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

em 06 de junho de 2017. 

 

Aos seis (06) dias do mês de junho 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. Convidou o Sr. Ver. Francisco Valécio de Abrantes 

para ocupar a primeira Secretaria na ausência do titular. 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 Oséias Cap. 06 Vers. 1 a 3. 

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. Sebastião Siqueira 

solicitou correção em seu discurso, pois a festa profana não aconteceu na 

escola da Vila do Ipixuna e sim próxima da mesma. Efetuada a correção a 

mesma foi submetida em votação, sendo aprovada por unanimidade. 

Seguindo, com a leitura da matéria em pauta que constou dos seguintes: 

Requerimentos nº 05/2017 do Sr. Ver. Raimundo Reginaldo, nº 09 e 

nº10/2017 do Sr. Ver. Sebastião Siqueira, nº 10/2017 do Sr. Ver. Ivonaldo 

Barreto, nº 13 e nº 14/2017 da Sra. Verª. Glaucia Sério, nº 12 e nº 13 do 

Sr. Ver. Francisco Valécio. Concluída a leitura da matéria em pauta o Sr. 

Presidente deu prosseguimento a leitura do ofício nº 118/2017 Origem: 

Poder Executivo- Ementa: Encaminhando o Projeto de Lei nº 02/2017- 

que Dispõe sobre a LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias) para o 

exercício de 2018. Em seguida, realizou a distribuição do mesmo para a 

Comissão de Constituição, Justiça e Redação de Leis. Continuando, o Sr. 

Presidente pediu ao primeiro Secretário ocupar a sua cadeira para que 

pudesse realizar a apresentação de seu requerimento que solicitou 

Antecipar e Transferir a Sessão Ordinária da Câmara Municipal para o dia 

12 de junho, na Vila de Nova Olinda, seguindo pediu ao Ver. José 

Benedito efetuar a defesa do mesmo no uso de seu espaço no grande 

expediente. Logo após, pediu permissão ao Plenário para ausentar- se da 

sessão, convidando o primeiro Secretário em exercício para assumir a 

Presidência, o qual imediatamente convidou o Ver. Carlos Melo Lima 

Júnior para ocupar a primeira Secretaria. Continuando com os trabalhos o 

Sr. Presidente convidou o Ver. Sebastião Siqueira para efetuar a leitura e 

defesa de seus requerimentos que solicitou a Reforma da Escola de 
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Ensino Fundamental João Castro Ribeiro, na Comunidade da Areia 

Grossa e da Escola Vitalina da Costa Monteiro e também a Construção de 

um Poço Artesiano na Comunidade do Satubim. Justificou que o real 

estado das mesmas causa preocupação aos alunos e professores e a 

construção do referido Poço proporcionará o suprimento básico de água 

na mesma. Na sequência, o Sr. Ver. Miguel Ivonaldo realizou a leitura e 

defesa de seu requerimento o qual solicitou ao Poder Executivo interceder 

junto ao Instituto de Terras do Estado do Pará- ITERPA, para fins de 

Regularização Fundiária de Núcleos Urbanos do Município de Augusto 

Corrêa. Em sua defesa, falou ser o caminho viável para o ordenamento do 

espaço para o acesso e prioridade de forma democrática da terra, 

proporcionando também cidadania aos proprietários de núcleos urbanos 

com acesso a diversos benefícios de ordem social e econômico.  Em 

seguida, a Verª. Glaucia Sério ocupou a tribuna para realizar a 

apresentação de seus requerimentos, onde solicitou Apoio Logístico a 

Associação Cultural e Esportiva Viva Arte e também Iluminação e 

Construção de Bancos Corridos de concreto no Campo de Futebol da 

Comunidade do Anoirá. Continuando, o Ver. Francisco Valécio com a 

palavra procedeu a leitura de seus requerimentos que solicita ao Poder 

Executivo, Adequação dos Banheiros e Normalização das luminárias na 

Escola Fundamental Lauro Barbosa e Serviços de Normalização da 

Iluminação Pública na Comunidade do Patal. Não havendo mais nenhum 

Vereador para apresentar requerimentos, o Sr. Presidente iniciou a 

tribuna popular convidando a Sra. Júlia Medeiros para usar a tribuna. A 

mesma com a palavra cumprimentou a todos os presentes e na 

oportunidade, solicitou ajuda financeira aos Sres. e Sras. Vereadoras. 

Encerrando a tribuna popular e dando início ao grande expediente o Sr. 

Presidente comunicou ao Sr. Ver. Carlos M. Lima Júnior para fazer uso 

da palavra, que em nome do Presidente interino, saudou a Mesa Diretora 

e por seguinte aos demais Vereadores e presentes. Agradeceu a Deus 

pelo momento oportuno. Felicitou a Vila de Nova Olinda pela revitalização 

da Praça e Festival Cultural, ocorrido nos dias 02 a 04 do corrente mês. 

Na oportunidade, sugeriu ao Governo Municipal obstinar- se a realizar 

sempre pequenas benfeitorias, porém significativas no Município. 

Manifestou- se favorável aos requerimentos apresentados, uma vez que, 

estes concernem no bem estar da população. Outrossim, gratificou- se 

com o Governo Municipal por disponibilizar bolsas de custeio aos alunos 

carentes que estudam fora do município e ainda solicitou o apoio dos 

colegas Edis para que no próximo ano aumentem a lotação orçamentária 

para auxiliar mais estudantes universitários. O Ver. ressaltou a criação de 

políticas públicas voltadas ao fortalecimento e diversificação agrícola. 
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Encerrou, tecendo comentários sobre a LDO (Lei de Diretrizes 

Orçamentárias). Logo após, fez uso da palavra o Sr. Ver. José Carlos A. 

da Costa que cumprimentando os Sres. e Sras. Vereadoras e aos 

presentes, agradeceu a Deus por mais uma sessão Legislativa. A 

princípio, comentou acerca do péssimo estado que se encontra o trecho 

na estrada da Comunidade do Itapixuna, sendo que estar dificultando o 

transitar dos veículos. Na ocasião, se sensibilizou com os falecimentos do 

Prof. Fábio e do jovem Danilo Brito. Lançou convite aos Sres. e Sras. 

Vereadoras para comparecerem na Feira Cultural da Vila do Araí, a 

realizar- se nos dias 09 a 11 do corrente mês, todavia, parabenizou a 

Comunidade de Nova Olinda pela realização de seu Evento Cultural e por 

fim, externou apoio aos requerimentos apresentados. Usou a tribuna o Sr. 

Ver. Messias Gama, que ao saudar os presentes, agradeceu a Deus pelo 

momento oportuno. Manifestou- se de acordo aos requerimentos 

expostos. Teceu congratulações ao Governo Municipal pela revitalização 

da Praça da Vila de Nova Olinda, bem como, com a realização da Feira 

Cultural. Na ocasião, lamentou o falecimento do Prof. Fábio, o qual 

externou apoio a família do mesmo. Findou, mencionando requerimento 

Verbal solicitando a Perfuração de Poço Artesiano e a Reforma da Escola 

na Comunidade do Cedro. Com a palavra o Sr. Ver. Miguel Ivonaldo que 

cumprimentando os Sres. e Sras. Vereadoras, iniciou o seu discurso em 

que parabenizou a Vila de Nova Olinda pelo agradável evento Cultural 

realizado na mesma, o qual tece elogios a coordenação do citado evento. 

Findou, externando apoio aos requerimentos apresentados e felicitando a 

Secretaria Municipal de Obras pelos feitos executados na Praça da Vila 

acima mencionada. Tendo usado a tribuna a Sra. Verª. Glaucia Sério que 

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

Congratulou- se com os pronunciados dos colegas Edis, todos movidos 

por um objetivo comum a melhoria de vida da população. Discorrendo a 

respeito de construções ou reformas de Escolas Municipais e devido ao 

grande desfite de salas de aulas, sugeriu um trabalho desenvolvido com 

previsão, de acordo as necessidades das comunidades. Manifestou 

solidariedade as famílias que perderam seus entes queridos, Prof. Fábio e 

o Jovem Danilo Brito, pediu a Deus misericórdia a este município. No 

ensejo, felicitou a Vila de Nova Olinda pela revitalização da praça e 

Festival Cultural, evento este referencial neste munic ípio. Aduz a Verª. 

que pequenos trabalhos que são desenvolvidos por parte do Poder 

Público, tem sempre grande significância ao povo Augustocorreense. Ao 

término, realizou a defesa de seus requerimentos, justificando que a 

referida entidade tem como finalidade apoiar, incentivar e promover as 

artes marciais, reunindo e representando os grupos de capoeira e os 
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demais grupos esportivos, adiu também que é no campo de futebol que 

nos finais de semana as famílias se reúnem para assistir às partidas 

amistosas, tais práticas fomentam o comércio local. Fez uso da palavra o 

Sr. Ver. Francisco Valécio, que ao saudar os presentes, tencionou 

felicitações a Vila de Nova Olinda pelo Festival Cultural. Externou- se 

solidário a família do jovem Danilo Brito por seu falecimento, onde fez 

menção a estrada PA- 462, realizando o envio de ofício ao Governo 

Municipal para que solicite ao Governo Estadual, serviços imediatos de 

revisão na mesma. Outrossim, solicitou através de requerimento verbal  

que a Secretaria Municipal de Saúde possa conceder abono salarial aos 

Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Endemias, sublimando o 

excelente trabalho desempenhado por estes. Na ocasião, efetuou a 

defesa de seus requerimentos, declarando que em visita a referida 

escola, deparou- se com problemas que necessitam urgente de solução, 

pediu sensibilidade a Secretaria Municipal de Educação para com esta 

solicitação, com relação a iluminação pública da Vila do Patal, visa 

melhorias da Rua do Matadouro e Praça que estar a tempo sem esses 

serviços adequados. Ao encerrar, solicitou o encaminhamento de 

documento ao Governo Municipal solicitando o plano plurianual de ação 

dos quatro anos de gestão das Secretarias Municipais de Saúde, 

Educação, Semteps e Departamento Financeiro. Ocupou a tribuna o Sr. 

Ver. José Benedito Gonsalves, onde saudando a todos, agradeceu a 

Deus por mais uma sessão. Manifestou- se favorável aos requerimentos 

apresentados e parabenizou a Vila de Nova Olinda pela aprazível Feira 

Cultural. Relatou acerca da revitalização da praça da Vila de Nova Olinda, 

serviços provenientes do atual Governo Municipal. Na ocasião, procedeu 

a defesa do requerimento do Ver. Raimundo Reginaldo, pois visa 

homenagear os habitantes da Vila de Nova Olinda pelo transcurso de 

fundação de 182 anos da Vila, confirmou ainda a presença do Dep. 

Estadual Dirceu Tem Carter. Reportou- se ao Programa Nacional de 

Fortalecimento da Agricultura Familiar, o qual proporcionará ao agricultor 

novamente acesso ao crédito, solicitou o envio de ofício à Secretaria 

Municipal de Agricultura para a implantação de um vivei ro de mudas. Em 

seguida, o Sr. Presidente efetuou a leitura do ofício circular nº 225 de 

autoria da Secretaria Municipal de Obras- Encaminhando cópias dos 

relatórios das obras paralisadas no município e por fim, colocou em 

discussão e votação os Requerimentos nº 05/2017 do Ver. Raimundo 

Reginaldo, nº 09 e nº10/2017 do Ver. Sebastião Siqueira, nº 10/2017 do 

Ver. Ivonaldo Barreto, nº 13 e nº 14/2017 da Verª. Glaucia Sério, e nº 12 e 

nº 13 do Ver. Francisco Valécio, sendo todos aprovados por 

unanimidades. Não havendo mais nada a ser tratado nem comentando o 



5 
 

Sr. Presidente encerrou a presente sessão marcando a próxima para o dia 

12 na Vila de Nova Olinda. Sala das sessões da Câmara Municipal de 

Augusto Corrêa, em 06 de junho de 2017.  


