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

em 10 de outubro de 2017. 

 

Aos dez (10) 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. Convidou o Sr. Ver. Francisco Valécio de Abrantes 

para ocupar a segunda Secretaria na ausência de seu titular. Autorizou o 

segundo Secretário efetuar a chamada nominal dos Sres. e Sras. 

Vereadoras, que invocando o preceito regimental em nome de Deus 

declarou aberta a presente sessão. Em seguida, o segundo Secretário 

procedeu 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 à 

discussão e votação, foi aprovada por unanimidade. Na sequência, o Sr. 

Presidente pediu ao primeiro Secretário proceder a leitura da matéria em 

pauta que constou do seguinte: Reapresentação do Requerimento 

nº05/2017 de Autoria da Sra. Verª. Lilian Reis Padilha, aprovado na 

Sessão Ordinária realizada no dia 23/05/2017- que solicitou ao Poder 

Executivo a Construção do Meio Fio na Travessa Joaquim Ferreira de 

Seixas. Iniciando o pequeno expediente o Sr. Presidente convidou a Sra. 

Verª Lilian Reis para efetuar a leitura e defesa de seu requerimento  acima 

mencionado, justificando que se faz necessário com urgência a conclusão 

do meio fio na referida rua, pois com o passar do tempo já é notável a 

deterioração da camada asfáltica pela falta de drenagem. Na 

oportunidade, realizou a leitura do ofício nº01/2017- Solicitando para as 

Escolas da Rede Municipal, exemplares da Lei Orgânica do Município, 

como forma de contribuir com a população. Passando para o grande 

expediente o Sr. Presidente franqueou a palavra a Sra. Verª. Lilian Reis 

Padilha que saudando a todos, agradeceu a Deus pelo dom da vida. 

Seguindo, discorreu acerca de um acontecimento referente a falta de 

segurança pública, sensibilizando- se com o falecimento do Sr. Pedro, 

morador da Comunidade de Vila Nova. Na sequência, fez uso da palavra 

o Sr. Ver. Francisco Valécio de Abrantes , que ao cumprimentar os 

presentes nomeadamente, manifestou sua contrariedade à decisão do 

Juiz Federal Renato Borelli, que através de uma liminar suspendeu a 

Portaria nº2488, de 21 de outubro de 2011, que permitia o Enfermeiro 

fazer diagnósticos e solicitar exames. Completa que, retirar essa 

atribuição dos mesmos, é desrespeitar os direitos dos cidadãos 
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Brasileiros, Paraenses e Augustocorreenses. Diante do exposto, como 

Enfermeiro e representante desse Município, solicitou Moção em 

Conjunto, em nota de repúdio ao Conselho Federal de Medicina a essa 

ação arbitrária, declarando que a Câmara Legislativa de Augusto Corrêa 

não compactua com esses ideais elitizados que estão sendo empregados. 

Enfim, externou preocupação no tocante a constante falta de segurança 

pública no Município. Continuando, usou a tribuna o Sr. Ver. Niaris 

Nogueira Ferreira que saudando os presentes nominalmente, reportou- 

se acerca dos questionamentos que recebeu a respeito do Ônibus Escolar 

que transporta os alunos das Comunidades da Ribanceira ao Buçuzinho, 

solicitou o envio de um ofício ao Secretário de Transporte da Secretaria 

Municipal de Educação, para buscar a veracidade dos acontecimentos e 

vistoriar o referido veículo supostamente danificado. Neste seguimento, 

solicitou o encaminhamento de documento a Secretaria acima citada, 

requerendo a presença dos Vigias da Escola Municipal da Comunidade do 

Jutaí, especificamente aos finais de semana. No ensejo, agradeceu a 

Secretaria de Obras pela substituição da Caixa D’Água da Escola 

Municipal Mariano Saraiva, pois recebeu reclamações acerca do odor 

provocado por uma Ave que havia dentro da mesma. Solicitou 

acompanhamento por parte da Secretaria de Educação nas demais 

Escolas Municipais. Reportando- se ao Edil Ivonaldo Barreto e ao Sr. 

Prefeito Municipal, frisou que não tem interesse em atrapalhar a atuação 

do Governo, proferindo ainda ser inaceitável que Projetos de tamanha 

relevância para o Município sejam enviadas ao Poder Legislativo sem o 

tempo hábil para serem devidamente analisados e debatidos. Recebendo 

aparte favorável do Ver. Jamerson William Alves. Fez uso da palavra a 

Sra. Verª. Glaucia F. de Araújo Sério  que saudando os presentes, 

agradeceu a Deus pelo dom da vida e falou que seu trabalho nesse 

Parlamento é voltado ao interesse da população. Após, ressaltou os 

requerimentos que solicitou, o apoio do Poder Público às Escolas 

Dominicais e Escolas Bíblicas de Férias, sendo de grande importância 

estão dentro das ações a serem implantadas no PPA. Congratulou- se 

com o Município, pelas duas (02) Ambulâncias conquistadas e comunicou 

ainda que brevemente receberá outra Ambulância 192, de Emenda 

Parlamentar do Dep. Federal Vladimir Costa. No ensejo, teceu 

agradecimentos a Secretaria de Saúde, por ter atendido ao seu pedido, 

Otimizando a Unidade de Saúde da Família do Bairro São João Batista. 

Na oportunidade, procedeu a leitura de um ofício destinado a Secretaria 

de Obras, requerendo com urgência a Revitalização da Iluminação 

Pública da Comunidade do Porto do Campo, a Roçagem com Limpeza da 

área em torno do prédio em construção da Câmara Municipal no Bairro 
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São Benedito. Assim como, a Roçagem do Ramal da Piçarreira do Patal. 

Conclui, solidarizando-se com Edil Valécio de Abrantes, com relação a 

suspenção da Portaria nº2.488/2011, impossibilitando o Enfermeiro de 

realizar consultas e a presquição de exames, vê com isso, um caos total 

no Município de Augusto Corrêa. Em tempo, convocou o Presidente da 

Comissão de Finanças uma reunião para o dia 11 do corrente mês, a 

partir das (9:00) horas neste Poder, no sentido de apreciar e deliberar o 

Projeto de Lei nº007/2017- que Dispõe sobre Autorização para Abertura 

de Crédito Especial no valor de cem mil reais. Continuando, usou a 

tribuna o Sr. Ver. José Benedito Gonçalves Fernandes  que saudando 

os Sres. e Sras. Vereadoras e a todos os presentes, agradeceu a Deus 

por mais uma sessão. Lançou convite a todos para participarem do Círio 

de Nazaré na Vila de Nova Olinda, no dia 15 do corrente mês, além disso, 

agradeceu pelos serviços de limpeza das ruas na Vila acima mencionada. 

Outrossim, discorreu de acontecimentos ocorridos nas proximidades da 

Vila de Nova Olinda e na Comunidade de Vila Nova, fatos que somente 

expande o índice da criminalidade no Município. Contudo, cobra por mais 

fiscalização por parte da Polícia local, nas áreas de interesses da 

população. De posse da palavra o Sr. Presidente que em nome da Mesa 

Diretora cumprimentou os colegas Vereadores e demais presentes. 

Inicialmente, convidou a todos para participar da Festa Religiosa a 

realizar- se no dia 15 deste mês, na Vila de Nova Olinda. Na 

oportunidade, discorreu de acontecimentos referentes à conduta de 

pessoas que não conhece o trabalho do legislador e busca denegrir à sua 

imagem. Inclusive, reportando- se de uma entrevista que fez a Rádio 

local, não vindo a mesma ao ar, mas que, espera ser atendido. Seguiu, 

relatando que em 2002, a região Interiorana do Município recebia os 

serviços prestados pelos Agentes Distritais, porém, a OAB através de 

uma lei, expirou com a atuação dos mesmos, deixando os munícipes a 

mercê da violência. Todavia, fez menção a Audiência Pública, sobre 

Segurança Pública no Município, a qual não deu resultados, ficando 

apenas na discussão. Diante disso, lamentou o triste fato ocorrido com o 

Sr. Pedro, morador da Comunidade de Vila Nova. Finaliza, dizendo que 

espera dias melhores, pois Deus estar sempre ao seu lado. Em seguida, o 

Sr. Presidente deu por encerrada a presente sessão, marcando a próxima 

para o dia 24 do corrente mês. Sala das sessões da Câmara Municipal de 

Augusto Corrêa, em 10 de outubro de 2017. 


