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Ata da Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Augusto Corrêa, 

realizada em 11 de abril de 2017. 

  

Aos onze (11) 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 havendo 

número regimental declarou em nome de Deus aberta a presente 

sessão. Seguindo, a leitura Bíblica extraída do livro de Salmos. Dando 

prosseguimento, com a leitura da ata da sessão anterior. Após, foi 

efetuada a leitura da matéria em pauta que constou dos seguintes: 

Requerimentos: nº 03 e 04/2017 do Sr. Ver. Jamerson William Alves, 

Votação dos Projetos de Leis- nº 01/2017- Autor:  Sr. Ver. Carlos Melo 

Lima Júnior- Institui as Cores oficias do Município de Augusto Corrêa, e 

dá outras providencias, nº 04/2017- Autor: Sr. Ver. Francisco Valécio 

de Abrantes-  Institui o Programa de prevenção a Epilepsia de 

Assistência integral ás pessoas com Epilepsia no Município de Augusto 

Corrêa, e dá outras providencias e nº 05/2017- Institui a Semana de 

Prevenção ao Câncer Bucal no Calendário de Eventos oficias do 

Município de Augusto Corrêa. Concluída a leitura, o Sr. Presidente 

efetuou a leitura do Ofício nº 051/2017- Assunto: Frequência Escolar 

dos alunos Beneficentes do Programa Bolsa Família 2017. 

Continuando, o mesmo observando que o Ver. Jamersom William não 

encontrava- se ainda na presente sessão, aproveitou para convidar a 

Verª. Lilian Reis para efetuar a apresentação de seus requerimentos, 

onde que solicitou ao Poder Executivo a Construção de um Cemitério 

na Sede do Município, justificando que, o Cemitério São Pedro único 

neste Município, encontra- se sem espaço para atender a população. 

Solicitou ainda Médico do Trabalho ou Engenheiro do Trabalho. Em 

justificativa, falou que o RJU no Art. 160 garante o direito aos 

trabalhadores Municipais a adicional de insalubridade. Deste modo, 

aclama pelos servidores da Secretaria de Obras, especificamente aos 

trabalhadores da coleta dos resíduos, garis e coveiros, afim de serem 

avaliados por estes profissionais e com isso assegurar o benefício aos 

servidores. Não havendo mais nenhum requerimento a ser 

apresentado o Sr. presidente concedeu o espaço destinado a tribuna 

popular convidando o jovem Erick Ferreira para fazer uso da palavra, 

que saudando a todos agradeceu a oportunidade de apresentar o neste 

Poder o “Projeto Endireita Augusto Corrêa”, sendo este um grupo 
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partidário de posicionamento ideológico de direita, que atua no âmbito 

político, cultural e social e tem como objetivo transparecer o que vem 

sendo feito no nosso Município. Acrescentou que lutam pelo povo e 

principalmente em prol da família e da vida, e é neste sentido que 

solicitou o apoio dos Sres. e Sras. Vereadoras, frisando para que 

cumprem a Lei nº 12. 527, ou seja, Lei da Transparência Pública. 

Encerrando a tribuna popular o Sr. Presidente iniciou o grande 

expediente convidando o Sr. Ver. Niaris Nogueira Ferreira para usar a 

tribuna em que cumprimentando os presentes, prestou apoio ao 

“Projeto Endireita”, após, discorreu acerca da visita que fizera 

juntamente com o Vereador Carlos Melo a Comunidade da Travessa 

do Dez, onde na ocasião, observaram a necessidade de reforma e 

ampliação da Escola daquela Comunidade, assim como, mais 

segurança para os alunos. Neste seguimento, solicitou o envio de ofício 

à Secretaria Municipal de Obras que providencie serviços para a 

recuperação da Estrada que dá acesso as Comunidades da Travessa 

do Dez, Boa Fé, Zé Castor, Emburaizinho e Santa Luzia, pois 

atualmente é prejudicial aos transportes escolares. Bem como, à 

Secretaria Municipal de Educação e Diretor de Transporte, para que 

atuem como fiscalizadores, uma vez que, constatou que alguns 

motoristas não possuem Carteira de Habilitação para conduzir os 

referidos veículos. Solicitou ainda, o encaminhamento de documento a 

Secretaria de Obras para que assim busque as providencias 

necessárias para a recuperação da ponte da Comunidade de 

Urumajozinho. Por fim, solicitou o apoio dos demais Edis para que 

juntos alcancem resultados positivos em prol da população. 

Prosseguindo, usou a tribuna o Sr. Ver. Carlos Melo Lima Júnior que 

em nome do Sr. Presidente saudou os Sres. e Sra. Verª. e demais 

presentes. Tencionou felicitações aos membros do “Projeto Endireita”, 

e por seguinte congratulou- se com as reivindicações efetuadas pelo 

Ver. Niaris Nogueira, no entanto, quando em visita a Comunidade da 

Travessa do dez buscaram conversar com a Direção da Escola, Alunos 

e Pais, bem como, conhecer e identificar aquilo que for necessário para 

melhor atender na área educacional deste Município. Ressaltou ainda a 

grande necessidade de imediata reforma e ampliação para a escola da 

supracitada Comunidade, visto que a mesma não dispõe de um espaço 

apropriado para atender a demanda de alunos, tornando- a merecida 

projeção. Completa falando acerca da ausência de merenda na escola 

desta Comunidade. Falou ainda a respeito das estradas do Município, 

sugerindo providencias para proporcionar melhor comodidade aos 

habitantes que por ali trafegam. Expondo comentários a respeito do 
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descaso do funcionamento do Ensino Médio neste Município, 

manifestou repúdio por parte do Governador do Estado, quando este 

desrespeita a classe estudantil privando- os ao conhecimento, todavia 

solicita que soluções sejam apresentadas para que brevemente esta 

problemática seja solucionada. Declarou que, é com união e 

determinação que os Sres. Edis alcançaram seus objetivos que é o 

bem estar dos munícipes, assim como é motivo de alegria ter como 

Presidente deste Poder o Ver. Raimundo Reginaldo. Finalizou, 

desejando a todos uma “Semana Santa” cheia de benção. Tendo 

usado a tribuna o Sr. Ver. Francisco Valécio de Abrantes que saudando 

os colegas Parlamentares nomeadamente e por seguinte aos demais 

presentes, enfatizou que o mundo passa por diversas mudanças e é 

necessário que a população se sensibilize para o surgimento de uma 

política honesta. Reportou- se a respeito da falta de Segurança 

Pública, discorrendo acerca de um acontecimento referente a tal 

problemática, na ocasião, depreciou a Polícia local que não prestou o 

devido apoio para a família da vítima, bem como, ao Governador do 

Estado do Pará pelo descaso com este Município. O Ver. gostaria de 

saber ainda, o motivo pelo qual o mesmo se omite em ajudar a 

população Urumajoense. Outrossim, lançou convite aos demais 

Vereadores para que juntos busquem a Secretaria de Segurança 

Pública e desta forma chamar a atenção do referido Governador. O 

mesmo, enfatizou que é necessário que haja a realização da Audiência 

Pública para fins conter com a constante onda de violência que 

aterroriza o povo deste Município. Oportunamente, convidou os 

colegas Edis e demais presentes para participarem da Audiência 

Pública no dia 27 do corrente mês, a qual discutirão sobre a 

problemática Reforma da Previdência Social. Ao término, solicitou 

apoio dos colegas Edis, fazendo referências aos seus projetos de leis 

que são de extrema importância para a população. Usou a tribuna a 

Sra. Verª. Lilian Reis Padilha que ao cumprimentar os presentes, 

agradeceu a Deus por mais uma sessão. Sequenciando, frisou sobre 

segurança pública, falando que a Polícia Municipal não presta a devida 

assistência para a população, quando assim recorrem aos seus 

serviços. No ensejo, fez menção aos seus requerimentos, sendo estes 

de grande relevância as classes de coveiros, coletores dos resíduos e 

garis, desta forma, solicita apoio dos colegas Vereadores, a fim de 

fortalecer as parcerias existentes neste Poder e juntos alcançar os 

objetivos dos citados requerimentos. Todavia, felicitou a Secretaria 

Municipal de Obras pelos serviços executados neste Município, tal 

como, presta apoio para a Pavimentação da PA- 462 e ao Ensino 



4 
 

Médio o qual enfrenta uma extensa problemática pela falta de 

professores. Encerrou, manifestando- se a disposição de todos, pois foi 

eleita Verª. para representa- los. Com a palavra o Sr. Ver. Messias 

Gama Amorim que saudando os Sres. e Sra. Vereadora e a todos os 

presentes, agradeceu a Deus pelo momento oportuno. Após, realizou 

agradecimentos ao Governo Municipal que através da Secretaria 

competente atendeu ao seu pedido, o qual havia solicitado reparos nos 

trechos da estrada das Comunidades de Itapixuna e Cachoeira. 

Findou, desejando a todos uma Feliz Páscoa. Continuando fez uso da 

tribuna o Sr. Ver. Miguel Ivonaldo F. Barreto que saudando os 

presentes, professou que a ausência de demandas do Governo 

Estadual gera grandiosos transtornos para um Município. No momento 

o Ver. se solidarizou com as colocações efetuadas pelos demais Edis, 

quando questionam a respeito da falta de Segurança Pública o que 

leva ao grande índice de violência. Ressaltou o mesmo que presa pela 

verdade, em função disso as vezes é mal interpretado, a exemplo de 

quando no pleito eleitoral havia solicitado para este Município a 

presença da Guarda Municipal e o DEMUTRAN (Departamento 

Municipal de Trânsito). Haja vista que, decerto no próximo ano 

incentivará a realização de Concurso Público neste Município, 

aproveitou para comunicar que solicitará através de requerimento 

juntamente com a Comissão competente a realização de Audiência 

Pública com os Órgãos Reguladores de Trânsito do Município de 

Bragança e Secretário Municipal de Obras deste Município e com isso 

legalizar o trânsito nos referidos Municípios. Teceu comentários sobre 

a atitude dos Membros de Conselho Escolar, que estão aplicando os 

recursos financeiros destinados à educação, dentro de Municípios 

vizinhos, retraindo a economia deste Município. Concluiu, externando 

apoio ao “Projeto Endireita Augusto Corrêa”. De posse da palavra o Sr. 

Presidente que ao saudar a todos, congratulou- se com os 

pronunciamentos realizados pelos Sres. Edis, especialmente com o 

discurso do Ver. Miguel Ivonaldo quando o mesmo relata sobre o 

Concelho Escolar, sendo assim, sugeriu a realização de Audiência 

Pública visando trazer respostas ás demandas práticas da rotina 

tratadas pelos Conselhos Escolares à população. Reportando- se ao 

Ver. Francisco Valécio, prestou apoio para a realização da Audiência 

Pública no dia 27 do corrente mês no Centro Social de Nazaré, para 

fins discutirem assuntos relacionados a Reforma da Previdência Social. 

Bem como, se dirigiu ao Ver. Messias Gama com relação a Audiência 

Pública a realizar- se no dia 21 do corrente mês na Comunidade do 

Itapixuna, com o objetivo de tratar acerca da Pavimentação Asfáltica da 
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Estrada PA- 462. Na ocasião, frisou sobre a falta de compromisso por 

parte do Governador do Estado para com esta PA. Ressaltou ainda, 

ser de acordo com a realização de Audiência Pública para a estada do 

DEMUTRAN no Município de Augusto Corrêa. Em seguida, convidou o 

Relator da Comissão de Constituição, Justiça e Redação de Leis para 

efetuar a leitura dos Pareceres dos Projetos de Leis nº 01/2017 de 

Autoria do  Sr. Ver. Carlos Melo Lima Júnior- Institui as Cores oficias do 

Município de Augusto Corrêa, e dá outras providencias, nº 04/2017 de 

Autoria do Sr. Ver Francisco Valécio de Abrantes-  Institui o Programa 

de prevenção a Epilepsia de Assistência integral ás pessoas com 

Epilepsia no Município de Augusto Corrêa, e dá outras providencias e 

nº 05/2017- Institui a Semana de Prevenção ao Câncer Bucal no 

Calendário de Eventos oficias do Município de Augusto Corrêa, em que 

tendo a referida comissão votado favorável, o Sr. Presidente submeteu 

os mesmos em votação do Plenário, onde estando- os devidamente 

reestruturados foram aprovados por unanimidade. Não havendo mais 

nada a ser tratado nem comentado o Sr. Presidente encerrou a 

presente sessão, marcando a próxima para o dia 18 do corrente mês. 

Sala das sessões da Câmara Municipal de Augusto Corrêa, em 11 de 

abril de 2017.  


