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Ata da Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Augusto Corrêa, realizada 

em 30 de maio de 2017. 

  

Aos trinta (30) 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 Romanos Cap. 08 Vers. 18 a 21. Dando prosseguimento, o Sr. 

Presidente realizou a leitura do ofício nº39/2017 de autoria da Secretaria 

Municipal do Meio Ambiente- Comunicando a Semana do Meio Ambiente 

2017 a realizar- se nos dias 31 a 04 do mês de junho. Após, 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. Seguindo, com a leitura da matéria em pauta que 

constou dos seguintes: Requerimentos nº 11/2017 do Sr. Ver. Francisco 

Valécio, nº 02/2017 do Sr. Ver. Antônio Maria Rabelo e nº 06/2017 da Sra. 

Verª. Lilian Reis. Concluída a leitura da matéria em pauta o Sr. Presidente 

comunicou ao Ver. Francisco Valécio para realizar a leitura de seu 

requerimento, que solicitou Adequação da Iluminação Pública na 

Comunidade do Rio Vermelho e a Perfuração de Poço Artesiano com água 

encanada. Seguindo, a Sra. Verª. Lilian Reis procedeu a leitura de seu 

requerimento a qual solicitou Pavimentação Asfáltica da Travessa Manoel 

Victor Saraiva, no bairro Espirito Santo, nesta cidade. Logo após, a Sra. 

Verª. Glaucia Sério com uso da palavra efetuou a leitura do requerimento 

de parceria com o Sr. Ver. Antônio Maria Rabelo, que solicita a Reforma 

da Escola Raimundo Francisco Marques, na Comunidade do Porto Velho. 

Não havendo mais nenhum Ver. para apresentar requerimento o Sr. 

Presidente dando início ao grande expediente franqueou a palavra ao Sr. 

Ver. Francisco Valécio que saudando os Sres. e Sras. Vereadoras e 

demais presentes, realizou a defesa de seu requerimento, falou que as 

referidas solicitações visam o rebaixamento da energia elétrica, bem 

como, sanar o problema dos moradores ocasionado com a escassez de 

água potável para o consumo, na oportunidade, solicitou o apoio dos 

colegas Edis para aprovação dos mesmos.  Disse que estando com quase 

seis (06) meses de trabalho, estão os Sres. Vereadores trabalhando de 

forma diferenciada, realizando audiências públicas, elaborando projetos e 
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requerimentos para atender as Comunidades do Município, sobretudo 

ouvindo a população. Relatou que, como Vereador e Presidente do PPL 

(Partido Pátria Livre) manifestou- se oposição à Administração Municipal, 

porém, tem como objetivo somar forças para desenvolver o Município de 

Augusto Corrêa. Proferiu que o envaidecimento deve ser esquecido e as 

decisões tomadas neste Poder respeitadas. Conclui, falando que 

continuará executando os seus trabalhos com eficiência e amor ao 

município e não se calará perante as injustiças. Prosseguindo, o Sr. 

Presidente convidou o Sr. Ver. Sebastião Siqueira para fazer uso da 

palavra e na sequência pediu para se ausentar da sessão passando a 

presidência para o primeiro Secretário. Com a palavra o Vereador hora 

mencionado cumprimentou a todos os presentes e agradeceu a Deus por 

este conceder a realização de mais uma sessão. Discorreu que quando 

em visita a Escola Polo da Comunidade do Itapixuna, certificou- se que na 

mesma não há merenda a mais de um mês, entretanto, externou 

insatisfação pela realização de uma festa profana ocorrida na escola da 

Comunidade do Ipixuna, sendo que desta forma somente prejudica o 

aprendizado dos alunos. Encerra, solicitando providencias urgentes a 

Secretaria Municipal de Educação para sanar com a problemática falta de 

merenda escolar e que está possa suprir a demanda de alunos. Fez uso 

da palavra o Sr. Ver. José Carlos Amorim que saudando os Sres. e Sras. 

Legisladoras e aos presentes, agradeceu a Deus pelo momento oportuno. 

A princípio, reportou- se sobre a falta da merenda escolar, frisando que 

de acordo a um relato de uma funcionária da escola na Vila do Araí, o 

arroz que é servido como merenda não estar apropriado para o consumo, 

bem como, a quantidade de merenda que chega as escolas não supri a 

demanda estudantil. Disse que, embora seja oposição não é inimigo do 

Governo Municipal, almeja buscar soluções para amenizar esses 

problemas e alcançar dias melhores. Ocupou a tribuna a Sra. Verª. Lilian 

Reis, que saudando os presentes, agradeceu a Deus pelo dom da vida. 

Em ato contínuo, realizou a defesa de seu requerimento, justificando que 

a citada Via é uma transversal situada no bairro Espirito Santo, tendo 

início na Rua Bento Costa prolongando- se até a Rua José Lauro da Costa, 

com extensão de 428 metros. Outrossim, lembrou- se do requerimento 

apresentado pela Verª. Glaucia Sério, onde reforçando- o solicitou 

providencias imediatas para o início da construção do Micro Sistema de 

Abastecimento de Água no Bairro São João Batista e com isso amenizar 

o sofrimento dos moradores. Tal como, ações que consolidem no bem 

estar dos moradores do Bairro Jardim Bela Vista, nesta cidade. Na 

ocasião, a Verª. solicitou para a Secretária Municipal de Saúde urgência 

na regularização das viagens dos pacientes que necessitam se deslocar 
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para a Capital do Estado em busca de atendimento médico. Finalizou, 

felicitando o Secretário Municipal de Obras pelos trabalhos que estão 

acontecendo nas ruas no Município. Continuando, fez uso da tribuna o Sr. 

Ver. Carlos Melo Lima, que cumprimentando os Sres. e Sras. Vereadoras 

e a todos os presentes, manifestou- se favorável aos requerimentos 

apresentados. Iniciou o seu discurso, discorrendo sobre a vinda do 

Governador do Estado no evento de Inauguração do Banco do Pará 

(Banpará), ocorrida no dia 22 de maio nesta cidade. Relatou que se 

estivesse comparecido no evento, não havia de solicitar ao referido 

Governante a Pavimentação Asfáltica da Estrada PA-462, tendo em vista, 

que neste momento seria inviável, devido à crise política e financeira. Mas 

que, manifestaria seu repúdio pois, há mais de vinte (20) anos é esperado 

a pavimentação desta estrada. Haja vista que, o mesmo não considera 

importante o escoamento da produção agrícola e principalmente da 

população que se beneficia da estrada. Na oportunidade, congratulou- se 

com o Governo Municipal que através de emendas Parlamentares da Dep. 

Federal Simone Morgado e Ex. Dep. Federal Luís Otávio contemplou o 

município com um Trator Agrícola e uma Caçamba. Sublimando que, são 

maquinários essenciais para auxiliar os agricultores, constituindo- se 

desta forma o crescimento econômico. Tencionou felicitações ao 

Secretário Municipal de Obras pelos serviços de tapa buracos executados 

neste Município e com relação a merenda escolar, propôs o 

comparecimento da Secretária Municipal de Educação neste Poder para 

esclarecer os motivos da falta da mesma. Na sequência, usou a palavra 

no grande expediente o Sr. Ver. Miguel Ivonaldo, que em nome do 

presidente interino congratulou- se com os colegas Edis e por seguinte 

aos demais presentes. Reiterando o pronunciado realizado pelo Ver. 

Francisco Valécio ao se posicionar oposição do Governo Municipal, aduz 

que uma oposição quando é executada com eficiência é benéfica para o 

processo político. Adiu afirmando que como Líder de Governo, jamais se 

manifestou contra as proposições apresentadas neste Parlamento pela 

oposição ou situação. Comunicou o Ver. que a merenda escolar já foi 

enviada ao município com remessa o suficiente para suprir a demanda 

escolar e brevemente estará sendo distribuídas para as comunidades. No 

ensejo, congratulou- se com o Secretário Municipal de Obras pelos 

trabalhos de operação tapa buracos com a colocação superficial de asfalto 

que estão sendo efetivados para recuperar as ruas deste município. 

Sublimou que, buscará o Sr. Prefeito parceria com o Governo Estadual 

para dar prosseguimento a estes trabalhos. Ainda com a palavra disse que 

a Administração Municipal não tem gerencia sobre este Poder, portanto, 

não estar impedindo que os Sres. Vereadores executem suas atividades 
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legislativas. O mesmo, proferiu cessar com o desgaste pessoal e familiar 

movidos nesta Casa de Leis, e no entanto, falou que é impossível um 

governo não deixar a “herança maldita”, pois ao término de uma gestão, 

sempre haverá falhas, mesmo que este tenha sido competente e por fim, 

externou apoio aos requerimentos apresentados. Usou a tribuna o Sr. Ver. 

Jamerson William Alves que saudando a todos, reportou- se ao Ver. 

Ivonaldo Barreto, falando que sem dúvida os governos passados deixaram 

“heranças malditas”, mas acredita que, se um governo trabalha com 

eficiência apesar dos recursos serem escassos não deixará esta herança. 

Com relação as discussões de cunho pessoal, aduz que não teve a 

intenção de trazer- las a este Parlamento, pois seus discursos concernem 

somente para a administração pública atual. Professou que a relação do 

Vereador nesta Casa de Leis é demonstrar para a população uma 

mensagem de democracia, sobretudo respeitar as opiniões adversas. O 

Ver. questionou ainda, a não entrega das cópias dos relatórios das obras 

municipais, como havia prometido o Secretário Municipal de Obras, 

sugeriu para que breve seja enviado a este Poder, pois muito foi 

enriquecedor as explanações proferidas pelo mesmo. Fez menção aos 

maquinários que o município foi contemplado, iniciativa da gestão passada 

com a participação do atual governo. Completou que, a gestão passada 

havia deixado uma quantidade expressiva de merenda escolar nos 

depósitos e dinheiro em conta para essa questão. Conclui, solicitando a 

Gestora da Escola Prof.ª Rosa Athayde e Secretária de Educação para 

que garanta os professores na escola e com isso garantir também a 

permanência dos alunos, enquanto o transporte não vier pega- los nos 

horários devidos, sobretudo evitar problemas envolvendo a classe 

estudantil. Com a palavra o Sr. Ver. Niaris Nogueira que ao saudar os 

presentes, discorreu sobre a merenda escolar, enfatizou que através de 

visitas que realizou nas escolas da Rede Municipal, comprovou que não 

estar adequada para o consumo. Declarou que ao ter conhecimento de 

denúncias que apontam que a Sra. Glauce Martins funcionária do 

SEMTEPS (Secretaria Municipal de Trabalho e Promoção Social) estar 

desrespeitando as pessoas que buscam pelo atendimento na referida 

secretaria, solicitou o envio de ofício ao Secretário do supracitado órgão, 

solicitando supervisionar a coordenação do Bolsa Família e com isso 

evitar o mal atendimento. Finalizou, comentando acerca da não 

concretização da parceria realizada com o Sr. Prefeito sobre um veículo 

comprado com recursos próprios para atender a Comunidade do Santo 

Antônio- Travessa do Dez. Usando a tribuna a Sra. Verª. Glaucia Sério 

que ao saudar os presentes, agradeceu a Deus pelo momento oportuno. 

Inicialmente, manifestou apoio aos requerimentos apresentados. 
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Oportunamente, discorreu que participou da Semana da Mobilização 

Social juntamente com a Verª. Lilian Reis ocorrida nos dias 22 a 26 de 

maio, solicitou o encaminhamento de documento as Escolas Municipais 

São Miguel, Belarmino Lelo na Comunidade do Patal e Amâncio Brito  na 

Comunidade de Vila Nova, parabenizando- as pelas atividades realizadas 

neste evento. Na ocasião, a Verª. comentou acerca de um fato envolvendo 

alunos da Escola de Ensino Prof.ª Rosa Athayde, onde buscando 

informações com a Gestora da referida escola, relatou que o citado 

episódio não se resultou por conta de falta de merenda ou professor. 

Retratando sobre o requerimento apresentado pelo Ver. Jamerson William, 

que solicitou a Ampliação da Escola Belarmino Lelo na Comunidade do 

Patal, reiterando o pedido do mesmo, solicitou em caráter de urgência a 

construção de mais salas de aulas. Encerrando, ressaltou que esteve 

juntamente com a Verª. Lilian Reis, José Benedito e Ivonaldo Barreto, no 

Gabinete do Gestor Municipal do Município de Bragança, na ocasião 

solicitou do mesmo firmar parceria com o Governo deste Município para 

eletrificar a Comunidade de Santa Mª. do Patal, que inclusive a Verª. Lilian 

Reis solicitou também a colocação de Capa Selante do início ao fim da 

estrada que liga a Comunidade de Vila Nova. Continuando, fez uso da 

palavra o Sr. Ver. José Benedito Gonçalves que após saudar a todos, 

agradeceu a Deus pela realização de mais uma sessão legislativa e por 

seguinte, externo apoio aos requerimentos apresentados. Aproveitou a 

oportunidade e parabenizou a Gestão Municipal pelo excelente serviço de 

iluminação pública executados na Vila de Nova Olinda e também pela 

reativação da Praça. Outrossim, teceu comentários atinentes a Feira do 

Agricultor, a qual ocorre em todo final de mês, deste modo, solicitou o 

envio de ofício ao Secretário Municipal de Agricultura para que este possa 

averiguar na SEDAP (Secretaria de Estado de Desenvolvimento 

Agropecuário e de Pesca) as barracas aos agricultores, pois estas 

auxiliam nas vendas de seus produtos. No ensejo, congratulou- se com o 

Governo Municipal que no dia 26 de maio recebeu um caminhão caçamba 

e um trator agrícola, o ultimo teve emenda de iniciativa do Ex. Dep. 

Federal Luís Otávio e participação da Dep. Simone Morgado. Por fim, 

lembrou- se que no dia 13 do mês de junho, acontecerá o aniversário da 

Vila de Nova Olinda, informou que a sessão que aconteceria nesta data 

na referida Vila, ocorrerá no dia 12 de junho em virtudes de outros eventos 

a serem promovidos. O último a usar a tribuna no grande expediente o Sr. 

Ver. Antônio Maria Rabelo que cumprimentando os Sres. e Sras. 

legisladoras, agradeceu a Deus pelo momento oportuno. Executou a 

defesa de seu requerimento, justificando que visa a referida solicitação 

melhorar a estrutura da relatada escola, como a substituição dos esteios 
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de madeira e outras melhorias, proporcionando um ambiente confortável 

e aconchegante aos alunos e servidores. Na oportunidade, congratulou- 

se com as solicitações realizadas pelos colegas Edis que venham de 

encontro ao bem estar da Comunidade do Porto Velho, assim como para 

as demais. Em seguida, o Sr. Presidente colocou em discussão e votação 

do Plenário os Requerimentos nº 11/2017 do Sr. Ver. Francisco Valécio, 

nº 02/2017 do Sr. Ver. Antônio Maria Rabelo, nº 06/2017 do Sr. Verª. Lilian 

Reis, sendo todos 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 06 do mês de junho do corrente ano. Sala 

das sessões da Câmara Municipal, em 30 de maio de 2017.  

  


