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

em 20 de junho de 2017. 

 

Aos vinte (20) 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 segunda Secretaria enquanto o titular se faz da ausente da 

sessão por alguns minutos. Autorizou ao mesmo proceder a chamada 

nominal dos Sres. e Sras. Vereadoras, que havendo número regimental 

declarou em nome de Deus aberta a presente sessão. Em seguida, o 

segundo Secretário efetuou a leitura Bíblica extraída do livro de 

Eclesiastes Cap. 02 Vers. 24 a 26. Dando prosseguimento, o Sr. 

Presidente determinou ao primeiro Secretário efetuar a leitura da ata da 

sessão anterior, a qual submetida em discussão, na oportunidade, o Sr. 

Ver. Jamerson William Alves solicitou como forma de esclarecimento em 

seu discurso, que foi omisso em suas funções de vereador no mandato 

passado e não no atual. Efetuada a correção a mesma foi aprovada por 

unanimidade. Prosseguindo com a leitura da matéria em pauta constando: 

Requerimentos nº 17 e 18/2017 da Sra. Verª. Glaucia Sério, nº 05 e 

06/2017 do Sr. Ver. Jamersom William Alves, nº 05 e 06/2017 do Sr. Ver. 

Niaris Nogueira, Projeto de Resolução nº 01/2017 dos Sres. Vereadores 

Carlos Melo L. Júnior e Francisco Valécio, nº 12 e 13/2017 do Sr. Ver. 

Ivonaldo Barreto. Concluída a leitura da pauta o Sr. Presidente convidou o 

Sr. Ver. Jamerson William Alves para efetuar a leitura e defesa de seus 

requerimentos que solicita Transferir o Local da Sessão Ordinária de 

Abertura 1º de agosto de 2017 da Câmara Municipal, para a Comunidade 

do Patal, justificou que a presente propositura tem como forma manter 

uma interação entre os munícipes e o Poder Legislativo e o Relatório 

Patrimonial atualizado de todos os bens móveis e imóveis de propriedade 

do Município, disse em sua defesa que tais informações são necessárias 

para a eficácia administrativa e para que haja um acompanhamento e 

análise por todos os Vereadores. Em seguida, o Sr. Ver. Ivonaldo 

Barreto procedeu a leitura de seus requerimentos que solicitou a 

Construção de Poço Artesiano na Comunidade do Emburuaca e 

Implementação de medidas de prevenção dos óbitos Infantis e Maternos e 

constituição do comitê de prevenção de Óbitos Infantil e Fetal e do 

Comitê de Mortalidade Materna. Logo após, o Sr. Ver. Niaris Nogueira 

efetuou a apresentação de seus requerimentos que solicitou a Construção 
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de uma Quadra de Esportes na Escola Manoel Sady e o Envio de Cópia 

de todos os Procedimentos Licitatórios. Seguindo, o Sr. Presidente 

convidou o Sr. Ver. Carlos Melo L. Júnior para ocupar a tribuna e 

posteriormente pediu autorização ao Plenário para ausentar- se da 

sessão convidando o primeiro Secretário para assumir a Presidência. 

Com a palavra o Edil realizou a apresentação do Projeto de Resolução de  

nº 01/2017- Que Cria a Ouvidoria da Câmara Municipal de Augusto 

Corrêa, e dá outras providencias. Em sua defesa falou que as ouvidorias 

têm o seu papel relevante, visa acompanhar os trabalhos legislativos e 

atuação do agente político. Ocupou a tribuna para proceder a 

apresentação de seus requerimentos a Sra. Verª. Glaucia Sério que 

requer Iluminação e Construção de Bancos corridos de Concreto no 

Campo de Futebol da Comunidade do Cearazinho e a Construção de um 

Elevado em concreto armado para o Sistema de Água da Comunidade do 

Recreio. Não havendo mais nenhum requerimento a ser apresentado o Sr. 

Presidente deu início ao grande expediente franqueando a palavra aos 

Sres. e Sras. Vereadoras de acordo ao livro de assinaturas usou a tribuna 

o Sr. Ver. Francisco Valécio de Abrantes, que saudando os presentes 

nomeadamente. Fez menção ao Projeto de Resolução que Cria a 

Ouvidoria da Câmara Municipal de Augusto Corrêa, sendo este um 

instrumento de conselho social para ouvir a demanda populacional. 

Ratificou que esteve juntamente com o Ver. Niaris Nogueira, visitando a 

Escola da Comunidade do Patal e como dito em sessões anteriores pelo 

Ver. Ivonaldo Barreto que estaria a merenda escolar regularizada, lançou 

convite ao mesmo para realizarem visita as escolas das Comunidades do 

Emburuaca e Tijoca para fins comprovar que este problema ainda não foi 

solucionado. Solicitou o envio de ofício à Secretaria Municipal de Saúde, 

solicitando explicações acerca das faltas colocadas no servidor lotado na 

Unidade de Saúde da Vila do Araí. Reiterou ainda pedido para serviços de 

Iluminação Pública e reparos na estrada da Comunidade do Rio Vermelho 

nesta cidade, bem como, solicita locação de bancos na Praça da Igreja e 

conclusão da Quadra Esportiva da Escola Belarmino Lelo na Vila do 

Patal. Encerra, agradecendo a Deus por voltar a exercer sua função de 

Enfermeiro. Com a palavra o Sr. Ver. José Carlos Amorim da Costa que 

em nome do Presidente em exercício saudou a Mesa Diretora e por 

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

oportuno. Teceu comentários ao Posto de Saúde da Vila do Araí, que em 

conformidade, solicitou melhorias urgentes no que concerne ao 

agendamento de consultas. Enfatizou que, as fichas do prontuário médico 

que as mães necessitam para dar entrada ao benefício do Salário 

Maternidade, estar sendo negado para as mesmas, proveniente segundo 
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a relatos por aprovação dos Vereadores. Afirmou o mesmo que, não tem 

conhecimento algum sobre tal acontecimento, pois a Câmara Legislativa 

somente aprova o que é benéfico para a população. Encerrou, sublimando 

que buscará parceria para dar prosseguimento aos serviços de melhorias 

na Estrada PA/462. Continuando, ocupou a tribuna o Sr. Ver. Ivonaldo 

Barreto o qual saudando os colegas Edis e demais presentes, realizou a 

defesa de seus requerimentos, justificou que a nova edição do Programa 

Prefeito Amigo da Criança, tornou- se obrigatório garantir a 

implementação de algumas ações de políticas públicas, que possibilitem o 

Município ao final do processo, ser novamente certificado com este 

importante programa. Justificou que a população da Comunidade do 

Emburuaca, necessita com urgência da atenção do Poder Público, 

relativos ao saneamento básico, compreendendo o fornecimento de água 

tratada e suficiente ao atendimento da população. Na oportunidade, 

solicitou o encaminhamento de ofício parabenizando a Comissão Técnica 

das Escolas de Ensino Prof. Galvão e Prof.ª Rosa Athayde, aos alunos 

que estiveram competindo no JEP`S (Jogos Estudantis Paraenses), ao 

Vice- Campeão e Campeã Sub - 17, evento este ocorrido no Município de 

Maracanã nos dias 14 a 18 do corrente mês. Comentando acerca dos 

questionamentos sobre as estradas municipais, falou que devido aos 

Eventos Culturais ocorridos nas regiões interioranas do Município e em 

decorrência do período chuvoso a Secretaria Municipal de Obras teve que 

deixar de lado o que havia planejado, mas que, logo retornará as suas 

atividades na Sede do Município. Por fim, agradeceu a supracitada 

Secretaria pela conclusão do Cais de Arrimo Municipal. Usando a tribuna 

o Sr. Ver. Niaris Nogueira Ferreira que cumprimentando os Sres. e Sras. 

Vereadoras e demais presentes, agradeceu a presença dos Vereadores 

do Município de Bragança. Professou que ao exercer o seu papel de 

fiscalizador, constatou através de visitas em algumas Escolas Municipais, 

a falta da merenda escolar, além de ser insuficiente para a demanda 

estudantil. Proferindo, solicitou o envio de ofício à Secretária Municipal de 

Educação solicitando esclarecimentos acerca deste assunto. Tal como, 

para a Secretária Municipal de Saúde a respeito da Ambulância, pois 

estando o Governo Municipal com seis(06) meses de Gestão a mesma 

continua sem prestar os devidos serviços à população. Todavia solicitou 

ao Ver. Ivonaldo Barreto que busque através de conversa a conduta da 

coordenação do Bolsa Família para melhor atender a população deste 

Município. Em defesa de seus requerimentos justificou que a Escola de 

Ensino Fundamental Manoel Sady, desde que foi construída não possui 

uma Quadra Poliesportiva para a prática esportiva dos alunos, justificou 

ainda que, a cópia de todos os procedimentos licitatórios, tem a finalidade 
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de contratar a compra de combustíveis e lubrificantes para atender todas 

as secretarias municipais, entre outras finalidades. Fez uso da tribuna o 

Sr. Ver. Carlos Melo L. Júnior que cumprimentando os Sres. e Sras. 

Legisladoras e público presente, congratulou- se especialmente com os 

Sres. Edis do Município de Bragança e que constasse em ata o nome dos 

mesmos: Edivaldo, César Monteiro, Gonzaga, Flavinho, Claudio e Renato 

Oliveira. Em ato continuo, agradeceu a Deus por mais uma sessão 

Legislativa. Na oportunidade, mencionou a Audiência Pública a realizar - 

se no dia 23 do corrente mês, neste Poder, sob a coordenação da 

Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social para a apresentação 

do Relatório Anual de Gestão do 1º quadrimestre de 2017 da Secretaria 

Municipal de Saúde. Na ocasião, efetuou a leitura do telegrama 

comunicando o envio de Emenda do Dep. Federal Lúcio Vale na ordem de 

quinhentos e trinta e um mil, quinhentos e cinquenta e sete reais e vinte e 

quatro centavos (R$ 531.557,24) cuja emenda proposta para o 

abastecimento de água do Município.  Solicitou através de requerimento 

verbal a restauração das estradas vicinais das Comunidades do Apió, 

Anoirá e Anoirá Porto e como sugestão ao Governo Municipal solicitou a 

Pavimentação Asfáltica na BR- 308 no trecho que liga Augusto Corrêa a 

Comunidade do Patal, através do recurso advindo do ISS. Congratulou- 

se ainda com a Secretaria Municipal de Saúde pela realização da Semana 

da Saúde Visual, ocorridos no Intituto Casa da Fraternidade nos dias 19 a 

23 do corrente mês. Encerrou, tecendo comentários ao discurso efetuado 

pelo Ver. Francisco Valécio, frisando que, o povo não deve pagar pela 

irresponsabilidade de qualquer que seja o servidor. Dando 

prosseguimento, o Sr. Presidente retornando a sua cadeira congratulou- 

se com os Sres. Parlamentares do Município de Bragança e por seguinte,  

convidou o Sr. Ver. Messias Gama Amorim para usar a palavra no 

grande expediente, que após saudar a todos, agradeceu a Deus pela 

realização de mais uma sessão legislativa, voltada ao interesse da 

população. Que de acordo, externou apoio aos requerimentos 

apresentados. Na sequência, congratulou- se com o Governo Municipal 

que através da Secretaria Municipal de Obras realizou serviços de 

terraplanagem e iluminação pública na Vila do Itapixuna. Deste Modo, 

solicitou em meio a requerimento verbal serviços de iluminação pública na 

Vila de Cachoeira antes da realização da Feira Cultural da mesma. Bem 

como, para as Comunidades do Porto do Campo e Cedro. Finalizou, 

agradecendo a presença dos Edis do Município de Bragança e desejando 

a todos um bom retorno aos seus lares. Com uso da palavra o Sr. Ver. 

Jamerson William A. da Costa que em nome do Sr. Presidente saudou 

os Sres. e Sras. Edis, por seguinte congratulou- se em nome do Edil 
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Edivaldo com os demais Vereadores advindo do Município de Bragança. 

Iniciou o seu discurso em que perguntou ao Sr. Presidente, se o Poder 

Executivo encaminhou para este Poder as cópias do relatório de 

prestação de contas do 1º quadrimestre de 2017. Tendo o mesmo 

respondido que não. Aduz que de acordo ao Art.156 parágrafos 2º, o 

Poder Executivo estar sendo negligente com as suas obrigações no que 

concerne o cumprimento da Lei Orgânica Municipal. Declarou- se 

indignado com o Poder Executivo, pois este nega- se a ajudar- los, 

ficando os Edis impedidos de obter conhecimentos do que ocorre nos 

âmbitos do Poder acima mencionado, uma vez que, como representantes 

legítimos do povo são constantemente cobrados. Outrossim, reconhece o 

esforço do Governo Municipal para melhorar a qualidade de vida dos 

munícipes, especialmente na área de infraestrutura do Município. Porém, 

os referidos estes feitos não intimidará os Sres. Vereadores de buscar as 

explicações de que necessita o Poder Legislativo. Na sequência, solicitou 

o envio de ofício a Chefe dos Recursos Humanos da Prefeitura Municipal, 

pedindo explicações do motivo de estar sendo negado para alguns 

servidores efetivos o direito ao consignado. Continuando, ocupou a 

tribuna a Sra. Verª. Glaucia Ferreira de A. Sério que ao cumprimentar os 

presentes, agradeceu a Deus pelo dom da vida. Após, realizou a defesa 

de seus requerimentos, professando que tal pedido além de melhorar  o 

desempenho físico para elevar a qualidade de vida das pessoas, 

constituem- se como referência de lazer. Enquanto a Comunidade do 

Recreio, possui um sistema de água atrelado a Escola Municipal da 

mesma, contudo o elevado que sustenta o referido sistema é de madeira 

e encontra- se em estado de deterioração. Aproveitou a oportunidade 

para reiterar o pedido de ofício realizado pelo Ver. Ivonaldo Barreto, 

parabenizando os alunos das Escolas de Ensino Prof. Galvão e Rosa 

Athayde, pela participação no JEP´S (Jogos Estudantis Paraenses). A 

Edil, comunicou a Comissão de Constituição, Justiça e Redação de Leis 

para uma reunião neste Poder no dia 22 do corrente mês, para as devidas 

análises na LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias). Ressaltou que esteve 

na Vila do Araí e tomou conhecimento de que foi retomado os trabalhos 

do Governo do Estado para a recuperação das estradas. Manifestando- se 

favorável aos pronunciados dos colegas Edis, congratulou- se com o Ver. 

Jamerson William, quando discorre do papel do Ver. de fiscalizar. 

Ressaltou a Verª. que a Praça da Bíblia nesta cidade é a clara 

demonstração da irresponsabilidade de um Poder que não soube gerir o 

que é público. Em conformidade, sugere ao Governo Municipal buscar 

mecanismos para a conclusão da mesma. Conclui, falando que se os 

Sres. Vereadores cumprirem o seu papel fiscalizador evitarão futuros 
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desperdícios do dinheiro público. De posse da palavra o Sr. Presidente 

que após congratular- se com todos os presentes, manifestou- se 

favorável aos requerimentos expostos. A princípio, discorreu sobre o 

Projeto de Decreto Legislativo de sua autoria, que dispõe sobre a 

Convocação de Plebiscito para restauração de denominação histórica da 

Vila de Nova Olinda, nos termos do Art. 10, § X, da Lei Orgânica 

Municipal. Em sua defesa justificou que, a referida Vila é a maior do 

Município de Augusto Corrêa, e oficialmente é Vila de Emboraí, porém o 

supracitado plebiscito visa oficializa- la Vila de Nova Olinda como todos a 

conhecem, cabendo ao povo pelo voto, aprovar ou denegar o que tenha 

sido submetido. Que de acordo, solicitou o apoio dos colegas Edis para 

com esta solicitação. Seguindo, o Sr. Presidente franqueou a palavra ao 

Ver. Francisco Valécio, o qual lançou convite aos Sres. Edis para 

participarem da Audiência Pública neste Poder, às oito horas (8:00hs) 

para apreciar a apresentação do RAG (Relatório Anual de Gestão) do 1º 

quadrimestre de 2017 da Secretaria Municipal de Saúde, sob a 

coordenação da Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social, e 

desde já comunicando ao Plenário a sua ausência na mesma. Em 

seguida, o Sr. Presidente colocou em discussão e votação os 

Requerimentos nº 17 e 18/2017 da Sra. Verª. Glaucia Sério, nº 05 e 

06/2017 do Sr. Ver. Jamersom William Alves, nº 05 e 06/2017 do Sr. Ver. 

Niaris Nogueira e nº 12 e nº 13/2017 do Sr. Ver. Ivonaldo Barreto, sendo 

os mesmos aprovados por unanimidade. Distribuição para a Comissão de 

Constituição, Justiça e Redação de Leis o Projeto de Resolução nº 

01/2017 de autoria dos Sres. Vereadores Carlos Melo L. Júnior e 

Francisco Valécio e Projeto de Lei nº 02/2017 que Dispõe sobre a 

Abertura de Crédito Especial. Nada mais a tratar o Sr. Presidente 

encerrou a presente sessão marcando a próxima para o dia 27 do 

corrente mês. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Augusto Corrêa 

em 20 de junho de 2017.  

    


