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

em 03 de outubro de 2017. 

 

Aos três (03) dias do mês de outubro 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 aberta em nome de Deus a presente sessão. 

Seguindo, o segundo Secretário procedeu a leitura Bíblica extraída do livro 

de salmos. Em prosseguimento, o Sr. Presidente determinou ao primeiro 

Secretário proceder a leitura da ata da sessão anterior, a qual submetida à 

discussão, solicitou a Sra. Verª. Glaucia Sério, a retificação do vocábulo “a 

favor” por “contra” que detinha em seu pronunciamento,  em seguida, foi 

submetida à votação, sendo aprovada por unanimidade. Prosseguindo, o 

Sr. Presidente pediu ao primeiro Secretário proceder a lei tura da matéria 

em pauta que constou: Requerimentos nº10, nº11 e nº12/2017 de Autoria 

do Sr. Ver. José Benedito G. Fernandes, nº10 e nº11/2017 de Autoria do 

Sr. Ver. José Carlos Amorim da Costa nº12 e nº13/2017 de Autoria da Sra. 

Verª. Lilian Reis Padilha. Dando início ao pequeno expediente, o Sr. 

Presidente convidou o Sr. Ver. José Carlos Amorim para efetuar a leitura 

de seus requerimentos, que solicitou ao Governo do Estado do Pará a 

Construção de uma Escola de Ensino Médio na Vila de Araí, ao Governo 

Municipal a Construção de um Trapiche no Porto da Ponta, na referida Vila. 

Justifica que ambos pedidos, objetiva proporcionar condições satisfatórias 

aos alunos e moradores, na labuta do dia a dia melhor acessibilidades aos 

mesmos. Após, convidou o Sr. Ver. José Benedito para apresentar os seus 

requerimentos, que solicitou a Implantação de uma Academia ao Ar Livre e 

a Construção de um Micro Sistema de Água no Bairro da Vila Nova em 

Nova Olinda, solicitou também a Construção de uma Praça na Comunidade 

do Trevinho. Defende que os referidos pedidos, atenderão de forma 

satisfatória aos anseios das Comunidades. Em seguida, a Sra. Verª. Lilian 

Reis com a palavra apresentou os seus requerimentos, que solicitou a 

Construção de uma Praça com Arena Esportiva na Comunidade do Porto 

do Campo e a Regularização da Iluminação Pública na Comunidade do 

Livramento. Continuando com os trabalhos o Sr. Presidente deu início ao 

tempo destinado a tribuna popular, dada a palavra o Sr. Raimundo Nonato 

Alves, representante da Categoria dos taxistas do Município de Augusto 

Corrêa(ASTAC), discorreu acerca da grande pressão que os mesmos 
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sofrem por parte do DEMUTRAN do Município de Bragança. Bem como, 

dos motoristas clandestinos instalados no Município. Pontuou que a Lei 

Federal nº12.468/2011, no Art. 2º- Dispõe que é Atividade Privativa dos 

Profissionais Taxistas a utilização de veículos automotor próprio ou de 

terceiros para o transporte público, individual, remunerado e passageiro. 

Contudo, o referido assunto já é do conhecimento dos Vereadores do 

Município de Bragança, inclusive, estarão presentes nesse Município, 

nesta data para dar prosseguimento ao processo de cadastro que pede o 

Art. 83 da Lei Municipal nº10.073/97 do Município de Bragança, junto ao 

Demutran e assim, operar o sistema transporte de passageiros entre ambos 

Municípios. Iniciando o grande expediente o Sr. Presidente franqueou a 

palavra ao o Sr. Ver. Francisco Valécio de Abrantes, que 

cumprimentando os presentes nomeadamente, solidarizou- se com a 

Categoria de Taxistas. Haja vista que, a cobrança realizada por estes, não 

é ilegal. Na oportunidade, ratificou que nesta data, completa- se um ano 

em que os Sres. e Sras. foram eleitos como Legisladores e frisou que no 

decurso de seu mandato, buscou defender o povo desse Município. Que de 

acordo, lembrou- se que no ano de 2012, quando esteve Secretário 

Municipal de Saúde, passou por um processo de perseguição, mas que, 

através de um trabalho desenvolvido com seriedade, muitas obras foram 

conquistadas na área da saúde e para a população de Augusto Corrêa. 

Ressaltou ainda que no ano de 2014, foi fundado o Partido Pátria Livre 

(PPL) no Município, o qual, contribui de forma significativa através do 

mandato Legislativo. Enfim, pediu saúde ao Sr. Iuri Barreto. Com a palavra 

o Sr. Ver. Niaris N. Ferreira que saudando os Sres. e Sras. Legisladoras 

e demais presentes, reportou- se ao Sr. Raimundo Nonato, manifestando- 

se à disposição da referida categoria. Comentou o Edil, que recebeu 

reclamações por parte dos moradores do Bairro Lírios do Vale, o Sistema 

de Água a pouco inaugurado, não abastece todas as torneiras dos mesmos. 

No ensejo, solicitou providencias imediatas para a regularização da 

merenda escolar de algumas Escolas da Rede Municipal, tal como, o 

abastecimento de remédios nos Postos Municipais de Saúde. Conclui, 

pedindo a recuperação da saúde do Secretário de Finanças, Sr. Yuri 

Barreto. Continuando, fez uso da palavra o Sr. Ver. Carlos Melo L. Júnior 

que em nome do Sr. Presidente saudou os seus Pares e por seguinte, aos 

demais presentes. Reiterando comentário ao discurso de seu antecessor, 

disse que esteve no Bairro Lírios do Vale, e constatou que a água não 

abastece todas as casas. Todavia, sugeriu buscar mecanismos para que as 

demais residências sejam contempladas. Com relação ao problema 

explanado pelo Sr. Raimundo Nonato, externou seu apoio e frisou que esse 

se estende durante anos. Pontuou a necessidade de uma fiscalização aos 
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transportes coletivos em péssimas qualidades que atuam dentro do 

Município de Bragança. O mesmo, aproveitou a ocasião para se congratular 

com o Ver. José Carlos Amorim, sendo dono de transporte coletivo, com 

destino somente até Augusto Corrêa. No ensejo, solicitou o apoio dos 

colegas Edis, razão pela qual, sugeriu parceria entre os Municípios de 

Augusto Corrêa e Bragança, pois é preciso dar sugestões para resolver 

essa situação. Usou a tribuna a Sra. Verª. Lilian Reis Padilha onde 

cumprimentando a todos, agradeceu a Deus pelo momento oportuno. 

Discorreu acerca da visita que fez a Comunidade do Porto do Campo, 

frisando a importância da atuação da SEMA (Secretaria Municipal de Meio 

Ambiente) bem como, a necessidade da presença de um Agente de Saúde 

para atender aos moradores daquela Comunidade, que por sua vez, são 

muito carentes. Expôs- se a favor dos motoristas, destacando que se não 

houver consciência por parte de outros motoristas a situação só vai piorar. 

Na oportunidade, manifestou sua preocupação com os moradores da 

Comunidade de Arapapucu, no tocante a falta de energia elétrica, pediu a 

compreensão dos colegas Edis para levar esse assunto ao conhecimento 

dos Edis do Município de Bragança para as providencias necessárias. Com 

a palavra o Sr. Ver. Jamerson William A. da Costa que cumprimentando 

os Sres. Sras. Vereadoras e a todos os presentes, iniciou o seu discurso 

relatou acerca do encerramento de dois(02) Cursos de Capacitação, 

realizados em pareceria com o Dep. Hildegardo Nunes, além dos Cursos 

de Panificação e Confeitaria. Ressaltou que no dia 29 de setembro, 

encerrou o Curso de Customização em Tecidos, realizado no Instituto Casa 

da Fraternidade e o Curso de Produção Artesanal de Produtos de Higiene 

e Limpeza, ocorrido na Comunidade da Ponta de Urumajó. Completa que, 

os referidos cursos irão proporcionar atividades para gerar renda às 

famílias. Logo após, solidarizou- se com os Taxistas, sendo uma categoria 

organizada, contribuem com esse Município, porém, é importante que o 

Governo Municipal tenha empenho e força de vontade para dialogar com o 

Governo de Bragança para solucionar esse problema. Na ocasião, falando 

que o trabalho da Oposição também concerne em cuidar da coisa pública 

e fazer com que as coisas fluem de forma satisfatória para o bem comum 

do povo. Assomou a tribuna o Sr. Ver. Miguel Ivonaldo F. Barreto, que 

após saudar a todos os presentes, discorreu que no dia 1º do corrente mês, 

comemorou- se o dia do Vereador, notificando que este é crucificado pela 

sociedade pela forma de como é abordado. Tecendo esclarecimentos com 

relação a falta de água, disse que buscou informações na Secretaria de 

Obras, onde lhe informaram que o Sistema de Abastecimento se Água do 

Bairro Jardim Bela Vista, não foi completamente concluído pela gestão 

passada, tendo apenas dois poços funcionando. Com relação ao Sistema 
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de Água do Bairro Lírios do Vale, este se expandiu para bairros que não 

estavam previstos no projeto. Contudo, levou o referido Secretário pedir o 

isolamento da água que atendia o Centro da Cidade, que de acordo aos 

fiscais, os moradores locais não pagavam a taxa cobrada, porque não às 

utilizavam e sim da Cosampa. Reiterou o Edil, que houve má distribuição 

de água, ocasionado por um mal planejamento de governo. Ultimou, 

comentando sobre o problema dos taxistas e enfatizando que enquanto o 

Município não estiver amparado legalmente para tomar providencias, ficará 

este limitado, mas que, reunirá- se com o Presidente da Comissão de 

Finanças de Bragança, nesta data para pleitear sobre a situação dos 

mesmos. Usando a tribuna o Sr. Ver. José Carlos Amorim da Costa  que 

em nome do Sr. Presidente saudou a Mesa Diretora e por seguinte, aos 

demais presentes, agradeceu a Deus por mais uma sessão. Inicialmente, 

reforçou o pedido que realizou a Secretaria de Obras, solicitando melhorias 

no ramal do Zé Abrão/Laguinho, que encontra- se intrafegável. Externou 

apoio aos motoristas e sublimou que muito entende sobre essa questão, 

pois, durante anos sofreu perseguição pelo DEMUTRAN do Município de 

Bragança. Sugeriu aos demais Edis buscar meios para conquistar o direito 

dos supracitados Motoristas desse Município. Fez uso da tribuna no grande 

expediente a Sra. Verª. Glaucia F. de Araújo Sério  que após 

cumprimentar- se com todos os presentes, agradeceu a Deus pelo dom da 

vida. Reportou- se ao Sr. Raimundo Nonato, dizendo que tem os motoristas 

o apoio complementar do Poder Legislativo, pois está é uma ação que não 

corresponde aos Sres. Edis. Professa que, o Município tem leis e código 

tributário, incluindo quatorze novos serviços para serem tributáveis dentro 

da proposta de alteração que estar tramitando nessa Casa,  inclusive o 

serviço que os motoristas e outras empresas prestam no Município estar 

contemplada no referido código. Proferiu a importância de uma ação 

conjunta, entre o Poder Público Municipal e a Câmara para tomar uma 

medida incisiva a essa questão. Com relação aos Sistemas de 

Abastecimento de Água, disse que a caixa d’água do Bairro Lírios do Vale 

tem a capacidade de cem mil litros de água, abastecendo também o Bairro 

São Benedito, o que torna- se insuficiente para suprir as necessidades dos 

munícipes. Em conformidade, solicitou o envio de ofício para a Secretaria 

de Administração, solicitando cópia do estudo realizado pela FADESP em 

parceria com a CPRM (Companhia de Pesquisas de Recursos Minerais do 

Pará) sobre o Solo Augustocorreense, no final de 2012. Ultimou, marcando 

reunião com os membros da Comissão de Constituição e Justiça para o dia 

05 do corrente mês, a partir das (10:30) neste Poder para apreciar os 

Projetos do Legislativo. Em tempo, o Presidente da Comissão de Finanças, 

Economia, Fiscalização Financeira e Orçamento, marcou uma reunião para 
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o dia 05 do corrente mês, neste Poder a partir das (9:00) horas. Dado um 

a parte, ao Ver. Ivonaldo Barreto, discorreu acerca do estado de saúde do 

Secretário de Finanças, Sr. Yuri Barreto, que encontra- se hospitalizado. 

Fez uso da palavra o Sr. Ver. José Benedito G. Fernandes  que 

cumprimentando seus Pares e a todos os presentes, agradeceu a Deus por 

mais uma sessão Legislativa, em especial pediu a saúde do Sr. Yuri 

Barreto, recitando a “Oração do Pai Nosso”. Manifestou apoio aos 

Motoristas, concordando portanto, com a realização de ação conjunta entre 

as autoridades competentes. O mesmo, externou sua preocupação às 

dificuldades enfrentadas pelos moradores da Vila de Nova Olinda, com a 

falta de água potável. Enfatizou que, enquanto estiver Ver. e representante 

da supracitada Vila, será incansável na luta para atender aos anseios dos 

mesmos. No ensejo, fez ênfase aos trabalhos de limpeza iniciados nas ruas 

da Vila acima mencionada, bem como, ao péssimo estado em que se 

encontra o trapiche e por fim, externou apoio aos requerimentos 

apresentados. De posse da palavra o Sr. Presidente, onde saudando a 

todos, reportou- se ao Edil Ivonaldo Barreto, falando a este pleitear com a 

Comissão de Transporte do Município de Bragança, sobre a Lei Municipal 

nº10.073/97, e assim, terem Sres. Edis acesso a mesma. Sobretudo, 

encontrar uma maneira de amenizar o problema enfrentado pelos 

motoristas. Na ocasião, informou que o Município será contemplado com 

duas(02) Ambulâncias, advindas dos Deputados Eliel Faustino e Sidney 

Rosa. Discorreu ainda de um acontecimento acorrido com um cidadão 

residente na Vila de Nova Olinda, sendo detido pela Polícia Rodoviária 

Estadual. Considerou essa abordagem um ato de irresponsabilidade por 

parte da referida Guarnição. Oportunamente, sugeriu marcar uma 

Audiência com o Juiz de Direito do Município, para discutir sobre o citado 

acontecimento, por fim, o Sr. Presidente submeteu à discussão e votação 

os Requerimentos: nº10, nº11 e nº12/2017 do Sr. Ver. José Benedito G. 

Fernandes, nº10 e nº11/2017 do Sr. Ver. José Carlos Amorim da Costa, 

nº12 e nº13/2017 da Sra. Verª. Lilian Reis Padilha, sendo todos aprovados 

por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente deu por 

encerrada a presente sessão marcando a próxima para o dia 10 do corrente 

mês. Sala das sessões da Câmara Municipal de Augusto Corrêa, em 03 de 

outubro de 2017.  


