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Ata da 11ª Sessão Ordinária da 3ª Sessão Legislativa, da 14ª Legislatura da 
Câmara Municipal de Augusto Corrêa, realizada em 30 de abril de 2019.  

 
Aos trinta (30) dias do mês de abril de dois mil e dezenove (2019), às nove 

horas e quinze minutos (09h15min.) à hora regimental, no prédio do Poder 

Legislativo Municipal, Ver. Miguel Ivanildo Barreto, sob a Presidência do Sr. 

Vereador Niaris Nogueira Ferreira, Secretariado pelos Vereadores Francisco 

Valécio de Abrantes e Lilian Reis Padilha. Em seguida, passou a palavra para a 

Segunda-Secretária que efetuou a chamada nominal dos Sres. Vereadores, que 

havendo número regimental declarou o Sr. Presidente aberta a presente sessão 

sob a proteção de Deus. A seguir, citou a Secretária uma passagem Bíblica, 

extraída do Livro de Salmos. Prosseguindo, o Sr. Presidente autorizou o 

Primeiro Secretário proceder a leitura da ata da sessão anterior, a qual 

submetida à discussão e votação, foi aprovada por unanimidade. Assim, deu 

seguimento à sessão com a leitura da matéria da pauta que constou: Projeto de 

Lei nº07/2019- Ementa: Inclusão da Carne de Peixe no Cardápio da Merenda 

Escolar para os alunos da Rede Pública Municipal de Augusto Corrêa, e dá 

outras providencias, de autoria do Sr. Ver. Francisco Valécio de Abrantes, 

Requerimentos 2019: nº31, de autoria do Sr. Ver. Miguel Ivonaldo F. Barreto, 

nº54, nº55 e Moção nº001/2019, de autoria do Sr. Ver. Francisco Valécio de 

Abrantes. Concluída a leitura da pauta, o Sr. Presidente abriu espaço para a 

Comunicação de Lideranças Partidárias, fez uso da palavra o Sr. Ver. Francisco 

Valécio, que saudando a todos, manifestou repúdio aos atos de terrorismo 

contra o seu mandato Legislativo, praticados em redes sociais por populares no 

Município de Augusto Corrêa, diante do exposto, solicita ao Presidente deste 

Poder o encaminhamento de ofício a Polícia local para as devidas providencias. 

Em seguida, o Sr. Ver. Jamerson William Alves, que após saudar os presentes, 

agradeceu a Deus pelo dom da vida. Relatou sobre a audiência que teve 

juntamente com o Ver. Francisco Valécio na capital do Estado com o Dep. Fed. 

Eduardo Costa garantiu na ocasião, viabilidade do Curso de Administração e de 

Assistência Social para este Município. Além disso, esteve junto com os Edis 

José Benedito e Lilian Reis, na SETRAN pleiteando suas preocupações e 

insatisfação com relação à inercia do Estado no que tange as condições de 

trafegabilidade na PA/462 e PA/454, sendo levantada também a possibilidade 

de contemplar a estrada com uma patrulha permanente, com o propósito de 

amenizar os pontos mais críticos. Passando para o Pequeno Expediente, o Sr. 

Presidente convidou o Sr. Ver. Francisco Valécio de Abrantes para usar a 

tribuna, discorreu acerca da audiência que teve com o Dep. Federal Eduardo 

Costa, o qual garantiu parceria com a Prefeitura Municipal, através da UFPA 

para os Cursos de Administração e Serviço Social, dentre suas reivindicações 
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pautou acerca da situação de emergência do Município e PA/454. Informou que 

será desenvolvido neste município, um trabalho de dessalinização da água de 

poços artesianos, pela Funasa. Outrossim, apresentou uma Moção 

manifestando apelo ao Governador do Estado do Pará e Secretário de Estado 

de Transporte, providencias emergências para reestabelecer o trafego na 

PA/462, visando à normalização das rotinas das comunidades adjacentes à 

mesma, e ao reestabelecimento das atividades econômicas locais. Pontua a 

importância de uma Assessoria e um Engenheiro, para fazer as medições 

adequadas, saber de que forma o Estado através da Setran pode fazer uma 

intervenção. Dirigindo-se ao Ver. Ivonaldo Barreto solicitou a este, protocolar 

junto ao seu requerimento está moção. Apresentou os seus requerimentos, que 

solicitam: Implantação de Cursos Técnicos em parceria com o SENAI e Semteps 

utilizando como plataforma o Programa Bolsa Família e Realização de 

Convênios e parcerias com a EMBRAPA e SEBRAE para fomento e estimulação 

da Agricultura Familiar no Município de Augusto Corrêa. Encerra, apresentando 

o seu Projeto de Lei acima mencionado, visa fortalecer nutricionalmente a 

merenda escolar. Após, utilizou a tribuna o Edil Miguel Ivonaldo F. Barreto, que 

apresentou o requerimento solicitando ao Governo do Estado, Processo de 

ativação da 15ª Companhia de Polícia Militar, no Município de Augusto Corrêa. 

Oportunamente, mencionou o ofício n°05, ao Ilmo. Sr. Benedito Rui Santos 

Cabral, Secretário de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas e o ofício nº06, 

é destinado ao Sr. Antônio de Pádua Andrade, Secretário de Transporte do 

Estado. Passando para o tempo atribuído a Tribuna Popular, o Sr. Presidente 

convidou o Sr. Francisco Edinaldo Q. de Oliveira para fazer uso da palavra, o 

mesmo saudou a todos os presentes e agradeceu satisfatoriamente a 

oportunidade. O mesmo enfatiza que também esteve empenhado em busca da 

recuperação da PA/462, junto ao Vice-Governador e informou que esteve na 

Secretaria de Agricultura do Estado, onde aguardam apenas uma data para vir  

a este município, com o propósito de conversar com as associações e com os 

produtores rurais, proferindo que a produção agrícola está comprometida em 

circunstâncias das intemperas causadas pelas fortes chuvas. Declarou ainda 

que o Dep. Celso Sabino, destinará recursos para esse município e concluiu, 

lançando convite aos presentes para participarem do Torneio de Futebol no dia 

1° de maio em homenagem ao Dia do Trabalhador, comemorado nesta data. 

Dando seguimento a sessão com o início do Grande Expediente, o Sr. 

Presidente convidou para fazer uso da tribuna o Sr. Ver. José Carlos Amorim 

da Costa, que em nome do Sr. Presidente saudou a Mesa Diretora e por 

seguinte aos demais Edis e presentes. Após, agradeceu a Deus pelo momento 

oportuno. Seguiu, relatando que segundo informações o Secretário de Obras 

retirou os maquinários que estavam na região da Vila de Araí e os levou para a 

Vila de Aturiaí, em virtudes do aniversário daquela Vila, disse que nada tem 
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contra a referida vila, mas que, não concorda com essa atitude. Questionou que 

a estrada do Trevinho se encontra interditada, quanto a esse problema aguarda 

urgentemente tomada de providencias pelo Poder Público. Outrossim, solicitou 

para que a Secretaria de Meio Ambiente realize um levantamento técnico para a 

remoção de uma árvore localizada próximo a escola Emiliano Picanso, na Vila 

de Araí, no sentido de garantir a segurança dos alunos e moradores. Declarou 

que apesar do estado caótico das estradas, pontua que o problema maior do 

município é com as pontes, as quais receberam serviços de empresas de má 

qualidade, enfim, manifestou-se a disposição de todos. Com a palavra a Sra. 

Verª. Glaucia F. de Araújo Sério, que saudando aos seus Pares e demais 

pessoas presentes, agradeceu a Deus pelo dom da vida. Registrou que 

mediante as demandas que apresentaria nesta sessão, optou por apresenta- las 

somente na próxima sessão. A Verª. observou a grande necessidade de que o 

motorista contratado para ambulância tenha noção de primeiros socorros, 

mencionou verbalmente a efetivação desse curso, visando desta forma, 

contribuir para salvar. Aparteando, lembrou o Ver. Francisco Valécio que quando 

esteve como Secretário de Saúde, foi realizado esse curso, além de capacitação 

para partos, onde foram cadastradas 38 pessoas, dentre estas os motoristas. 

Retomando a palavra lembrou que no dia 27 de março, a Dep. Renilce 

Nicodemos também apresentou moções na Assembleia Legislativa do Estado, 

para a reforma da escola Rosa Athayde e revitalização da Quadra Esportiva 

Manoel Sady, bem como, um aparelho de Mamografia. No ensejo, manifestou 

repúdio contra o posicionamento do Ministro da Educação e do Presidente da 

República, mediante cortes de verbas das Universidades, em especial as 

faculdades de Filosofia e Sociologia, esse fato somente diminui o papel das 

ciências humanas na formação do indivíduo. Na ocasião, felicitou os Edis, 

Francisco Valécio, Lilian Reis, Jamerson William, José Benedito, pela luta 

conjunta para atender as necessidades da população. Findou, registrando que 

estará em audiência com a Presidente do Conselho Municipal de Educação de 

Bragança, Sra. Nazaré Santana, conversando acerca da estruturação desse 

Conselho, onde encaminhará Projeto de Lei para Implanta-lo neste Município. A 

seguir, fez uso da palavra o Sr. Ver. Miguel Ivonaldo F. Barreto, que 

cumprimentando a todos, informou aos Sres. Edis, acerca dos convênios 

celebrados entre o Governo do Estado, Gestão Municipal passada com as 

Empresas responsáveis pela execução das obras neste Município, tendo sido 

publicado no Diário Oficial o extrato de ordem de serviço processo de 2018, da 

Setran que corresponde à restauração e conservação do Pavimento existente 

das Rodovias PA/462, trecho da BR 308 à Vila de Araí, vicinal Fernandes Belo, 

entre outros. Além dos extratos de ordem de serviço n°072/2018, da Setran, 

corresponde as 06 Pontes em Concreto armado e n°054/2018, que corresponde 

à construção de 04 Pontes em Concreto armado na PA/462. Com relação aos 
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ofícios acima mencionados, é uma forma oficial de adquirir respostas por inscrito 

do trabalho de Parlamentar, contudo, os mesmos visam obter informações 

acerca de obras públicas destinadas ao Município de Augusto Corrêa. 

Proferindo, solicitou ao Sr. Presidente a convocação para definir a competência 

dos membros da Comissão Parlamentar de Inquérito. Encerra, lançando convite 

aos demais Edis para que possam dirigir-se ao Ministério Público em busca de 

informações, no intuito de acabar com a cobrança irregular de alguns trechos de 

pedágio na estrada PA/462. Tendo usado a tribuna o Sr. Ver. José Benedito G. 

Fernandes, que em nome do Sr. Presidente saudou a todos os Vereadores, 

seguindo aos demais presentes e agradeceu a Deus por mais uma sessão. 

Teceu comentários a respeito da viajem que fez a capital do Estado, juntamente 

com a Verª. Lilian Reis, no Gabinete do Dep. Dirceu Ten Carten, o qual agendou 

uma audiência na Secretaria de Transporte do Estado, onde tratarão sobre a 

PA/462 e PA/454, no entanto, confeccionará um relatório a pedido retratando a 

real situação dessas estradas e pontes para apresenta- lo. O Vereador lançou 

convite aos demais Edis para participarem de uma reunião na Secretaria de 

Segurança do Estado, onde tratarão acerca da Segurança Pública. Reiterou o 

envio de ofícios apresentados na sessão do dia 09 deste mês, solicitando para a 

Secretária de Educação, esclarecimentos acerca da paralização das aulas e ao 

Secretário de Obras, melhorias nas ruas da Vila de Nova Olinda, bem como, 

iluminação pública para Ilha do Coco. Solicita ainda, esclarecimentos acerca dos 

valores gastos pela empresa responsável pelas obras nas escolas André Alves 

e Raimundo Antero, na Vila de Nova Olinda. Termina, felicitando a todos os 

trabalhadores deste Município. Utilizou a tribuna no Grande Expediente o Sr. 

Ver. Antônio Maria Rabelo Marques, que ao cumprimentar a todos, agradeceu 

a Deus pelo momento oportuno. Inicialmente congratulou-se com os colegas 

Vereadores pelo esforço em buscar melhorias ao Município de Augusto Corrêa. 

Alegrou-se em saber que o Dep. Celso Sabino destinará recursos para esse 

município, enfim, acredita que brevemente os problemas expostos na estrada 

PA/462 serão amenizados. Fez uso da palavra a Sra. Verª. Lilian Reis Padilha, 

que saudando as pessoas presentes, agradeceu a Deus pela oportunidade. 

Informou que em breve terá uma resposta acerca de uma ação do Crédito 

Cidadão, por parte do Soldado Tércio, como forma de ajudar as pessoas a sair 

do anonimato. Retratando acerca da escola Rosa Athayde, manifestou sua 

preocupação com relação às aulas que ainda não foram retomadas, solicita 

parceria aos demais Edis para buscar mecanismos para amenizar essa 

situação. Aparteando, a Sra. Verª. Glaucia Sério apresentou solidariedade aos 

agricultores do Município e função da devastação das áreas plantadas. Dessa 

maneira, apresentou verbalmente requerimento que solicita parceria com a 

Secretaria de Agricultura através da FAEPA, para promover uma audiência 

pública com os agricultores do Município de Augusto Corrêa, a fim de traçar um 
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plano alternativo para aqueles que tiveram maiores perdas e que tem na 

agricultura sua única fonte de renda. Aproveitou a oportunidade para 

parabenizar o Sr. Benedito Dutra Luz de Sousa que no dia 12 de abril, assumiu 

uma cadeira na Diretoria da FAEPA (Federação da Agricultura e Pecuária do 

Pará). Retomando a palavra a Verª. dirigiu-se ao Ver. Miguel Ivonaldo, 

adentrando acerca do convite ao Ministério Público, manifesta- se de acordo, 

porém, pontua que em alguns trechos a ajuda dos cobradores de pedágio é 

fundamental, além de ser renda familiar dos mesmos. Encerra, solidarizando- se 

com a Verª. Glaucia Sério. De posse da palavra o Sr. Presidente, Ver. Niaris 

Nogueira Ferreira, que saudando os presentes nomeadamente, se reportou 

acerca do pronunciamento de sua antecessora, com relação à cobrança de 

pedágio na PA/462, frisa que no seu ponto de vista, os moradores estão 

ajudando, mesmo que seja de uma forma incorreta, manifestou-se de acordo em 

ir ao Ministério Público para relatar essa situação, mas que, é necessária 

imediatamente uma intervenção do Governo do Estado nas estradas e pontes. 

No ensejo, felicitou a Vila de Aturiai pelo aniversário de 74 anos, diante disso, 

solicitou o envio de um ofício ao Sr. Max Barros, pela organização do evento. 

Reportando- se ao Edil Miguel Ivonaldo, perguntou se houve processo licitatório 

pela Prefeitura para as pinturas que vem sendo efetivadas nas vias públicas 

desta cidade ou se é promovido pelo Governo Estadual. Em resposta disse o 

Ver. citado, que é um pleito realizado pelo governo passado, tendo a 

continuidade desse governo. Na ocasião, informou que protocolará oficios na 

empresa responsável pela construção do prédio da Câmara Municipal, SEDOP 

e no TCM, em relação aos péssimos serviços executados neste prédio, 

mediante a isso, obter uma solução. Em seguida, autorizado pelo Sr. Presidente 

o Primeiro Secretário procedeu a leitura do ofício n°94, convida os Sres. 

Vereadores a participarem da 11ª Conferência Municipal de Saúde, a realizar-se 

nos dias 02 e 03 de maio, na Sede da Acrópole. Seguindo, submeteu o Sr. 

Presidente para aprovação do soberano Plenário os Requerimentos de nº31, do 

Sr. Ver. Miguel Ivonaldo F. Barreto, nº54, nº55 e Moção nº001/2019, de autoria 

do Sr. Ver. Francisco Valécio de Abrantes, sendo todos aprovados por 

unanimidade. Distribuição para a Comissão de Constituição, Justiça e Redação 

de Leis, o Projeto de Lei nº07/2019- Inclusão da Carne de Peixe no Cardápio da 

Merenda Escolar para os alunos da Rede Pública Municipal de Augusto Corrêa, 

e dá outras providencias, de autoria do Sr. Ver. Francisco Valécio de Abrantes. 

Não tendo mais nada a ser tratado nem comentado, o Sr. Presidente encerrou a 

presente sessão, marcando a próxima para o dia 07 de maio do ano em curso. 

Sala das sessões do Plenário Domingos Nivaldo Lima, Câmara Municipal de 

Augusto Corrêa, em 30 de abril de 2019.   


