseguindo, usou a tribuna o Sr. 
Ver. Jamerson William Alves da Costa, que saudando a Sra. e Sres. 
Vereadores, agradeceu a Deus pelo momento oportuno, seguindo 
tencionou felicitações ao Governo Municipal, pelos serviços realizados na 
área de infraestrutura do Município. Pequenos serviços porém, 
significativo para a população. Ressaltou que, a ausência médica e 
medicamentos é uma questão que ocorre em toda Gestão Municipal, e 
por seguinte agradeceu a Secretaria Municipal de Educação, que fez com 
que sua solicitação para a Ampliação da Escola Belarmino Lelo na 
Comunidade do Patal, tornasse merecida projeção no cronograma deste 
Governo. Reportando- se ao Sr. Ver. Miguel Ivonaldo, frisou que se faz 
necessário a criação de política pública para o Saneamento Básico deste 
Município. Logo após, externou indignação pela atitude do Governo 
Municipal, pois não deveria quando ofertar trabalho a alguém levar em 
consideração a cor partidária, tendo como exemplo os profissionais da 
área da saúde, os quais estudaram, capacitaram- se e não receberam o 
devido valor no Município de Augusto Corrêa. Ao finalizar, propôs a 
Secretaria Municipal de Educação atuar como fiscalizadora aos condutores 
de veículos escolares do Município. A última a usar a tribuna no grande 
expediente a Sra. Glaucia Ferreira de Araújo Sério, que ao saudar a todos 
os presentes, agradeceu a Deus pelo dom da Vida. Manifestando apoio a 
Sra. Ana Cristina, retratou que em breve será realizado a Audiência Pública 
para discutir acerca da insegurança no Município de Augusto Corrêa. 
Congratulou- se com os pronunciamentos realizados pelos colegas Edis, 
relatou a Vereadora ser uma questão de impotência quando não se 
recebe o valor merecido, acrescentou que, é necessário cobrar para que 
as solicitações recebam as merecidas projeções, buscando sempre o 
desenvolvimento de Augusto Corrêa. Mencionou ainda que, esteve na 
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Capital do Estado no MDA (Ministério do Desenvolvimento Agrário) e em 
conversa com a Delegada Federal Sra. Cleide Mª. Amorim, esta informou a 
grande necessidade que tem este Governo Municipal de regularizar a 
vigência do convenio para a efetivação da Construção da Ponte sobre o 
Rio Felipe. Discorreu que, quando em conversa com o Dep. Federal 
Vladimir Costa, solicitou ao mesmo duas(02) Patrulhas Mecanizadas para 
este Município, que de acordo, o mesmo garantiu contempla- los com as 
referidas solicitações. Ao término, felicitou o Governo Municipal pelos 
serviços realizados através da Secretaria Municipal de Obras neste 
Município. Em seguida, o Sr. Presidente colocou em discussão e votação 
do Plenário os Requerimentos de nº 01 e 02 /2017- Autor Sr. Ver. José 
Benedito Gonçalves Fernandes, nº 06/2017- Autor Sr. Ver. Sebastião 
Siqueira Quadros, nº 01/2017- de Autoria do Sr. Ver. José Carlos Amorim, 
nº 01 e 02/2017- Autor Sr. Ver. Messias Gama Amorim, nº 05 e 06/2017- 
de Autoria da Sra. Verª. Glaucia Ferreira de Araújo Sério, nº 01/2017- 
Autor Sr. Ver.  Francisco Valécio de Abrantes, sendo todos aprovados por 
unanimidade. Distribuição para a Comissão de Transporte, terras e Obras 
os Processos de Títulos de Doações de Autoria do Poder Executivo- nº 
431/2017- Concessão de Título de Doação de Terras ao Sr. Pedro Celestino 
Gomes Luz, nº 434/2017- Concessão de Título de Doação de Terras a Sra. 
Regina Rego Ferreira, nº 517/2017- Concessão de Título de Doação de 
Terras ao Sr. Dércio Fernandes de Oliveira e nº 633/2017- Concessão de 
Título de Doação de Terras ao Sr. João Eudes da Guia e por fim, o Sr. 
Presidente marcou imediatamente uma reunião com a referida comissão 
para o dia 23 do corrente mês neste Poder para analises dos mencionados 
processos. Não havendo mais nada a ser tratado nem comentado o Sr. 
Presidente encerrou a presente sessão marcando a próxima para o dia 29 
do corrente mês. Sala das sessões da Câmara Municipal de Augusto Corrêa 
em 21 de março de 2017.   

 


