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

em 05 de dezembro de 2017. 

 

Aos cinco (05) dias do mês de dezembro 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 constatando 

número regimental, declarou em nome de Deus aberta a presente 

sessão. Em seguida, efetuou o segundo Secretário uma passagem 

Bíblica extraída do livro de Salmos. Dando prosseguimento, o Sr. 

Presidente determinou ao primeiro Secretário proceder a leitura da ata 

da sessão anterior, que submetida à discussão na oportunidade, o Sr. 

Ver. Niaris Nogueira pediu para ratificar os vocábulos “Porto do Campo” 

Por “Porto Velho” que detinha no pronunciamento do Edil Francisco 

Valécio, enquanto o Sr. Presidente, solicitou que constasse em ata  a 

decisão que foi aprovado em Plenário, onde teriam os Sres. Edis até o 

dia 11 do corrente mês, às treze (13:00) horas para apresentar suas 

Chapas na Secretaria da Casa para a Eleição da Nova Mesa Diretora, 

exercício de 2018. Concluída as observâncias, foi submetida à votação, 

sendo aprovada por unanimidade. Seguindo, o Sr. Presidente autorizou o 

primeiro Secretário proceder a leitura da matéria em pauta que constou 

dos seguintes: I- Requerimentos: nº 09/2017-Autor: Sr. Ver. Messias 

Gama Amorim, nº22/2017-Autor: Sr. Ver. Miguel Ivonaldo F. Barreto, II- 

Projeto de Lei nº11/2017 de Autoria da Mesa Diretora- Concede Revisão 

Salarial dos Servidores da Câmara Municipal. Efetuada a leitura da 

matéria em pauta, o Sr. Presidente convidou o Sr. Ver. Miguel Ivonaldo 

para efetuar a leitura de seu requerimento que solicitou, Serviços de 

Normalização da Iluminação Pública na Comunidade do Jutaí. Após, 

ocupou a tribuna para apresentar e defender o seu requerimento o Sr. 

Ver. Messias Gama que solicita ao Poder Executivo, Pavimentação 

Asfáltica da Rua Principal da Vila de Itapixuna. Justificou que, em função 

da dimensão territorial, sente- se a necessidade de um projeto de 

urbanização, incluindo os serviços acima citados, construção de meio fio 

e iluminação adequada, que certamente contribui para melhorar a 

qualidade de vida das pessoas. Prosseguindo, procedeu o Sr. Presidente 

a apresentação do Projeto de Lei nº11/2017 hora mencionado, 

encaminhando- o em seguida, à Comissão de Constituição, Justiça e 

Redação de Leis. Passando para o grande expediente o Sr. Presidente 

concedeu a palavra ao Sr. Ver. Jamerson William A. da Costa  que 
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cumprimentando os Sres. e Sras. Vereadoras e a todos os presentes, 

parabenizou o Governo Municipal pela conclusão da Orla de Augusto 

Corrêa. Porém, o momento de inauguração de uma benfeitoria, não é um 

ato do Prefeito e sim um ato do Município. Aduz o mesmo que, é uma 

pena não ser concedido aos Sres. Vereadores a oportunidade de exercer 

o seu papel como fiscalizador, pois, o ato de fiscalizar não deve ser visto 

como uma perseguição a Gestão Municipal, mas, como uma coisa boa 

para o Município. Na ocasião, disse que esteve presente na 1ª 

Exposição e Feira de Artesanato, ocorrido nos dias 01 e 02 de 

dezembro. Considerou este evento de grande magnitude e potencial 

dentro do Município, além de ser sinônimo de desenvolvimento 

econômico e social. Finda, tecendo comentários a nível nacional, acerca 

da crise que assola o Brasil, essa que não é consequência do Governo 

do PT, pois o atual Presidente da República massacra os direitos dos 

trabalhadores e quer prejudica- los na sua aposentadoria, bem como, ao 

aumento do gás de cozinha atinge diretamente o orçamento da 

população mais carente do País. Continuando, fez uso da tribuna o Sr. 

Ver. José Carlos A. da Costa que em nome do Sr. Presidente saudou 

os Sres. e Sras. Legisladoras, seguindo aos demais presentes. 

Inicialmente, agradeceu a Deus por conceder a realização de mais uma 

sessão Legislativa, assim como, por sua saúde. Ressaltou que os 

Municípios são subordinados às decisões do Congresso Nacional, sendo 

que, se as Câmaras Legislativas tivessem o poder de mudar a lei de seu 

Município essa problemática mudaria. Na ocasião, efetuou comentário 

sobre a situação da Estrada PA/462 e das Pontes, manifestando sua 

preocupação com relação a situação destas. Outrossim, solicitou 

serviços em caráter de urgência para o perímetro de acesso a Vila do 

Araí. Realizou requerimento verbal para a Secretaria de Obras, pedindo 

serviços de empiçarramento na Rua do Chocolate no Bairro da Liberdade 

neste Município. Ultimou, parabenizando o Sr. Ver. Raimundo Reginaldo 

pela forma como este conduziu os trabalhos, enquanto Presidente deste 

Poder e que o próximo que sucederá o tenha como exemplo. Fez uso da 

palavra, o Sr. Ver. Niaris Nogueira Ferreira  que saudando os colegas 

Edis, cumprimentou em especial os Profissionais da Área da Saúde. A 

princípio, felicitou a Secretaria Municipal de Obras e Equipe de 

Paisagismo, pela Revitalização e Ampliação do Cais Municipal. No 

momento oportuno, procedeu requerimento verbal  para a Secretaria de 

Obras, requerendo serviços para recuperar a Travessa Pantoja no Bairro 

Jardim Bela Vista, que certamente o problema irá agravar- se com a 

chegada da chuva. Lembrou- se ainda que solicitou requerimento 

pedindo a iluminação pública da Comunidade do Jutaí, o que somente irá 
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fortalece- lo, já que os Edis Lilian Reis e Ivonaldo Barreto também 

solicitaram. Conclui, dizendo que por fazer parte da Oposição, não 

reivindica em benefício próprio e sim para a população. Tendo usado a 

tribuna no grande expediente o Sr. Ver. Miguel Ivonaldo F. Barreto que 

saudando a todos os presentes, efetuou a defesa de seu requerimento, 

disse que constatou a ausência dos citados serviços, quando esteve 

nessa comunidade propiciando o Curso de Horticultura aos moradores, 

que em conformidade, ressaltou que o Governo Municipal quando 

recebeu o Município estava às escuras passando por dificuldades. 

Reportando- se ao discurso do Ver. Niaris Nogueira com relação ao 

Sistema de Abastecimento de água do Bairro Jardim Bela Vista, disse 

que esse Sistema estar em tomada de conta especial no TCE, devido à 

falta de prestação de conta dos últimos repasses recebidos pelo Governo 

passado. Além disso, abastecia bairros que não deveriam ser 

contemplados. Aduz o Edil que são grandes as demandas do Município, 

portanto, se o Governo Municipal tivesse recebido- o equilibrado 

financeiramente, certamente novas obras estariam sendo executadas. 

Finaliza, congratulando- se com a Secretaria de Meio Ambiente pela 

extraordinária Exposição e Feira de Artesanato e frisou com veemência 

que o Governo Municipal tem grande força de vontade para lutar e 

vencer os desafios neste Município. Em tempo, pediu o Sr. Presidente 

permissão a Plenária para ceder espaço na tribuna a um dos Agentes 

Comunitários de Saúde, tendo o mesmo o pedido concedido. Usou a 

tribuna o Sr. Ver. Francisco Valécio de Abrantes onde cumprimentando 

os presentes nomeadamente, saudou de forma especial os Agentes de 

Saúde e Endemias. Teceu elogios ao Sr. Prefeito e Secretário de Obras, 

mediante a conclusão do Cais Municipal, obra está que dignifica e 

embeleza a cidade de Augusto Corrêa. Logo após, efetuou uma pequena 

reflexão, citando o Livro do Filósofo Friedrich Nietzsche “Além do bem e 

do mal”, haja vista que, a concepção de fazer o bem cabe a todos que 

representam o povo. Enfatizou ainda sobre a Republica de Platão, 

dizendo como nós podemos nos libertar da condição de escuridão que 

nos aprisiona, através da luz da verdade, destarte, reconhecendo que 

hoje o Governo Municipal faz e trabalha. Nesse contexto, externou seu 

apoio aos Agentes Comunitários de Saúde e Endemias, fazendo um 

levantamento acerca do Projeto de Lei que frui a Bonificação destes 

profissionais, pois trata- se do reconhecimento da importância dos 

mesmos na área da Saúde. No ensejo, solicitou o envio de um ofício à 

Secretaria Municipal de Saúde, requerendo esclarecimentos de como 

estar sendo gasto o PMAQ (Programa de Melhoria do Acesso e da 

Qualidade na Atenção Básica) já que, constatou que a avaliação e 
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monitoramento não estar sendo repassado os valores que o Município 

recebe aos profissionais de saúde envolvidos no processo. Encerra, 

falando sobre o PCCR (Plano de Cargos, Carreira e Remuneração) 

sendo que foi concluído em 2011 e desde então, não foi avaliado. 

Assomou a tribuna a Sra. Verª. Glaucia F. de Araújo Sério, que em 

nome do Sr. Presidente saudou os Sres. e Sra. Vereadora e em especial 

aos servidores da Área da Saúde. Seguindo, agradeceu a Deus pelo 

momento oportuno. A princípio, discorreu de uma conversa que obteve 

com um Oficial de Justiça, onde pediu- lhe que solicitasse através de um 

requerimento o Reordenamento de Ruas com Placas Indicativas no 

Município de Augusto Corrêa, aproveitou a ocasião para reforça- lo, já 

que este é de sua autoria e foi enviado ao Executivo Municipal. 

Outrossim, comentou que esteve participando de um Evento em São 

Paulo, representou as mulheres do Partido Solidariedade do Pará, e na 

ocasião, trataram de Ações Políticas Públicas para as Mulheres no 

Brasil. Relatou a Verª que, a Câmara Legislativa se faz de comissões, 

que de acordo, disse que o projeto que trata- se da Bonificação dos 

Profissionais de Saúde, estar tramitando na CCJ, a qual preside. Ainda 

assim, sugeriu aos Sres. Edis pedir um estudo de viabilidade financeira 

que verifique um impacto na folha de pagamento para o Executivo 

Municipal. Proferindo que diante deste estudo, monta- se um novo 

projeto de lei para ser encaminhado ao Poder Legislativo e após ser 

aprovado. No ensejo, felicitou através de um ofício a Gestão Municipal, 

pela reorganização do aparato burocrático da Administração Municipal,  

destacando a Limpeza Pública, Iluminação Pública e Paisagismo e 

também a conclusão do Cais Municipal. Enfim, declarou que a Secretaria 

Municipal de Saúde necessita ser olhada e reavaliada com cuidado. No 

momento, o Sr. Presidente saudou a todos os presentes e agradeceu a 

Deus por estar recebendo nesse Poder os Agentes Comunitários de 

Saúde, aproveitando para parabeniza- los em nome do ACS da Vila de 

Nova Olinda Sr. Neilo, haja vista que, conhece o trabalho por esta 

Classe realizado no Município. Ultimou, externando apoio aos mesmos e 

no entanto, continuará lutando para que estejam as melhorias sempre 

presentes no Município de Augusto Corrêa. Na sequência, o Sr. 

Presidente franqueou a palavra a Sra. Suely do Socorro Monteiro- 

Diretora Regional do SINTESP/PA, onde saudando a todos, agradeceu 

pela oportunidade. Discorreu acerca do Projeto Incentivo Adicional, 

esclareceu aos Sres. e Sras. Vereadoras que este é garantido através da 

Legislação Federal, de acordo a Lei nº129994/14 e Portaria nº1525/15, o 

qual garante o adicional repassado aos Agentes Comunitários de Saúde 

e Agentes de Combates à Endemias. Declarou a mesma que, o 
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supracitado incentivo não é ilegal e sim um direito, porém, questionou 

que em alguns Municípios o interpretam como se fosse pagamento de 

décimo terceiro (13º) aos servidores da Saúde, o que não é. Na ocasião, 

deixando claro que esse recurso, é repassado na conta do FUS e do 

PACS a cada final de ano pelo número de Agentes cadastrados no 

CNES. Com relação ao PMAQ, disse que o Município de Augusto Corrêa, 

recebe quarenta e dois mil e cem reais(R$42.100,00) todo mês, e 

também é destinado 40% para o alcance das metas, desta feita, 

esclareceu que neste Município os Agentes de Saúde atendem diversas 

áreas, pois a demanda de famílias é grande, além disso, frisou ser 

insustentável não terem os mesmos, materiais adequados para 

efetivarem seus serviços. Enfim, disse que o trabalhador que não tem 

consciência de seus direitos, jamais vai cumprir os seus deveres. Em 

seguida, o Sr. Presidente submeteu à discussão e votação os 

Requerimentos: nº 09/2017 de Autoria do Sr. Ver. Messias Gama 

Amorim, nº22/2017 de Autoria do Sr. Ver. Miguel Ivonaldo F. Barreto, 

sendo ambos aprovados por unanimidade. Distribuição para a Comissão 

de Finanças, Economia, Fiscalização Financeira e Orçamento o Projeto 

de Lei nº008/2017- de Autoria do Poder Executivo, que Dispõe sobre 

Autorização para Abertura de Crédito Especial no valor de quatrocentos 

mil reais (R$400.000,00). Não havendo mais nada a ser tratado o Sr. 

Presidente encerrou a presente sessão marcando a próxima para o dia 

12 do mês emcurso. Sala das sessões da Câmara Municipal de Augusto 

Corrêa, em 05 de dezembro de 2017.  


