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Ata da Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Augusto Corrêa, 

realizada em 29 de março de 2017. 

  

Aos vinte e nove (29) 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. Convidou o Sr. Ver. Francisco Valécio de 
Abrantes para ocupar a Segunda Secretaria na ausência de seu titular. Em 
seguida, o Sr.  Presidente autorizou o segundo Secretário efetuar a 
chamada nominal dos Sres. e Sras. Vereadoras, que havendo número 
regimental declarou em nome de Deus aberta a presente sessão. Logo 
após, o segundo Secretário procedeu a leitura Bíblica extraída do livro de 
Salmos. Dando continuidade, o Sr. Presidente determinou ao primeiro 
Secretário proceder com a leitura da ata da sessão anterior, a qual 
submetida em discussão e votação foi aprovada por unanimidade. 
Prosseguiu com a leitura da matéria em pauta que constou: Comunicado 
do Ministério da Educação: Liberação de Recursos Financeiros- Nº 
Referencia: 228943/2016- (FNDE) Parcela 001 R$ 47.132,40/PAC II - 
Quadras Parcela 006 R$ 10.159,94, Nº Referencia: 002 156 /2017- Quota: 
012 R$ 91.816,25, Nº Referencia: 12034/2017- Quota: 001 R$157.299,00, 
Requerimentos: nº 07/2017 de Autoria da Sra. Verª. Glaucia Ferreira de 
Araújo Sério, nº 02/2017 de Autoria do Sr. Ver. Jamerson William Alves da 
Costa, Votação: Projeto de lei nº 001/2017- Autor: Poder Executivo- 
Dispõe sobre Autorização para abertura de Crédito Especial no Orçamento 
Vigente do Município de Augusto Corrêa, e dá outras providencias. 
Concluída a leitura da matéria em pauta o Sr. Presidente comunicou a Sra. 
Verª. Glaucia Ferreira de Araújo Sério para ocupar tribuna e realizar a 
leitura e defesa de seu requerimento, no momento oportuno, a mesma 
constatou que o referido requerimento necessitava de um conceito técnico 
solicitando ao Sr. Presidente que fosse retirado de pauta. Na sequência, o 
Sr. Ver. Jamerson William Alves da Costa ocupou a tribuna para efetuar a 
leitura e defesa de seu requerimento, o qual solicitou Informações ao 
Poder Executivo sobre Precatórios Judiciais. Em justificativa, disse que, 
considerando a inexistência de precatórios dentro do Poder Público, requer 
que seja enviado através do órgão competente cópias a este Poder às 
seguintes indagações: 1º Quais os precatórios pendentes informando o nº 
do Processo que deram origens a obrigação com nomes dos credores, 2º 
Valor individual devido a cada credor e o montante total? 3º- Qual a 
programação de quitação desses precatórios existentes? Encerrando o 
pequeno expediente o Sr. Presidente iniciou o grande expediente 
convidando o Sr. Ver. José Carlos Amorim da Costa, para fazer uso da 
tribuna, que em nome do Sr. Presidente saudou os Sres. e Sras. 
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Legisladoras e demais presentes, agradeceu a Deus pela realização de 
mais uma sessão Legislativa em prol dos interesses da população. Efetuou 
comentários acerca da trafegabilidade de carros automotivos em que se 
encontrava o Município no dia 26 do corrente mês. Seguindo, desculpou- 
se por não ter participado dos eventos em comemoração ao (55º) 
quinquagésimo quinto Aniversário do Município de Augusto Corrêa, findou 
externando apoio ao requerimento apresentado. Prosseguindo, ocupou a 
tribuna o Sr. Ver. Jamerson William Alves da Costa, que ao cumprimentar 
a todos, agradeceu a Deus por mais uma sessão. Discorreu a respeito do 
Projeto de Lei nº 001/2017 que Dispõe sobre Autorização para abertura de 
Crédito Especial no Orçamento Vigente do Município de Augusto Corrêa, 
declarando a impossibilidade de se dar crédito especial, já que não 
possuem os Sres. Edis qualquer documento de informação relacionado ao 
pagamento de precatórios, o qual justifica a solicitação do requerimento 
acima relatado. Em parte, a Sra. Verª. Glaucia F. de Araújo Sério falou 
possuir o relatório sobre os Precatórios Judiciais, pois já havia solicitado o 
mesmo ao Poder Executivo. Continuando, o Vereador direcionando- se ao 
Sr. Presidente pediu para que o seu requerimento fosse retirado de pauta, 
uma vez que, a referida Verª. possui o relatório em questão. Na 
oportunidade, disse que não poderia deixar de felicitar o Governo 
Municipal pelos eventos realizados em decorrência do 55º aniversário de 
emancipação deste Município. Ressaltou que, a responsabilidade do 
Vereador ultrapassa barreiras e cobrar faz parte de suas atribuições, tanto 
que, foi procurado por um morador da Comunidade de Santa Mª. do 
Açaizal o qual relatou que os condutores dos veículos escolares, não 
possuem a qualificação necessária para a referida condução. Sugeriu 
fiscalização por parte da Secretaria Municipal de Educação e Diretor de 
Transporte da mesma para fins prevenir possíveis acidentes. Concluiu, 
comentando acerca dos questionamentos por parte de servidores da Área 
da Saúde que não receberam seus vencimentos do mês de dezembro de 
2016. Fez uso da palavra a Sra. Ver. Lilian Reis Padilha, que ao saudar os 
presentes, agradeceu a Deus pelo momento oportuno. Enfatizou 
comentários acerca do constante consumo de drogas nas proximidades de 
sua residência. Após, relatou que quando em visita as Comunidades do 
Município, pôde observar a grande necessidade da presença dos ACS 
(Agentes Comunitários de Saúde) nestas, para melhor auxiliar as pessoas 
enfermas. Oportunamente, solicitou parceria aos colegas Edis para levar 
estas questões ao conhecimento do Governo Municipal e este tomar as 
providencias cabíveis e por seguinte congratulou- se com o mesmo pelos 
eventos em homenagem ao 55º aniversário da Cidade de Augusto Corrêa. 
Reportou- se ainda, acerca dos questionamentos por parte de pais de 
alunos da Comunidade de Santa Mª. do Açaizal, pois estar o motorista 
retirando os alunos do veículo escolar. Ao término, efetuou comentários a 
respeito do não pagamento aos servidores municipais do mês de 
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dezembro de 2016. Dando prosseguimento, fez uso da palavra o Sr. Ver. 
Francisco Valécio de Abrantes, que saudando os presentes, congratulou- 
se com os Augustocorreense, pelos 55 anos de Emancipação do 
Município, teceu elogios ao Governo Municipal pela organização do 
evento. Na oportunidade, sugeriu a realização de auditoria da área da 
saúde como forma de dar ênfase a situações que não estão esclarecidas. 
Em tempo, sugeriu o Sr. Ver. Carlos Melo L. Júnior, convocar a Ex. 
Secretária Municipal de Saúde e a Atual para que ambas esclareçam o 
motivo pelo qual não foram efetuados os pagamentos aos servidores da 
Área da Saúde, sendo que havia folha empenhada. Expondo comentários 
acerca dos péssimos atendimentos oferecidos pelas Agências Banco do 
Brasil e Bradesco, sublimou que acontecimentos dessa natureza retrai o 
enfraquecimento da economia local, sugeriu a realização de Audiência 
Pública para fins debater esta problemática. Fez menção a reunião 
realizada pelo Sindicato de Saúde Pública do Estado do Pará, da qual 
participou juntamente com a Secretária Municipal de Saúde, neste 
seguimento, convidou a Comissão de Educação, Saúde e Assistência 
Social, bem como, aos demais Edis, para realizarem visita ao Hospital São 
Miguel e por fim lançou convite aos Sres. Parlamentares para participarem 
da sessão de Audiência Pública para apreciar o RAG (Relatório Anual de 
Gestão) da Secretaria Municipal de Saúde, referente ao exercício de 2016. 
Na sequência, o Sr. Ver. José Benedito Gonçalves Fernandes que usando 
o seu tempo na tribuna, saudou a todos os presentes, agradeceu a Deus 
por mais uma sessão Legislativa, conduziu felicitações ao Município de 
Augusto Corrêa pelos seus 55 anos de Emancipação Política. Proferiu que 
providencias sejam tomadas com relação ao pagamento dos servidores 
Municipais da área da saúde. Teceu comentários acerca da Emenda 
Parlamentar enviada pelo Ex. Dep. Federal Puty destinado para a 
Pavimentação Asfáltica das ruas da Comunidade de Nova Olinda. Neste 
sentido, solicitou o envio de ofício ao Gestor Municipal, solicitando 
esclarecimentos a respeito do respectivo repasse. Fez referência a 
Segurança Pública, enfatizando a grande necessidade de logo realizar- se 
neste Município a Audiência Pública. Finalizando, comunicou que foi 
realizado o cadastro na Funasa da água potável da Vila de Nova Olinda. 
Continuando, ocupou a tribuna o Sr. Ver. Messias Gama Amorim, que 
cumprimentando os Sres. e Sras. Legisladoras e a todos os presentes, 
agradeceu a Deus pelo momento oportuno. Após, congratulou- se com o 
Governo Municipal pelos eventos realizados em virtudes dos 55 anos de 
Emancipação deste Município e por seguinte solicitou o encaminhamento 
de documento ao Sr. Prefeito Municipal e demais Secretários Municipais 
parabenizando- os pelo citado evento. Ao findar, fez menção a 
requerimento verbal, solicitando providencias para a Caixa d’ Água da 
Comunidade de Paxiiba. Ainda no grande expediente, fez uso da palavra a 
Sra. Verª. Glaucia Ferreira de Araújo Sério, que ao saudar os presentes, 
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agradeceu a Deus por este ter concedido a realização de mais uma 
sessão. Iniciou o seu discurso efetuando felicitações ao Município de 
Augusto Corrêa pelos 55 anos de Emancipação. Solicitou o envio de 
ofícios ao Governo Municipal como forma de agradece- lo pelos primeiros 
serviços realizados no Município em torno do referido evento, assim como 
ao Secretário Municipal de Obras. Solicitou ainda um ofício ao Sr. 
Henrique Júnior Osaqui pelos serviços de arborização no Município e 
também aos Sres. Rubens Filho e Cosmo a frente do Departamento de 
Desporto. Reportou- se a respeito do Projeto de lei nº 001/2017 que 
Dispõe sobre Autorização para abertura de Crédito Especial no Orçamento 
Vigente do Município de Augusto Corrêa, falando que não a Comissão 
supracitada não poderia emitir parecer favorável sem conhecer o conteúdo 
do mesmo e que debates realizados em função de causas nobre, são 
sempre convenientes. Outrossim, retratou acerca do não pagamento aos 
servidores da área da saúde, ao dizer que a burocracia não pode impedir 
que os trabalhos aconteçam. Que de acordo, falou que por já ter passado 
três(03) meses de gestão, situação como, processos licitatórios não era 
para ser teor de discursões nesta Casa de Leis. Completa enfatizando a 
necessidade de buscar mecanismos para que estas situações sejam 
solucionadas para que o Município avance de maneira positiva. Findou, 
discorrendo acerca das emendas parlamentares enviadas pelo Dep. 
Federal Vladimir Costa na ordem de trezentos e nove mil(R$309.000) 
destinado a área da saúde, assim como as duas (02) Patrulhas 
Mecanizadas. Com a palavra o Sr. Ver. Niaris Nogueira Ferreira, que ao 
cumprimentar a todos os presentes, fez referência ao Transporte Escolar, 
retratou a desqualificação dos motoristas, propondo aos Sres. e Sras. Edis 
atuarem como fiscalizadores. Com relação a Ponte sobre o Rio Felipe, 
solicita providencias, pois estar a mesma atualmente prejudicial a 
acessibilidade dos moradores. Finalizou, parabenizando o Município de 
Augusto Corrêa. Fez uso da tribuna o Sr. Ver. Carlos Melo Lima Júnior, 
que em nome do primeiro Secretário saudou os Sres. e Sras. Edis e em 
seguida aos demais presentes. A princípio, congratulou- se com este 
Município em razão dos 55 anos de Emancipação Política, agradeceu o 
Governo Municipal pela notável organização do referido evento. Lembrou- 
se que a Construção da Ponte em Concreto sobre o Rio Felipe é um sonho 
antigo, congratulou- se com a Gestão passada e a atual, pois brevemente 
tornará- se realidade a construção da supracitada ponte. Manifestou- se 
favorável as colocações do Sr. Ver. Niaris Nogueira, quando o mesmo 
relata a conduta dos motoristas dos veículos escolares. Bem como, aos 
demais pronunciamentos realizados pelos colegas Edis, uma vez que, são 
estes pertinentes voltados ao bem estar dos munícipes. Tecendo 
comentários sobre a ausência de medicamentos nos Postos de Saúde, e 
também merenda e transporte escolar no Município, solicitou o envio de 
ofício ao Governo Municipal, requerendo deste esclarecimento do porquê 
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no atraso dos processos licitatórios para efetivar as referidas questões. 
Completou dizendo que, soluções devem ser apresentadas em caráter de 
urgência para que os recursos destinados para este Município não sejam 
retidos. Dando continuidade, o Sr. Presidente convidou o primeiro 
Secretário para ocupar a sua cadeira para que o mesmo pudesse fazer 
uso da palavra, que saudando os presentes, disse que a Câmara 
Municipal configura- se como a Casa do Povo, pois é nesta que o 
Vereador efetua o primeiro contanto com os munícipes. Seguindo, 
tencionou felicitações ao Município de Augusto Corrêa pelos 55 anos de 
Emancipação Política. Frisou não ter sido possível participar do citado 
evento, em decorrência do falecimento da Sra. Avelina Farias de Sousa, a 
qual foi esposa de um notável Legislador e contribuinte do progresso deste 
Município. Proferiu que, não houve possibilidades de realizar- se a Sessão 
Solene no dia 28 do corrente mês. Mas que, em breve esta será realizada. 
Com relação aos processos licitatórios não efetivados, disse que em 
conversa com o Gestor Municipal, busca este uma forma de soluciona- lo. 
Na oportunidade, fez menção a Emenda Parlamentar do Ex. Dep. Federal 
Puty para a Pavimentação Asfáltica da Vila de Nova Olinda, relatou que 
devido a inadimplência de Governos, não foi possível ainda a liberação da 
mesma por Via Caixa Econômica. Mas que, estar o Sr. Prefeito Municipal 
empenhando para solucionar tal problemática. Outrossim, falou que a Vila 
de Nova Olinda foi contemplado com a Construção de um Trapiche através 
do INCRA (Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária). 
Declarou- se favorável a tudo que for pertinente para que o Município 
avance de forma positiva. Ao concluir, lembrou aos Sres. e Sras. Edis da 
realização da Audiência Pública para apreciar o RAG (Relatório Anual de 
Gestão) da Secretaria Municipal de Saúde, referente ao exercício de 2016. 
Com a palavra o primeiro Secretário concedeu o regresso à Presidência ao 

titular, que ao retomar a Mesa dos Trabalhos, efetuou a leitura do ofício nº 
002/2017 envido pelo Projeto Social Hicso. Em seguida o Sr. Presidente 
convidou a Relatora da Comissão de Finanças, Fiscalização Financeira e 
Orçamento para efetuar a leitura do Parecer nº 01/2017 do Projeto de Lei 
nº 001/2017 que Dispõe sobre Autorização para abertura de Crédito 
Especial no Orçamento Vigente do Município de Augusto Corrêa, e dá 
outras providencias, em que tendo a Comissão votado favorável, o Sr. 
Presidente submeteu o mesmo em votação do Plenário, o qual foi 
aprovado por unanimidade. Não havendo mais nada a ser tratado nem 
comentando o Sr. Presidente encerrou a presente sessão marcando a 
próxima para o dia 04 do mês de abril. Sala das sessões da Câmara 
Municipal de Augusto Corrêa, em 29 de março de 2017.  

 


