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

em 21 de novembro de 2017. 

 

Aos vinte em um (21) dias do mês de novembro 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 

havendo quórum legal em nome de Deus, declarou aberta a presente. 

Em seguida, efetuou o segundo Secretário a leitura Bíblica extraída do 

livro de Lucas Cap. 1, Vers. 39 a 45. Dando prosseguimento, o Sr. 

Presidente determinou ao primeiro Secretário proceder a leitura da ata 

da sessão anterior, na oportunidade, esclareceu o Sr. Ver. Niaris 

Nogueira, que inclusive estão todos os tubos completamente danificados 

no perímetro de acesso a Comunidade de Ilha das Pedras. Concluída a 

observância, foi submetida à votação sendo aprovada por unanimidade. 

Na sequência, o Sr. Presidente autorizou o primeiro Secretário proceder 

a leitura da pauta que constou: Requerimentos: nº 12/2017-Autor: Sr. 

Ver. Sebastião Siqueira Quadros, nº16/2017-Autor Sr. Ver. Francisco 

Valécio de Abrantes, nº21/2017-Autor: Sr. Ver. Miguel Ivonaldo F. 

Barreto e nº12/2017-Autor: Ver. Raimundo Reginaldo Santana. Efetuada 

a leitura da matéria em pauta o Sr, Presidente deu início ao pequeno 

expediente convidando o Edil Francisco Valécio para apresentar e 

defender o seu requerimento, que solicitou uma Emenda Parlamentar na 

Assembleia Legislativa do Estado do Pará, objetivando a doação de uma 

Ambulância à Secretaria de Saúde do Município de Augusto Corrêa. Para 

defende- lo, disse que o referido transporte é fundamental para garantir 

o atendimento aos moradores da Comunidade de Porto Velho, de forma 

segura e rápida. Solicitou que seja encaminhado cópia deste ao Dep. 

Estadual Eduardo Costa, solicitando seu empenho para as devidas 

providencias. Após, usou a tribuna para efetuar a leitura e defesa de seu 

requerimento o Sr. Ver. Sebastião Siqueira, onde solicitou ao Poder 

Executivo a Extensão da Rede de Energia no Porto da Casa Velha na 

Vila de Itapixuna. Em Justificativa, falou que o referido Porto já foi muito 

movimentado por embarcações, mas atualmente as famílias que residem 

naquele local vem sofrendo com a falta de energia elétrica. Seguindo, o 

Edil Miguel Ivonaldo com a palavra apresentou o seu requerimento que 

solicita, a Construção do Micro Abastecimento de Água na Localidade de 

Satubim neste Município. Continuando, pediu o Sr. Presidente ao 

primeiro Secretário ocupar a sua cadeira para que pudesse realizar a 
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leitura e a defesa de seu requerimento que solicitou, a Extensão da Rede 

de Energia nas Comunidades do Arrozal e Caranã. Em sua defesa, disse 

que a iluminação pública é muito importante e indispensável para a 

qualidade de vida da sociedade. Iniciando o tempo destinado a tribuna 

popular o Sr. Presidente concedeu a palavra ao Sr. Wilson Pereira- 

Presidente da Biblioteca Comunitária Apoena, onde saudando os nobres 

Edis, disse que a finalidade do projeto é incentivar as pessoas que não 

possuem acesso à leitura, dando oportunidade a crianças, jovens e 

adultos de se inserirem para um melhor aprendizado e formação, 

contribuindo no combate às desigualdades sociais, ajudando a fortalecer 

o bom convívio social na cidade. Solicitou o apoio dos Sres. e Sras. 

Vereadoras para realizar as metas da segunda etapa da biblioteca como, 

garantir a permanência do voluntário na biblioteca, aquisição e 

instalação de dois computadores e dois ar-condicionado. Passando para 

o grande expediente o Sr. Presidente franqueou a palavra aos Sres. e 

Sras. Vereadoras conforme o registro de assinaturas, usou a palavra o 

Sr. Ver. Niaris Nogueira Ferreira  que saudando os presentes 

nomeadamente, discorreu de relatos que recebeu de moradores da Vila 

de Perimirim, onde solicitou o envio de ofício à Secretaria de Saúde, 

pedindo providencias para a colocação de uma cadeira para os 

procedimentos odontológicos, quanto ao Bairro São Benedito, propôs 

que a Secretária de Saúde do Município, busque uma solução para 

aumentar o número de fichas que é insuficiente para atender a demanda 

daquele bairro. Na oportunidade, pediu tomada de providencias por parte 

da Secretaria de Obras para a Ponte sobre o Rio Felipe, assim como, a 

Secretaria de Educação, quanto a qualidade da merenda escolar. Teceu 

comentários acerca da Estrada PA-462, disse que se o Executivo 

Estadual não tomar providencias urgentes, com a chegada do período 

chuvoso o problema só irá piorar. Por fim, disse que os Vereadores têm 

um único objetivo que é lutar pelo bem comum da população. Na 

sequência, fez uso da palavra o Sr. Ver. Carlos Melo Lima Júnior  que 

em nome do Sr. Presidente cumprimentou os colegas Edis e por 

seguinte, aos demais presentes e também, agradeceu a Deus pelo dom 

da vida. Reportando- se ao Sr. Wilson Pereira, congratulou- se com este 

pela ação de trazer ao Município de Augusto Corrêa a Biblioteca 

Comunitária Apoena. Uma vez que, a sociedade precisa de mais 

iniciativas voltadas a educação e ao conhecimento. Com relação as 

Pontes danificadas, disse que esteve com o Secretário de Obras, e na 

ocasião este lhe relatou que estar em andamento o processo para que 

seja construído pontes de concreto armado, através da Resex. Conclui, 

dizendo que é constante a busca do Vereador para atender aos anseios 
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da população, e que Deus lhes dê força e discernimento para assim 

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

após, saudar os colegas Edis e a todos os presentes, agradeceu a Deus 

por mais uma sessão Legislativa. Iniciou o seu discurso agradecendo ao 

Governo Municipal que através da Secretaria de Obras atendeu ao seu 

pedido, efetuando serviços de iluminação pública e limpeza das ruas da 

Vila do Araí, que inclusive agradece pela presença do Sr. Prefeito e 

Secretária de Educação, entre outros, na festa do Círio da supracitada 

Vila. No ensejo, realizou requerimento verbal para a Secretaria Municipal 

de Obras, solicitando vistoria em caráter de urgência nas Pontes das 

Vilas do Araí e Porto do Campo. Discorreu sobre a PA-462, proferiu que 

os trabalhos para recupera- la, sejam iniciados da Vila de Araí, além 

disso, cobrou do Executivo Estadual a recuperação das Pontes das 

Comunidades de Ipixuna, Jutaí e Pau de Cê, as quais estão 

completamente danificadas. Usou a tribuna o Sr. Ver. Jamerson William 

A. da Costa que cumprimentando os Sres. e Sras. Vereadoras, e demais 

presentes, congratulou- se com o Sr. Wilson Pereira, Presidente da 

Biblioteca Comunitária Apoena. Frisou que em breve os Sres. 

Vereadores completarão um (01) ano de mandato Legislativo, exercício 

de 2017 e no entanto, busca atuar com responsabilidade, contribuindo 

através da fiscalização ou pelo menos tentando aos atos da 

administração pública. Na ocasião, reportou- se a respeito da Ponte 

sobre o Rio Felipe, no ensejo, propondo para a Secretaria Municipal de 

Obras adotar uma medida paliativa a essa ponte e assim, apresentar 

condições de trafegabilidade aos que nela trafegam. Ainda com a 

palavra, disse que mesmo não sendo atribuição do Governo Municipal  

recuperar a PA/462, sugeriu a intervenção do mesmo, com a execução 

de serviços para amenizar tal problemática. Encerra, solicitando ao Sr. 

Prefeito Municipal que através da Secretaria de Obras, dá 

prosseguimento a operação tapa buraco neste Município.  Continuando, 

usou a palavra o Sr. Ver. Francisco Valécio de Abrantes  que saudando 

os presentes nomeadamente, parabenizou o Sr. Wilson Pereira, pela 

brilhante ação. Ressaltou a importância do trabalho que vem sendo 

efetivado pelos Poderes Executivo e Legislativo, pontuando a iniciativa 

de conseguir angariar através de Deputados Estaduais, transportes tipo 

A para a saúde no Município. Efetuou um pequeno levantamento de 

como encontrou a Saúde neste Município em 2011, um cenário 

assustador. Contudo, atualmente possui a Secretaria de Saúde uma 

grande frota de Ambulâncias. Com relação a PA/462, manifestou sua 

preocupação pelo descaso do Executivo Estadual para com a 

recuperação desta estrada. Findou, comunicando a Audiência Pública da 
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Secretaria de Saúde para a apresentação do 2º Relatório Quadrimestral 

de Gestão, a realizar- se nesse Poder no dia 23 do mês em curso, a 

partir das 9:00 hs. Assomou a tribuna o Sr. Ver. Miguel Ivonaldo F. 

Barreto que saudando a todos, lançou convite para participarem da 1ª 

Exposição de Feira de Artesanato de Urumajó, no dia 1 e 2 do mês de 

dezembro na Acrópole, a partir das dezesseis (16:00) horas, evento este 

organizado pela Secretaria de Meio Ambiente em parceria com a 

Prefeitura Municipal. Para defender o seu requerimento, disse que a 

Comunidade de Satubim, bem como a escola desta localidade, 

necessitam com urgência da atenção do poder público, no que tange aos 

seus direitos sociais. Esclareceu o mesmo, que este governo recebeu o 

Município com a liminar derrubada, que garantia o convênio do município 

para a construção da ponte em concreto da Vila de Perimirim. A liminar 

servia também para os serviços de pavimentação asfáltica da Vila de 

Nova Olinda. Professando que o Município fica obstruído a receber 

recursos voluntários da União ou do Estado, por conta do Município estar 

incluso tanto no Calque, quanto no SEAP. Todavia, como expectativa de 

não ser penalizado terá este governo que denunciar a Gestora passada. 

Ultimou, parabenizando o Sr. Wilson Pereira pela Biblioteca Voluntária, 

declarando a escassez de recurso para nesta investir. Fez uso da 

palavra a Sra. Verª. Lilian Reis Padilha  onde cumprimentando os 

colegas Vereadores, agradeceu a Deus pelo momento oportuno. 

Realizou felicitações ao Sr. Wilson Pereira, dizendo que projeto como 

este tem grande relevância para o município. No ensejo, almejou 

investimentos de infraestrutura nas estradas desse município, pois com o 

período invernoso os munícipes enfrentarão grandes problemas. 

Reportando- se sobre a área da saúde, disse que deveria ser vista com 

mais profundidade, tanto que lembrou- se de seu requerimento 

solicitando, a construção de uma Casa de Apoio. Finaliza, fazendo um 

breve comparativo do ensino de anos atrás ao atual, sublimando seus 

avanços e vantagens. Fez uso da tribuna a Sra. Verª. Glaucia F. de 

Araújo Sério que saudando os Sres. e Sra. Legisladora e a todos os 

presentes, louvou a Deus por este conceder- lhe mais um ano de vida, 

sobretudo, rompendo muitos desafios no seu cotidiano como mulher. 

Relatando acerca da Biblioteca Apoena, enfatizou que também ser leitor 

no Brasil é um grande desafio, mas que, para este Município é um 

trabalho incentivador. Que de acordo, almeja para que logo passe esse 

momento difícil em que o Município enfrenta e que Deus der sabedoria 

ao Sr. Prefeito Municipal para continuar honrando com seus 

compromissos. Na oportunidade, fez menção aos projetos PPA e LOA 

que pela Comissão de Constituição e Justiça estão sendo analisados e 



5 
 

que após serem aprovados suas ações venham de encontro ao bem 

estar da população. Neste seguimento, comunicou reunião com a 

supracitada Comissão para o dia 23 deste mês, no Salão Plenário desta 

Casa. Enfim, teceu comentários a respeito do estado das Pontes do 

Bambá e da Vila de Perimirim. De posse da palavra o Sr. Presidente 

onde saudando a todos congratulou- se com o Sr. Wilson Pereira, 

seguindo discorreu acerca do discurso efetuado pelo Sr. Ver. Jamerson 

William, dizendo que o Governo Municipal dará prosseguimento a 

operação tapa buraco neste Município, evidenciando a conclusão destes 

trabalhos até ao término do mês em curso. Ultimou, efetuando a leitura 

do Edital de Convocação nº01/2017 de Autoria da Câmara Municipal de 

Augusto Corrêa – Convite para participar da Audiência Pública da Saúde 

para apreciar a apresentação do Relatório do 2º Quadrimestre Anual de 

Gestão 2017, a ser realizado no dia 23 de novembro do corrente ano, 

neste Poder. Em seguida, o Sr. Presidente submeteu à discussão e 

votação os Requerimentos: nº 12/2017-Autor: Sr. Ver. Sebastião 

Siqueira, nº16/2017-Autor Sr. Ver. Francisco Valécio, nº21/2017-Autor: 

Sr. Ver. Miguel Ivonaldo e nº12/2017-Autor: Ver. Raimundo Reginaldo, 

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 28 do corrente mês. Sala das sessões da 

Câmara Municipal de Augusto Corrêa, em 21 de novembro de 2017.  

                         

   


