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Ata da 37ª Sessão Ordinária da 3ª Sessão Legislativa, da 14ª Legislatura da
Câmara Municipal de Augusto Corrêa, realizada em 29 de outubro de 2019.

Aos vinte e nove (29) dias do mês de outubro de dois mil e dezenove (2019), às
nove horas e quinze minutos (09h15min.) à hora regimental, no prédio do Poder
Legislativo Municipal, Vereador Miguel Ivanildo Barreto, sob a Presidência do Sr.
Vereador Niaris Nogueira Ferreira, ladeado pelos demais membros da Mesa
Diretora Vereador Francisco Valécio de Abrantes- Primeiro Secretário, e
Vereadora Lilian Reis Padilha- Segunda Secretária, reuniu-se a Câmara
Municipal de Augusto Corrêa, Trigésima Sétima Sessão Ordinária da terceira
Sessão Legislativa da Décima Quarta Legislatura, conforme previsão regimental.
À hora regimental, o Vereador Presidente saudou os membros do Parlamento,
aos servidores da Casa e ao povo que estava presente no auditório, e iniciou a
reunião. Em seguida, passou a palavra para a Segunda Secretária que efetuou
a chamada nominal dos Sres. Vereadores, cujos presentes nominam-se adiante:
Antônio Maria R. Marques, Francisco Valécio de Abrantes, Glaucia F. de Araújo
Sério, Jamerson William A. da Costa, José Carlos A. da Costa, José Benedito G.
Fernandes, Lilian Reis Padilha, Messias Gama Amorim, Sebastião Siqueira
Quadros, Miguel Ivonaldo F. Barreto, Raimundo Reginaldo Santana e Niaris
Nogueira Ferreira; não se fez presente o Vereador, Carlos Melo Lima Júnior.
Então, o Sr. Presidente, constatando a existência de quórum regimental
declarou aberta a sessão invocando a proteção de Deus e solicitou a Segunda
Secretária que lesse um texto da Bíblia, tendo esta lido um trecho do Livro de
Efésios Cap.04, Vers.25 a 26. Em ato continuo, o Sr. Presidente solicitou ao
Primeiro Secretário que procedesse a leitura da ata da sessão anterior. Depois,
submeteu à discussão, na oportunidade, o Sr. Ver. Jamerson William solicitou a
retificação do vocábulo “citou” por “propôs” que detinha em seu pronunciamento,
além disso, esclareceu que o programa Contraponto é transmitido aos sábados
através das redes sócias. Concluída as observâncias, foi submetida à votação,
restando aprovada por unanimidade. Assim, deu seguimento à sessão com a
leitura da matéria da pauta, a saber: No expediente: (a) Ofícios
Correspondências, (b) Requerimentos 2019 e (c) Moção nº01/2019: (a)
Requerimentos antes referidos, e outros que sejam apresentados em plenário, e
sujeitados à apreciação do mesmo; (b) Requerimento nº24, de iniciativa do Sr.
Ver. Sebastião Siqueira Quadros e (c) Moção Conjunta, de iniciativa do Sr. Ver.
Niaris Nogueira Ferreira- Solicita melhorias na Rodovia PA/462, com Conclusão
de Pontes em Concreto Armado. Terminada a leitura da matéria da pauta,
solicitou o Sr. Ver. Sebastião Siqueira que fosse retirado de pauta o seu
requerimento, assim apresenta- lo somente na próxima sessão. No momento
oportuno, os Sres. Edis Francisco Valécio e Glaucia Sério, solicitaram ao Sr.



2

Presidente que fosse anexada junto a moção acima citada, às suas demandas
apresentadas e aprovadas por este Plenário em outras sessões, visto que, trata-
se do mesmo teor, assim como, outras demandas relacionados a esse assunto
que somente vem somar força. Avançando, o Sr. Presidente efetuou a leitura do
ofício nº152/2019- Convite aos Sres. Vereadores para participar da audiência
para discutir propostas para inclusão no Plano de Carreira e Cargos e Salários –
PCCS dos trabalhadores em Saúde do Município de Augusto Corrêa, a realizar-
se no dia 1º do mês de novembro, de autoria do Conselheiro Presidente, Sr.
Laércio Cunha de Assis. Após, efetuou a leitura da Moção que solicita melhorias
na Rodovia PA/462, com conclusão de Pontes em Concreto Armado. Por este
motivo, informou aos demais Vereadores e presentes a impossibilidade de haver
o tempo destinado a Lideranças Partidárias e Pequeno Expediente, por ter uma
audiência marcada nesta data a convite da Dep. Estadual Renilce Nicodemos,
na Secretaria de Estado de Transportes, para tratar acerca do supracitado
assunto. Dando seguimento a sessão, o Sr. Presidente deu inicio ao tempo
atribuído a Tribuna Popular, convidou para se manifestar o comunitário Sr.
Eleilton Pereira, que após efetuar os cumprimentos de praxe, retratou acerca
do grande problema que vem passando os moradores da Vila de Nova Olinda,
visto que, o problema cresce gradativamente devido a grande quantidade de lixo
urbano depositado naquela vila, o que pode significar um grande impacto para o
meio ambiente e para a saúde das pessoas, principalmente as famílias que
residem nas proximidades desse lixão e que estão cansados de conviver com a
fedentina todos os dias. Tanto que, lhe relatou um morador que já não consegue
mais utilizar- se da água de seu poço, pois estar com medo de ser infectado por
alguma doença. Em razão disso, solicitou uma ação unificada para resolver esse
problema, bem como, um plano de recuperação para aquele terreno. Em
seguida, foi convidado para fazer uso da palavra o Sr. Francisco Edinaldo
Queiroz, que cumprimentando a todos, fez referência à moção
supramencionada que tem por objetivo, a melhoria da PA/462 com a conclusão
de pontes em concreto armado, então, lembrou- se que esteve reunido
juntamente com outros Vereadores e Presidente do MDB no Pará, Sr. Jader
Filho, em busca de melhorias a este município, aduziu que levanta convicção
que os interesses da população devem ser maiores que os interesses pessoais,
agradeceu a disponibilidade da Dep. Renilce Nicodemos em acompanha- los na
audiência que acontecerá nesta data no SETRAN. Ademais, discorreu que neste
Poder existe Base e Oposição, no entanto, é prudente desarmar os palanques,
baixar as bandeiras partidárias e levantar uma única bandeira, a do Município de
Augusto Corrêa, e conseguir benefícios ao município através do Governo
Estadual. Passando para o Grande Expediente, o Sr. Presidente franqueou a
palavra aos Sres. Vereadores e conforme ao livro de assinaturas fez uso da
palavra o Sr. Ver. Francisco Valécio de Abrantes, que saudando presentes
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nominalmente, congratulou-se com o Sr. Francisco Edinaldo e Sr. Eleilton
Pereira, ressaltando que já se passaram três gestões e ainda permanece a
existência daquele lixão próximo à Vila de Nova Olinda, no entanto, estão
articulando destravar o estudo geológico realizado no solo do município em
2017, então, alegou a dificuldade de obter água de qualidade em solo rochoso, o
que agrava o drama da falta de água. Em vista disso, solicitou o
encaminhamento de um documento ao Sr. Prefeito, solicitando a este que
apresente no prazo determinado de quinze dias, uma posição cronológica
programática do que será feito para que o lixão seja removido da Vila de Nova
Olinda. Teceu comentários acerca do PCCS da Saúde, frisa a sua participação
nas audiências na elaboração do plano, e pontua que sugeriu ao Presidente do
Conselho que esse assunto passe a ser discutido na Comissão de Constituição
e Justiça deste Poder, através de audiência pública. No ensejo, disse que
esteve na Vila do Patal, participando do Círio Religioso, solicitou felicitações
através de um ofício a Coordenação da Igreja Católica desta Vila pela realização
do evento, na mesma ocasião, observava o abandono que se encontra a quadra
esportiva daquela vila, é uma questão que necessita de atenção por parte do
Poder Público. Finda, reportando-se sobre os ataques e ofensas que sofrem os
Vereadores frequentemente, isso é um retrocesso imaturo de uma democracia
nova e que não deve ser atacada. Com a palavra o Sr. Ver. Miguel Ivonaldo F.
Barreto, que saudando os Sres. e Sras. Vereadoras, agradeceu a Deus pelo
momento oportuno. Professa que concorda que desarmar os palanques e baixar
as bandeiras partidárias seja importante para que o Executivo Municipal tenha
por parte do Legislativo, um entendimento que é necessário para resolver os
problemas do município, cujos problemas não surgiram somente nesta gestão,
mas sim, de outros governos também. Falando do lixão localizado na vila de
Nova Olinda, esclareceu que a normativa que regulamenta a questão ambiental
é muito mais complexa, que outrora quando a estimativa da população tanto
urbana, quanto rural era menor na produção de resíduos sólidos. Quanto ao
munícipe de Nova Olinda, considera pertinente a preocupação que manifesta
em relação a este assunto, sugeriu ao mesmo que informe a Secretaria de Meio
Ambiente, proferindo que dessa forma além de adquirir esclarecimentos
técnicos, facilita para encontrar uma maneira de sanar com o problema, com
base nisso, falou que há uma grande preocupação, não somente deste
Parlamento, mas, também do Poder Executivo no que tange ao assunto.
Encerrou, professando que apesar dos muitos problemas que o Governo
Municipal enfrenta, ainda sim, o mesmo merece chegar ao final do seu mandato.
Prosseguindo, usou a tribuna no Grande Expediente o Sr. Ver. Raimundo
Reginaldo Santana, que cumprimentando as pessoas presentes, propôs como
uma alternativa justa ao projeto da tribuna popular, somente dar direito ao
munícipe de se manifestar, aquele que permanecer na Casa Legislativa no
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intuito de ouvir o pronunciamento dos Vereadores. No ensejo, teceu
agradecimentos aos colegas vereadores que compareceram na Vila de Nova
Olinda, na realização do Círio, destarte, o vereador solicitou o envio de um ofício
ao Sr. Prefeito Municipal, como forma de agradece-lo pelo apoio tido neste
evento. Expondo comentários a respeito da PA/462, frisa que a melhoria da
mesma é um sonho almejado por todos, e que a luta para consolidar essa
benfeitoria percorre anos. Outrossim, asseverou que a audiência marcada nesta
data no SETRAN para tratar do supracitado assunto, é um meio de creditar que
o sonho pode ser realizado, bem como, é meritório a presença de todos os
vereadores na mesma. Relatou que, assim como os demais vereadores, luta
constantemente para amenizar os problemas atinentes a Vila de Nova Olinda,
que de acordo, estiveram na Funasa para resolver a questão da falta de água,
enquanto ao lixão, sugere a compra de um terreno para que o mesmo passe a
ser coletado e depositado de forma correta. Fez uso da palavra o Sr. Ver.
Messias Gama Amorim, que saudando os Sres. e Sras. Legisladoras e demais
presentes, agradeceu a Deus por mais uma sessão. Iniciou o seu
pronunciamento pedindo a proteção de Deus aos Sres. Vereadores, pela viagem
que farão a capital do Estado para tratar de assuntos pertinentes ao município.
No ensejo, realizou um requerimento verbal, requerendo a edificação de uma
Academia da Saúde para a Vila de Araí. Terminou, desejando a todos um bom
retorno aos seus lares. A última a usar a tribuna a Sra. Verª. Glaucia F. de
Araújo Sério, que cumprimentando a todos no Poder Legislativo Municipal,
agradeceu a Deus pelo dom da vida. Inicialmente, gratulou- se com a Dep.
Estadual Renilce Nicodemos pela disponibilidade de ter marcado reunião no
SETRAN, que inclusive lembrou-se que no mês de março deste ano elaborou
um ofício solicitando a referida Deputada que marcasse uma reunião,
encaminhando à mesma uma exposição de motivos sobre a Estrada PA/462 e
as Pontes às margens dessa PA. Com base nisso, a Verª. procedeu a leitura da
Moção Conjunta de n°01/2019, em cuja oportunidade requer melhorias na
estrada PA/462 e conclusão das Pontes, haja vista que, são necessárias às
providencias urgentes para a conclusão das mesmas, objetivando oferecer
melhores condições de vida à população desse município. Ademais, requer que
após o deferimento da Mesa Diretora, que seja encaminhado Moção a Dep.
Renilce Nicodemos-Presidente da Comissão de Terra, Transporte e Obras do
Estado do Pará, à Secretaria Estadual de Transportes e ao Prefeito Municipal,
diante disso, pediu a Deus que os abençoe e que, desta vez alcancem o
resultado da mobilização da Câmara Municipal de Augusto Corrêa. Solidarizou-
se com o Sr. Eleilton Pereira e com o colega de Parlamento Raimundo
Reginaldo, mediante explanação acerca do lixão localizado na Vila de Nova
Olinda, ressaltou que a questão do lixo nesse Município é muito séria e comum,
então, informou que participou da confecção de uma proposta que seria a
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construção de um aterro através de um consórcio, entre os municípios de
Augusto Corrêa, Bragança e Viseu, infelizmente não conseguiram resolver o
problema juntos, mas que, cada município estar tomando providencia de acordo
com a lei ambiental, e da maneira como convém, enfim, declara que este
município, através da Secretaria de Meio Ambiente não estar alheio ao
problema, ou seja, estão lutando para dar o destino certo ao lixo de Augusto
Corrêa. Em seguida, adentrando na Ordem do Dia o Sr. Presidente introduziu a
mateira deliberativa, e submeteu para discussão e votação a Moção Conjunta
nº01/2019- Solicita melhorias na Rodovia PA/462, com Conclusão de Pontes em
Concreto Armado, sendo a mesma aprovada por unanimidade. Não tendo mais
nada a ser tratado nem comentado o Sr. Presidente encerrou a presente
sessão, marcando a próxima para o dia 05 do mês de novembro do ano em
curso. Sala das sessões do Plenário Domingos Nivaldo Lima, Câmara Municipal
de Augusto Corrêa, em 29 de outubro de 2019.


