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Ata da Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Augusto Corrêa, 

realizada em 04 de abril de 2017. 

  

Aos quatro (04) dias do mês de abril 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 invocando o preceito regimental 

declarou em nome de Deus aberta a presente sessão. Em seguida, o 

segundo Secretário efetuou a leitura Bíblica extraída do livro de Salmos. 

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. Prosseguindo com a leitura da 

matéria em pauta que constou- Requerimentos: nºs. 03 e 04/2017 Autor: 

Sr. Ver. Messias Gama Amorim, nºs. 04, 05 e 06/2017- Autor: Sr. Ver. 

Miguel Ivonaldo Farias Barreto, nºs. 06, 07 e 8/2017- Autor: Sr. Ver 

Francisco Valécio de Abrantes e nº 07/2017- Autora: Sra. Verª. Glaucia 

Ferreira de Araújo Sério. Concluída a leitura da matéria em pauta, o Sr. 

Presidente concedeu espaço destinado aos alunos da Escola Municipal 

Maria da Conceição da Vila de Nova Olinda, onde os mesmos vieram em 

busca de obter conhecimento relacionado ao Poder Legislativo Municipal. O 

Sr. Presidente concedeu a palavra aos Sres. e Sras. Vereadoras, Glaucia 

Sério, Lilian Reis, José Benedito Gonçalves, Carlos Melo, Francisco 

Valécio, Messias Gama, José Carlos Amorim, Jamerson William Alves, 

Antônio Maria e Ivonaldo Barreto. Os mesmos enfatizaram com os 

professores da Escola acima relatada, a importância de estarem presentes 

neste Poder com objetivo de conhecer a função do Poder Legislativo, na 

oportunidade, os Sres. explicaram aos alunos qual a função dos 

Parlamentares na Câmara Municipal. Em seguida, o Sr. Presidente dando 

continuidade aos trabalhos convidou o Vereador messias Gama para fazer 

a apresentação de seus requerimentos que solicita do Poder Executivo a 

Construção de um Micro Sistema de Água na Comunidade de Paxiiba e 

Construção de Meio Fio nas Ruas da Vila de itapixuna. O Ver. justificou a 

necessidade que os moradores estão enfrentando com a falta de água 

potável, quanto a Construção do Meio Fio na Vila de Itapixuna é de grande 

necessidade que seja construído para evitar transtornos aos moradores da 

referida Vila. Usou a tribuna o Sr. Ver. Francisco Valécio onde procedeu a 

leitura e defesa de seus requerimentos em que solicitou Audiência Pública 

para todas as Agências Bancárias do Município de Augusto Corrêa a ser 
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organizada pela Câmara Municipal, bem como, realizar Audiência Pública 

no sentido de tratar assuntos de Saúde Pública deste Município e também 

Moção de Repúdio a ser enviado ao Congresso Nacional para que 

possamos publicamente manifestarmos contra este ato que lesará o 

trabalhador brasileiro. O mesmo esclareceu a importância de cada um de 

seus requerimentos, sendo todos com o objetivo de beneficiar a população 

deste Município. Seguidamente, a Verª. Glaucia sério fez a leitura e defesa 

de seu requerimento, que solicita a Implantação do Centro Municipal de 

Reabilitação. Justificando a necessidade do mesmo, ressaltou que tem 

como finalidade proporcionar a Comunidade um atendimento 

individualizado, utilizando uma infraestrutura adequada para os pacientes 

que precisam de fazer fisioterapia, entre outros. Após, o Sr. Ver. Ivonaldo 

Barreto ocupou a tribuna para apresentar seus requerimentos, tendo 

solicitado ao Poder Executivo serviços de Pavimentação Asfáltica nas 

principais artérias da Vila de Aturiaí, assim como, no prolongamento da Av. 

João Batista Monteiro, passando pelo Bairro São João nesta cidade e 

serviços de Limpeza de Vias Públicas, Iluminação e Revitalização da Praça 

Central na Vila do Patal neste Município. O Ver. relatou a necessidade de 

proporcionar o bem estar e garantir a qualidade de direito de ir e vim dos 

pedestres nas referidas ruas, objetivando também promover uma melhor 

qualidade de vida aos munícipes. Não havendo mais nenhum requerimento 

a ser apresentado o Sr. Presidente deu início ao tempo destinado a tribuna 

popular, onde foi concedido a palavra aos Acadêmicos de Direito da 

Faculdade FCAT Estácio, a Sra. Antônia Cristina da Silva Cunha, Maria 

Elizabete dos Reis Ribeiro e Pedro Silvio Carvalho Silva para apresentarem  

e falarem sobre objetivo de vir a Câmara de Vereadores, pois o Poder 

Legislativo Municipal estar inserido dentro da área do Direito Constitucional, 

proposto em grade curricular das atividades complementar dos mesmos. 

Tendo assim, o objetivo de obter conhecimento, referente os trabalhos 

Legislativos. Encerrando o pequeno expediente o Sr. Presidente iniciou o 

grande expediente concedendo a palavra ao Ver. Sebastião Siqueira, que 

saudando a todos, iniciou o seu pronunciamento solicitando o envio de 

ofício ao Secretário Municipal de Obras que tome providencias no trecho 

compreendo entre a Vila de Itapixuna e Açaiteua, pois este atualmente é 

prejudicial a acessibilidade dos munícipes. O Ver. teceu comentário sobre a 

Estrada PA- 462, onde a população está enfrentando difícil acesso. 

Seguindo, o Sr. Ver. Ivonaldo Barreto, que cumprimentando a todos os 

presentes, ressaltou seus requerimentos onde solicita melhorias a 

população deste Município, citando as Vilas de Aturiaí e Nova Olinda que 

em anos anteriores foi feito um trabalho de meio fio, não sendo este 

concluído devido a Empresa licitada recusar- se a dar continuidade aos 
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trabalhos por falta de repasse de recurso, acrescentou que, teve a 

oportunidade de conversar com o Dep. Federal Hélio Leite onde o mesmo 

garantiu que vai conversar com o Governador do Estado para disponibilizar 

recursos para dar continuidade nos trabalhos iniciados. Fez referência a Av. 

João Batista Monteiro e Bairro João Batista, onde, foram realizados serviços 

de Iluminação com trocas de luminárias, construção de ponte e 

alargamentos do trecho nas proximidades do Rio Eufrásio, deste modo, 

solicitou apoio dos colegas Edis para que o supracitado requerimento seja 

aprovado. Por fim, congratulou- se com o Ver. Jamerson William Alves que 

através de um Projeto de Lei de sua autoria criou neste Poder o tempo 

destinado a tribuna popular. Tendo usado a tribuna o Sr. Ver. José Carlos 

Amorim, que saudando os Sres. e Sras. Legisladoras e demais presentes, 

solicitou aos Edis da Base aliada ao Governo Municipal que levem ao 

conhecimento do Sr. Prefeito para as providencias necessárias na 

Comunidade do Cafezinho que devido ao período chuvoso a tubulação está 

sendo arrastada, correndo o risco da estrada ficar interditada. Outrossim, 

enfatizou que foi procurado por pai de aluno da Escola Municipal Mariano 

Cândido Saraiva, acerca da falta de merenda escolar, sugeriu aos colegas 

Edis atuar como fiscalizadores e com isso buscar a veracidade dos 

acontecimentos. Encerrou, tecendo comentários acerca do problema na 

estrada da Comunidade de itapixuna. Fez uso da palavra o Sr. Ver. 

Francisco Valécio de Abrantes, que ao cumprimentar os presentes, prestou 

apoio a causa pela recuperação da Estrada PA-462. Fazendo referência 

aos requerimentos de sua autoria, solicitou apoio das Comissões 

competentes deste Poder e demais Vereadores para que estes sejam 

aprovados. Completou que ações devem ser implantadas para que o futuro 

do povo trabalhador não sejam comprometidos, ou seja, desrespeitado. Ao 

término, lançou convite aos colegas Edis para participarem da manifestação 

contra o ato que lesará o trabalhador brasileiro no dia 28 do corrente mês. 

Prosseguindo, ocupou a tribuna a Sra. Verª. Lilian Reis Padilha, que 

saudando os presentes, agradeceu a Deus pelo dom da vida. A princípio, 

fez menção a requerimento acerca da insalubridade, declarando que de 

acordo ao RJU (Regime Jurídico Único) e estando em vigor no Art. 162, 

observou que o direito dos servidores municipais está sendo respeitado. 

Expondo comentário a respeito da Segurança Pública, ressaltou que 

brevemente será realizado Audiência Pública para coibir com atos de 

vandalismo no Município, que inclusive sugere a participação da população 

na mesma. Concluindo, ressaltou a grande necessidade da presença do 

Poder Público nas Comunidades deste Município, uma vez que, constatou 

que os moradores enfrentam grandes dificuldades financeira e ações que 

venham de encontro ao bem estar dos mesmos devem ser desenvolvidas 
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neste Município. Seguindo, fez uso da palavra o Sr. Ver. José Benedito 

Gonçalves, que ao cumprimentar os Sres. e Sras. Edis e aos presentes, 

manifestou apoio aos requerimentos expostos, haja vista que, somente 

evidenciam a real necessidade da população. Que de acordo, ratificou que 

uma família residente na Comunidade do Anoirá necessita em caráter de 

urgência de ajuda, pois estão passando por várias necessidades. Ao findar, 

proferiu que o Governo Municipal realize parceria com a população 

Augustocorreense e com isso identificar novas oportunidades para o 

crescimento econômico. Dando prosseguimento, usou a tribuna o Sr. Ver. 

Carlos Melo Lima Júnior, que em nome do Sr. Renan saudou a todos os 

presentes, discorreu sobre a Estrada PA- 462, frisando que o Governador 

do Estado demonstra desinteresse pela Pavimentação Asfáltica da mesma, 

onde segundo este não há escoamento de madeira, gado, entre outros, 

esquecendo do povo que foram as urnas depositar seus votos para assim o 

eleger. Declarou que, é bom informar a população sobre a omissão por 

parte do Governo do Estado. O Ver. comentou ainda o descaso do 

funcionamento do Ensino Médio nas localidades, citando a Vila de Nova 

Olinda que estar funcionando com apenas três disciplinas, falou ser tal 

atitude inaceitável. O mesmo solidarizou com o requerimento do Ver. 

Francisco Valécio quando solicita Moção de Repúdio ao Congresso 

Nacional para que possamos publicamente manifestarmos contra este ato 

de desrespeito com o trabalhador brasileiro. Questionou ainda a falta de 

segurança no Município, onde a população estar à mercê da violência. 

Usou a tribuna a Sra. Verª. Glaucia Ferreira de Araújo Sério, que ao saudar 

a todos os presentes agradeceu a Deus pela oportunidade. Seguindo, 

solidarizou com a Moção apresentada pelo Ver. Francisco Valécio 

repudiando o que estar acontecendo no Congresso Nacional por parte do 

Governo Federal. A mesma relatou que muita das vezes sente- se 

angustiada por se sentir limitada e impotente com tanta injustiça no Brasil, 

declarando que o nosso País é o que tem mais Leis e tão pouco é 

cumprida. Todavia, mostrou sua indignação por contribuir para eleger 

políticos que não tem como meta prioritária o bem estar do povo. Comentou 

que participou juntamente com os Vereadores Júnior Lima e Valécio de 

Abrantes da reunião realizada no Hangar na Capital do Estado, onde esteve 

presente o Presidente da CGU (Controladoria Geral da União) o qual no 

momento parabenizou o Governador do Estado, citando que o Estado do 

Pará é um exemplo de Gestão no Brasil. A Verª. afirmou que o mesmo não 

conhece a realidade do Estado do Pará. No ensejo, congratulou- se com o 

Ver. Jamerson William ao dizer que ainda acredita em uma política melhor 

com a esperança de dias melhores. Teceu comentários relacionado a 

Pavimentação Asfáltica da PA- 462, que é um sonho da população deste 
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Município, solidarizou com seus colegas Vereadores que são obrigados a 

trafegar todos os dias nessa estrada, repudiou a atitude do Governo do 

Estado quando diz que não tem interesse de realizar serviços de 

Pavimentação na referida PA. Outrossim, direcionando- se ao Sr. 

Presidente, enfatizou a necessidade de reuniões de forma de Audiência 

Pública nas principais Vilas deste Município com o objetivo de ouvir os 

anseios da população, bem como, fazer relatório final para levar até as 

autoridades competentes do Estado em busca de melhores condições de 

vida aos nossos munícipes. Prosseguindo, o Sr. Presidente pediu 

permissão do Plenário para se pronunciar de sua Mesa, externou apoio a 

todos os requerimentos apresentados, por serem de grande importância 

para este Município. Congratulou- se com o Ver. José Benedito com as 

suas reivindicações, informando que esteve com o Sr. Prefeito e Secretário 

Municipal de Obras reivindicando sobre tal assunto. Os quais tomariam as 

devidas providencias e por fim, comentou acerca da Estrada da PA-426, 

assunto bastante discutido neste Poder, lembrando que no ano de 2002 

entregou um Abaixo Assinado ao Candidato a Governador Simão Jatene 

solicitando a Pavimentação Asfáltica desta estrada, e até o momento nada 

foi realizado. Em seguida, usou a tribuna os Sres. Fernando e Renan 

residentes no Município de Viseu, ambos solicitaram parceria junto a este 

Poder em busca de solução para fins resolver a problemática da referida 

PA. Logo em seguida, o Sr. Presidente colocou em discussão e votação os 

requerimentos de nºs. 03 e 04/2017 Autor: Sr. Ver. Messias Gama Amorim, 

nºs. 04, 05 e 06/2017- Autor:  Sr. Ver. Miguel Ivonaldo Farias Barreto, nºs. 

06, 07 e 8/2017- Autor: Sr. Ver Francisco Valécio  de Abrantes e nº 

07/2017- Autora: Sra. Verª. Glaucia Ferreira de Araújo Sério, sendo todos 

aprovados por unanimidade. Não havendo mais nada a ser tratado nem 

comentado o Sr. Presidente encerrou a presente sessão marcando 

aproxima para o dia 11 do corrente mês. Sala das sessões da Câmara 

Municipal de Augusto Corrêa, em 04 de abril de 2017.  


