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Ata da Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Augusto Corrêa, 

realizada em 16 de maio de 2017. 

  

Aos dezesseis (16) dias do mês de maio 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, no momento oportuno, o Sr. 

Ver. José Carlos Amorim, solicitou a retificação do vocábulo “ruas” por 

“estradas” em seu discurso, a Verª. Glaucia Sério havia solicitado em 

seu pronunciamento a “colocação de identificação de paradas de 

ônibus” e não “colocação de placas”, o Ver. Miguel Ivonaldo efetuou 

esclarecimentos em seu discurso, acerca da sumula treze criada pelo 

Supremo Tribunal Federal, foi a mesma instituída para reforçar e não 

instituir o Gestor Municipal a quem ofertar os cargos de confiança, 

enquanto o Ver. Jamerson William ressaltou ter se referido somente a 

Comissão de Finanças, Fiscalização Financeira e Orçamento, assim 

como, solicitou em requerimento apenas cópias dos procedimentos 

licitatórios dos transportes e iluminação Pública. Concluída as 

correções a mesma foi submetida em votação, sendo aprovada por 

unanimidade. Continuando, com a leitura da matéria em pauta que 

constou dos seguintes: Requerimentos: nº 08/2017 do Sr. Ver. 

Sebastião Siqueira, nº 10/2017 do Sr. Ver. Francisco Valécio, nºs 04, 05 

e 06/2017 do Ver. Raimundo Reginaldo, nº 012/2017 da Sra. Verª. 

Glaucia Sério e Projetos de Leis do Sr. Ver. Miguel Ivonaldo- nº 

06/2017- Dispõe sobre a Construção de Calçadas Ecológicas com 

acessibilidades nas Escolas da Rede Pública Municipal e demais 

logradouros públicos e nº 07/2017- Dispõe sobre a Institucionalização 

da Semana da Integração da Família na Escola, no Município de 

Augusto Corrêa, e dá outras providencias. Concluída a leitura da 

matéria em pauta o Sr. Presidente comunicou o Sr. Ver. Sebastião 

Siqueira para realizar a leitura e defesa de seu requerimento, requer da 

Secretaria Municipal de Agricultura, disponibilizar de máquinas para 

atender os agricultores das Comunidades do Município. Justificando 
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que, considerando que se aproxima a época de preparação de solo para 

o plantio da mandioca e o feijão, culturas essas é a base de produção 

dos agricultores. Logo após, o Ver. Francisco Valécio ocupou a tribuna 

para realizar a leitura de seu requerimento em que solicitou cópias dos 

processos licitatórios vigentes da Secretaria de Administração e 

finanças, com prioridade para as licitações e contratos de locações e 

imóveis, lanches e eventos, serviços e peças automotivas (pneus e 

peças). Usando a tribuna para realizar a leitura de seus requerimentos 

o Sr. Ver. Raimundo Reginaldo que solicitou a Reforma do Muro do 

Cemitério da Vila de Nova Olinda e a Normalização da Iluminação 

Interna. Solicitou Pavimentação Asfáltica na Travessa Antônio da 

Silveira, a Reforma e Ampliação da Delegacia de Polícia Distrital da Vila 

de Nova Olinda. Seguindo, a Verª. Glaucia Sério com a palavra efetuou 

a leitura de seu requerimento, a qual solicitou ao Poder Executivo 

Informações acerca do Cronograma de Execução/Conclusão das obras 

nas Quadras Poliesportivas da Comunidade do Patal e do Bairro Lírios 

do Vale, nesta cidade. Prosseguindo, o Ver. Miguel Ivonaldo procedeu a 

apresentação de seus Projetos de Leis de nº 06 e nº 07/2017. Dando 

continuidade aos trabalhos, o Sr. Presidente concedeu espaço na 

tribuna ao Sr. João Carlos, onde veio o mesmo solicitar aos Sres. e 

Sras. Edis compreensão, no intuito lhe ofertar uma bicicleta, como 

forma de amenizar seu sofrimento no decurso de seu trabalho. Após, o 

Sr. Elias Júnior- Gerente do Banco do Pará, em que cumprimentando os 

Sres. e Sras. Parlamentares, lançou convite aos mesmos para a 

cerimônia de inauguração da Agencia Augusto Corrêa, no dia 22 do 

corrente mês, de início as quinze horas(15:00h). Acrescenta que, uma 

vez implantada neste município visa beneficiar a população. O Sr. 

Presidente ao iniciar o grande expediente franqueou a palavra ao Sr. 

Ver. Jamerson William Alves, em que saudando os Sres. e Sras. Edis 

e demais presentes, aduz que na Gestão passada era Vereador de 

Base, mas que, jamais realizou apenas elogios. Que de acordo, relata 

que foi através de sua conduta como Parlamentar e com o apoio dos 

demais Edis, conseguiu diminuir na LDO (lei de Diretrizes 

Orçamentária) o percentual que permitia ao Gestor Municipal mexer no 

Orçamento sem o consentimento do Poder Legislativo. O Ver. ressalta 

as inúmeras visitas que realizou nos Postos de Saúde Municipais, assim 

como, realizou discursos com relação ao Governo Familiar da Ex. 

Prefeita Municipal. No ensejo, falou que não foi submisso e apesar das 

falhas, considera- se mais experiente. Reportou- se ao Ver. Ivonaldo 

Barreto, frisando que o mesmo faltou com a verdade, quando discorreu 

na sessão passada a respeito da construção da Praça da Bíblia nesta 
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cidade, ao falar que a Empresa responsável pela obra havia recebido 

todo o recurso, uma vez que, este havia sido retido. Comentou ainda, 

que a Arena Santa Crus e o Ginásio Municipal, construídos para servir a 

população, atualmente são particulares. Por fim, teceu comentários 

sobre as licitações de contratos de ornamentação e alimentação 

realizados com a sobrinha do Sr. Prefeito Municipal, na ordem de 

aproximadamente (R$4000000) quatro milhões. Prosseguindo, fez uso 

da palavra a Sra. Verª. Lilian Reis Padilha , que saudando a Sra. Verª 

e Sres. Vereadores e a todos os presentes, agradeceu a Deus por este 

dia. Inicialmente, externou apoio aos requerimentos apresentados. Na 

oportunidade, solicitou providencias ao Governo Municipal para definir 

uma data acerca do pagamento aos servidores do mês de dezembro do 

ano anterior. Relatou a Vereadora que participou de um sepultamento 

na Comunidade de Vila Nova, na ocasião estavam os coveiros bêbados 

e usando vestes inadequadas, solicita fiscalização por parte da 

Secretaria Municipal de Saúde para oferecer equipamentos de proteção 

aos supracitados trabalhadores. Reportando- se a Secretaria Municipal 

de Obras, parabenizou- a e solicitou serviços de abertura de ramal no 

trecho da Comunidade de Santa Maria do Açaizal. Concluiu, 

confirmando a presença do Dep. Estadual Soldado Técio na Audiência 

sobre Segurança Pública no dia 17 do corrente mês. Tendo usado a 

tribuna o Sr. Ver. José Carlos Amorim , que em nome do Sr. 

Presidente cumprimentou os colegas Edis e por seguinte os demais 

presentes, agradeceu a Deus pelo momento oportuno. Realizou 

agradecimentos ao Governo Municipal por ter atendido ao seu pedido, 

executando através da Secretaria Municipal de obras melhorias na 

estrada PA- 462. Na ocasião, realizou requerimento verbal à Secretaria 

hora mencionada, requerendo serviços para a recuperação do trecho 

que liga as Comunidades do Trevinho a Peroba, pois estar 

impossibilitada ao trafego, bem como, solicita serviços para a 

recuperação do telhado da Quadra Esportiva na Vila de Araí . Dando 

continuidade, fez uso da palavra o Sr. Ver. Francisco Valécio, que 

saudando a todos os presentes, realizou a defesa de seu requerimento 

o qual solicitou cópias dos processos licitatórios vigentes da Secretaria 

de Administração e finanças, com prioridade para as licitações e 

contratos de locações e imóveis, lanches e eventos, serviços e peças 

automotivas (pneus e peças). Em sua defesa, falou que é relevante ao 

interesse público, bem como, visa a referida solicitação fazer cumprir a 

função fiscalizadora do Vereador, assegurado pelo inciso XVII do Art. 9º 

da Lei Orgânica Municipal e Art. 52 do Regimento Interno desta Casa 

Legislativa. Na oportunidade, o Ver. explanou sua trajetória neste 
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município, manifestou- se honrado por ser um cidadão 

Augustocorreense, sobretudo as contribuições para com o mesmo. 

Acrescentou ainda que como Vereador, buscar exercer o seu papel, 

fiscalizando e elaborando projetos que venham atender os anseios da 

população. Findou, ressaltando que o Gestor Municipal deve buscar 

ouvir mais as demandas da população, construindo desta forma um 

processo democrático. Fez uso da tribuna o Sr. Ver. Miguel Ivonaldo, 

que ao saudar os presentes, reportou- se ao Ver. Jamerson William, 

comparando o seu discurso ao do Ex. Presidente Lula, nada sabe, nada 

viu. Relatou o mesmo que, o Governo Municipal busca resgatar o 

Município melhorando- o na Iluminação Pública, Cais de Arrimo, 

Operação Tapa Buraco, entre outros, proporcionado desta forma uma 

condição de vida mais digna aos munícipes. Discorrendo- se ainda ao 

Ver. acima mencionado, enfatizou que se cada Legislador fosse 

articular como funciona a política, os eleitores estariam desacreditados 

da mesma e jamais depositariam os seus votos no pleito eleitoral, aduz 

que é importante a criação de uma reforma política que atenda os 

interesses da sociedade. Outrossim, explanou sua lamúria com relação 

à política, declarando que o político usa de um disfarce e agem de 

acordo com a conveniência. Encerrou, externando apoio aos 

requerimentos apresentados. Usando a tribuna o Sr. Ver. Niaris 

Nogueira, que cumprimentando os Sres. e Sras. Vereadoras, realizou 

requerimento verbal para a Secretaria Municipal de Obras, solicitando 

vistoria na Praça Manoel Sério, especificamente na área de lazer das 

crianças, pois quando em visita na mesma observou sua fiação, 

tubulação e pregos expostos, podendo estes causar acidentes as 

crianças. Relatou o mesmo que as Instituições de Saúde, receberam os 

medicamentos, porém, não o suficiente. Mas que, após averiguar esta 

questão na Secretaria Municipal de Saúde, foi informado que em breve 

receberam o restante. Conclui, falando que foi eleito Vereador para 

defender o povo, mesmo que em ocasiões seja impedido de realizar o 

seu papel, que é fiscalizar. Ainda no grande expediente fez uso da 

palavra a Sra. Verª. Glaucia Sério que saudando os presentes, 

agradeceu a Deus pelo dom da vida. Explanou comentários as 

demandas solicitadas neste Poder, referente ao levantamento das obras 

paradas, o percentual e o volume de recursos desembolsados para a 

construção das mesmas. Ressaltou a Verª. que em conversa com o Ver. 

Ivonaldo Barreto, solicitou ao mesmo um intermédio com o Governo 

Municipal, para assim disponibilizar um servidor a se responsabilizar em 

receber as demandas do Poder Legislativo e encaminha- las as 

Secretarias Municipais competentes e com isso os Sres. Edis obterem 
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as respostas das demandas solicitadas. Na ocasião, defendeu o seu 

requerimento, pois o assunto é de relevante interesse público, bem 

como visa cumprir a função fiscalizadora do vereador. Teceu 

comentários acerca da Audiência Pública sobre Segurança Pública, a 

realizar- se no dia 17 do corrente mês, no Centro Social de Nazaré, 

evidenciando nesta o caos em que o município de Augusto Corrêa 

passa atualmente em decorrência da falta de segurança pública. 

Encerrou, falando que acredita na política do contrário não havia de se 

candidatar a Legisladora. Continuando, fez uso da palavra o Ver. José 

Benedito, que cumprimentando os presentes, agradeceu a Deus por 

mais uma sessão. A princípio, externou apoio aos requerimentos 

expostos. Após, congratulou- se com os colegas Edis pelo apoio 

prestado no evento realizado na Comunidade de Nova Olinda no dia 12 

do corrente mês, em comemoração ao dia das mães. Aproveitou para 

solicitar um ofício ao Dep. Estadual Dirceu, agradecendo- o por sua 

presença no supracitado evento. O Ver. destacou problemas 

relacionados ao motorista da Ambulância da Vila de Nova Olinda, não 

sabendo se este falou a verdade, pois ao precisar do referido veículo, 

alegou que estava com defeito, solicitou o envio de ofício ao Gestor 

Municipal para que tenha conhecimento deste sucedido. Ao término, 

teceu comentário sobre a Pavimentação Asfáltica da Vila de Nova 

Olinda, bem como da situação precária em que se encontra o Mercado 

Municipal. De posse da palavra o Sr. Presidente que ao saudar a todos 

os presentes, Discorreu que ouviu atentamente os discursos efetuados 

pelos demais Edis, especialmente dos Vereadores Ivonaldo Barreto e 

Jamerson William, sublimando que fiscalizar é atribuição do Vereador, 

porém que não sejam atribuídas somente a administração Municipal, 

mas também a outras questões. Aduz que todos devem trabalhar em 

parceria por um objetivo comum que o bem estar da população, 

professando que os Sres. e Sras. Vereadoras devem retribuir através de 

ações, os votos depositados nas urnas pelos munícipes. 

Oportunamente, ressaltou sua trajetória política, pois muito a orgulha. 

Na oportunidade, teceu elogios ao Governo Municipal pela reativação 

da Praça da Vila de Nova Olinda. Na ocasião, realizou a defesa de seus 

requerimentoS, justifica que visa os mesmos atender a pedidos dos 

moradores, gerando qualidade de vida e certamente i rá amenizar as 

dificuldades da referida Comunidade. Encerrou, mencionando a 

Audiência Pública sobre a Segurança Pública a realizar- se no dia 17 do 

corrente mês, haja vista que, está acontece de forma corriqueira no 

Município de Augusto Corrêa. Concedida a palavra ao Ver. Valécio de 

Abrantes, explanou esclarecimentos acerca do que consiste no Art. VIII 
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do Regimento Interno da linha 4ª a cada quinze (15) dias da votação de 

preposição, uso a palavra por cinco (05) minutos. Declara que é 

importante relatar sobre a questão da mudança de postura, pois o ser 

humano é mutável, o qual concerne a ter diversas formas de posturas 

na vida. Em seguida, o Sr. Presidente colocou em discussão e votação 

os Requerimentos: nº 08/2017 do Sr. Ver. Sebastião Siqueira Quadros, 

nº 10/2017 do Sr. Ver. Francisco Valécio de Abrantes, nºs 04, 05 e 

06/2017 do Ver. Raimundo Reginaldo Santana, nº 012/2017 da Sra. 

Verª. Glaucia Ferreira de Araújo Sério, sendo todos aprovados por 

unanimidade. Distribuição para a Comissão de Constituição, Justiça e 

Redação de Leis os e Projetos de Leis do Sr. Ver. Miguel Ivonaldo 

Farias Barreto- nº 06/2017- Dispõe sobre a Construção de Calçadas 

Ecológicas com acessibilidades nas Escolas da Rede Pública Municipal 

e demais logradouros públicos e nº 07/2017- Dispõe sobre a 

Institucionalização da Semana da Integração da Família na Escola, no 

Município de Augusto Corrêa, e dá outras providencias. Não havendo 

mais nada a ser tratado nem comentando o Sr. Presidente encerrou a 

presente sessão, marcando a próxima para o dia 23 do corrente mês. 

Sala das sessões da Câmara Municipal de Augusto Corrêa, em 16 de 

maio de 2017.  


