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Ata da 15ª Sessão Ordinária da 3ª Sessão Legislativa, da 14ª Legislatura da 
Câmara Municipal de Augusto Corrêa, realizada em 28 de maio de 2019.  

 
Aos vinte e oito (28) dias do mês de maio de dois mil e dezenove (2019), às nove 

horas e quinze minutos (09h15min.) à hora regimental, no prédio do Poder 

Legislativo Municipal, Ver. Miguel Ivanildo Barreto, sob a Presidência do Sr. 

Vereador Niaris Nogueira Ferreira, Secretariado pelos Sres. Edis Francisco 

Valécio de Abrantes e Lilian Reis Padilha. Em seguida, passou a palavra para a 

Segunda-Secretária que efetuou a chamada nominal dos Sres. Vereadores, que 

constatando a presença dos mesmos, declarou o Sr. Presidente aberta a presente 

sessão sob a proteção de Deus. A seguir, citou a Secretária uma passagem 

Bíblica, extraída do Livro de Salmos. Prosseguindo, o Sr. Presidente autorizou o 

Primeiro Secretário procedeu a leitura da ata da sessão anterior, a qual submetida 

à discussão na oportunidade, o Sr. Presidente observou que os 30% da 

agricultura familiar que faz parte da merenda escolar, não é deste Município e 

sim, vem de outro Município, enquanto o Sr. José Carlos Amorim, solicitou a 

retificação de ‘Porto do Velho’ por ‘Porto do Campo’. Concluída as observâncias, 

foi submetida a votação sendo aprovada por unanimidade. Assim, deu 

seguimento à sessão com a leitura da matéria da pauta que constou dos 

seguintes: Projeto de Lei n°13/2019: Ementa Institui e Inclui no Calendário Oficial 

do Município o Dia Municipal da Adoção, Proteção e Bem-Estar dos Animais e a 

Semana Municipal da Adoção, Proteção e Bem-Estar dos Animais no Município 

de Augusto Corrêa, Estado do Pará, autor Sr. Ver. Carlos Melo Lima Júnior, 

Projeto de Lei n°14/2019: Ementa: Dispõe sobre a Instituição do Dia Municipal 

do Programa Bolsa Família, no Município de Augusto Corrêa, Estado do Pará e 

dá Outras providencias, autor Sr. Ver. Miguel Ivonaldo Farias Barreto, Projeto de 

Lei n°15/2019: Ementa: Dispõe sobre a Política Municipal Continuada aos 

Servidores do Poder Executivo do Município de Augusto Corrêa e Moção 

n°01/2019: Manifestando Apoio a PEC 65/2019, ou PEC do Fundeb, de autoria 

dos Senadores Davi Alcolumbre e Randolfe Rodrigues, propondo garantir a 

permanência do Fundo na Forma de Política de Estado no Texto da Constituição 

Federal, ambos de autoria da Sra. Ver. Glaucia F. de Araújo Sério. 

Requerimentos/2019: n°008- Solicita a Secretaria Municipal de Educação a 

Convocação do Fórum Municipal de Educação e n°009- Solicita a Secretaria de 

Educação a Implementação de Ações e Estratégias de Valorização dos 

Profissionais da Educação, dispostas no Plano Municipal de Educação, de autoria 

do Sr. Ver. Carlos Melo Lima Júnior, n°66- Solicita a Implantação de Um Centro 

de Referência de Apoio à Mulher- CRAM, no Município de Augusto Corrêa, de 

autoria da Sra. Verª. Glaucia Ferreira de Araújo Sério, n°32- Solicita a Celebração 

de Convenio entre a Prefeitura Municipal de Augusto Corrêa/PA, através do 

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) e o 
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Instituto Federal Campos Bragança, de autoria do Sr. Ver. Miguel Ivonaldo F. 

Barreto. Terminada a leitura da matéria da pauta, o Sr. Presidente deu ciência ao 

Ofício n°029/2019: SEMA: Solicitando indicação de um representante Titular e 

outro Suplente desta Casa de Leis, para compor Comissão Municipal e participar 

no âmbito das Ações voltadas à elaboração do Plano de Gestão e Saneamento 

Ambiental. Logo após, perguntou o Sr. Presidente qual dos Sres. Parlamentares 

estaria disposto a tender a citada indicação, se disponibilizaram na ocasião os 

Edis Carlos Melo Lima Júnior e Glaucia F. de Araújo Sério. Em ato continuo, o Sr. 

Presidente abriu espaço para as comunicações das Lideranças Partidárias, fez 

uso da palavra o Edil Francisco Valécio de Abrantes, que saudando a todos, 

discorreu do evento que participou na Alepa, juntamente com o Edil Jamerson 

William representando o Município de Augusto Corrêa, foi contemplado com 

Diploma de Honra ao Mérito, como destaque na enfermagem no Estado do Pará, 

destarte, solicitou o encaminhamento documental a Alepa, congratulando-se com 

o Dep. Dirceu Ten Carter, pela organização do referido evento em celebração a 

Semana da Enfermagem. Na ocasião, repudiou com veemência a atitude deste 

Poder por indeferir não realizando também tal evento. O Ver. lamentou o ocorrido 

na Ponte da Comunidade de Jutaí, às margens da PA/462 que infelizmente veio 

a desabar e frisou que estão buscando constantemente marcar reunião no Setran, 

em busca de soluções. Fez uso da tribuna o Sr. Ver. Miguel Ivonaldo F. Barreto, 

que saudando os presentes, discorreu que esteve na Capital do Estado junto ao 

Dep. Federal Hélio Leite e informa que foi ativado o Diretório Municipal do DEM 

no Município de Augusto Corrêa. Na ocasião, o citado Deputado repassou-lhe o 

relatório de suas ações para este Município, citou um Ônibus Rural Escolar 

enviado em 2017, no valor de R$228.000,00, em andamento está Equipamentos 

em Materiais Permanentes para as UBS de Aturiaí, Nova Olinda, Patal, Perimirim, 

São Benedito, São João Batista e Zé Castor, na ordem de R$6.740 reais, um (01) 

Trator Agrícola, uma (01) Grande Aradora, (01) Lâmina de Desmate, reforma e 

ampliação do Mercado Municipal, está em fase de liberação no valor de 

R$317.000,00, mil reais, dois (02) Gabinetes Odontológicos no valor de 

R$50.000,00 mil reais, um (01) Veículo para Transporte Sanitário Eletivo, na 

ordem de R$190.000,00 mil reais, climatização de Sala de Aulas, 86 itens, sendo 

26 Condicionadores de Ar e 60 Ventiladores, estão em processo de licitação, uma 

(01) Camionete no valor de R$120.000,00, uma (01) Moto Niveladora, na ordem 

de R$520.000,00 mil reais, uma (01) Ambulância, Material Permanente no valor 

de R$130.000,00. Construção da Praça de Eventos e Laser, Emenda Parlamentar 

no valor de R$800.000,00 mil reais, Equipamentos e Materiais Permanentes no 

valor de R$25 mil reais e também nos valores de R$15 mil reais. Totalizando um 

valor de R$275.619,98 centavos, sendo entregues ao Município através de 

serviços e benfeitorias, um valor de R$1.228.619,98 centavos. Enfim, informou 

que foi marcada para esta data a reunião no DENIT, para tratar questões deste 
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município. Com a palavra o Sr. Ver. Jamerson William Alves da Costa, que após 

cumprimentar os presentes, lamentou ocorrido na PA/462, especificamente o 

desabamento da Ponte do Jutaí, esse fato deixa isolado parte da população. 

Ressalta que muitas são as reivindicações proferidas por este Parlamento ao 

Setran e aos Deputados, em busca de melhorias a essa PA, isso somente atribui 

a falta de respeito por parte do Governo do Estado com a população de Augusto 

Corrêa. Outrossim, repudiou a atitude do Secretário de Transporte do Estado ao 

desmarcar reunião que teria com este Parlamento sem aviso prévio, conclui, 

sublimando que o compromisso de todos os Parlamentares é representar o povo, 

sendo a voz reclamante de cada um neste Poder. Usou a palavra a Sra. Ver. 

Glaucia F. de Araújo Sério, que ao saudar a todos, discorreu que no dia 23 do 

corrente esteve na Secretaria de Segurança Pública do Estado, juntamente com 

outros Vereadores que compõe este Parlamento, tratando acerca da segurança 

pública deste município e frisou que os problemas vêm se avolumando e 

intensificando. Informou que o Coronel Falcão lhe encaminhou material através 

de email para que juntamente com os demais Vereadores e Gestor Municipal, 

viabilizar a Guarda Municipal e o Gabinete de Gestão Integrada no Município de 

Augusto Corrêa, este é um órgão que articula estratégia entre o Poder Público 

Municipal, Justiça presente no município através da Comarca, o Poder Público 

Estadual e Representação da Câmara de Vereadores. Enfatizou que brevemente 

se reunirá com o Sr. Prefeito para entregar-lhe o referido material, e este possa 

encaminhar toda essa situação para dar passos em direção a um município mais 

seguro. Dando início ao tempo destinado ao Pequeno Expediente, o Sr. 

Presidente convidou o Sr. Ver. Carlos Melo Lima Júnior para apresentar suas 

proposituras que solicitam: A Secretaria Municipal de Educação a Convocação do 

Fórum Municipal de Educação e Implementação de Ações e Estratégias de 

valorização dos Profissionais da Educação, dispostas no Plano Municipal de 

Educação. A seguir, efetuou a leitura do Projeto de Lei n°13, que Institui e Inclui 

no Calendário Oficial do Município o Dia Municipal da Adoção, Proteção e Bem-

Estar dos Animais e a Semana Municipal da Adoção, Proteção e Bem-Estar dos 

Animais no Município de Augusto Corrêa, Estado do Pará. Na sequência, utilizou 

a tribuna a Sra. Verª. Glaucia F. de Araújo Sério, com as seguintes proposituras, 

Projeto de Lei n°15, que Dispõe sobre a Política Municipal Continuada aos 

Servidores do Poder Executivo do Município de Augusto Corrêa, Moção n°01, 

Manifestando Apoio a PEC 65/2019, de autoria dos Senadores Davi Alcolumbre 

e Randolfe Rodrigues, propondo garantir a permanência do Fundo na Forma de 

Política de Estado no Texto da Constituição Federal e requerimento que solicita: 

Implantação de Um Centro de Referência de Apoio à Mulher-CRAM, no Município 

de Augusto Corrêa. O último a apresentar proposituras o Edil Miguel Ivonaldo F. 

Barreto, com o Projeto de Lei n°14, que Dispõe sobre a Instituição do Dia 

Municipal do Programa Bolsa Família, no Município de Augusto Corrêa, Estado 
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do Pará e dá Outras providencias e requerimento que solicita: A Celebração de 

Convenio entre a Prefeitura Municipal de Augusto Corrêa/PA, através do 

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) e o 

Instituto Federal Campos Bragança. Dando continuidade a sessão com o Grande 

Expediente, o Sr. Presidente convidou para fazer uso da palavra o Sr. Ver. Miguel 

Ivonaldo F. Barreto, que saudando os Sres. e Sras. Vereadoras questionou a 

princípio quanto aos lotes vencidos de merenda escolar do final do ano passado, 

identificado no almoxarifado da escola Rosa Athayde, no momento salientou se 

existe gestão naquela escola ou esta com intuito político tenta prejudicar a 

gerencia da Secretaria de Educação, é importante observar se há falha na 

distribuição da merenda às escolas ou no gerenciamento da referida Instituição 

de Ensino. Para justificar o seu requerimento, o mesmo requer aos profissionais 

que irão lidar a partir de 2020 com a gerencia do Conselho Tutelar, qualificação 

ofertado pelo Instituto Federal do Pará. Com relação ao seu Projeto de Lei, visa 

abranger todas as políticas sociais desenvolvidas pela SEMTEPS voltados ao 

Programa Bolsa Família, sobretudo, despertar nas famílias beneficiárias o olhar 

de valorização e fomentação do comércio local do Município de Augusto Corrêa. 

Enfim, lançou convite a todos para participar da cerimonia de entrega do PSF da 

Vila de Nova Olinda, no dia 1º do mês de junho. Fez uso da palavra a Sra. Verª. 

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

anifestando- se favorável aos requerimentos expostos. Discorreu da reunião que 

participou na Secretaria de Obras, onde foi debatido sobre os direitos e deveres 

do servidor, como coveira que exerce no município tem seus direitos 

desrespeitados, com veemência questionou que a categoria de coveiros e garis 

não recebe o adicional de insalubridade neste município, uma vez que, 

diariamente expõem- se a agentes nocivos à saúde, por conta de suas atividades. 

Solicitou o apoio dos demais Edis para que façam jus ao adicional, pois, trabalhar 

na limpeza de cemitério dá direito ao adicional de insalubridade em grau máximo 

que corresponde a 40%. Encerra, solicitando ao Governo Municipal, respeito por 

esta categoria que executa o trabalho que ninguém quer. Ocupou a tribuna no 

Grande Expediente o Sr. Ver. Jamerson William Alves da Costa, que 

cumprimentando os Sres. e Sras. Legisladoras e demais presentes, agradeceu a 

Deus pelo dom da vida. Fez menção a audiência que teve na capital do Estado 

com o Dep. Olivar Marques, juntamente com o ex. Prefeito Amós Bezerra, 

Vereadores Raimundo Reginaldo, Francisco Valécio e Sr. Romano Santana, na 

ocasião, o citado Deputado mencionou que garantiu um ônibus escolar a este 

município, mas que, estar preste a perde- lo porque o município não estar 

conseguindo dar resolutividade no que tange à documentação. Diante do exposto, 

solicita que os representantes do Governo Municipal que levem este assunto ao 

conhecimento do Sr. Prefeito para as providencias necessárias. No ensejo, disse 

que buscará esclarecimentos na Direção da Escola Rosa Athayde, sobre os lotes 
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de merenda escolar estar vencidos, que inclusive de acordo a um funcionário este 

lhe relatou que nesta escola não falta merenda, proferindo que a distribuição da 

merenda escolar deve acontecer de forma isonômica para todas as escolas da 

Rede Municipal. Neste seguimento, expõe que o trabalho do Vereador não limita- 

se somente as dimensões do prédio da Câmara Municipal e sim, fazer com que 

as coisas no município avancem com conformidade, é importante também se 

apropriar acerca do cronograma de entrega e recebimento da merenda escolar, 

sobretudo, saber se o recurso destinado às escolas está sendo aplicado 

corretamente. Finaliza, comentando acerca do Projeto de Lei nº02/2012, que 

dispõe sobre os Subsídios do Prefeito, Vice Prefeito, Secretários Municipais para 

a legislatura que se inicia em 1º de janeiro de 2013, relata que atualmente o salário 

do prefeito corresponde a R$10.000,00 (dez mil reais) mensalmente, portanto, a 

vida do mesmo não pode de maneira alguma ser fora da realidade de seu salário. 

Tendo usado a tribuna o Sr. Ver. Messias Gama Amorim, que saudando a todos, 

agradeceu a Deus por mais uma sessão. Informou que o Sr. Prefeito Municipal 

estar na Capital do Estado, buscando trazer ao município uma equipe de 

fiscalização do Detran para realizar uma ação de conscientização no transito no 

Município de Augusto Corrêa. Na oportunidade, agradeceu ao Secretário de 

Obras, por ter enviado duas equipes para executar serviços de melhorias nas 

estradas vicinais do município. Enfim, frisa que embora haja muitas dificuldades, 

o empenho e a força de vontade da Administração Municipal são comprovados 

para resolve- los. Prosseguindo, fez uso da tribuna o Sr. Ver. Raimundo 

Reginaldo Santana, que ao efetuar saudações aos presentes, solidarizou- se 

com os requerimentos apresentados e se reportando a respeito da Ponte sob o 

Rio Emboraí, que por ter desabado as criticas são atribuídas aos Vereadores. 

Declarou que trafega diariamente na estrada e nas pontes a margem da PA/462, 

que de acordo estiveram os Vereadores várias vezes na Setran cobrando a 

melhoria das mesmas. O Vereador veementemente asseverou, que os trabalhos 

executados pela Empresa Rodoplan neste município são feitos de forma 

incompetente, acrescentando que a citada secretaria fará um novo estudo na PA, 

no intuito de cancelar o contrato feito com essa empresa e posteriormente um 

novo processo licitatório. Quanto a Orla da Vila de Nova Olinda, disse que o Dep. 

Olivar Marques está tratando deste assunto em Brasília. Ressaltou ainda que 

esteve com o Dep. Beto Faro, o qual contemplará o município com duas patrulha 

mecanizada que auxiliará a Associação Agrícola da Vila de Nova Olinda e Vila de 

Aturiaí. Em seguida, fez uso da palavra a Sra. Verª. Glaucia F. de Araújo Sério, 

que saudando os presentes, agradeceu a Deus pelo dom da vida. Efetuou uma 

passagem Bíblica extraída do livro de Habacuque Cap. 03, Vers. 17, proferindo 

que apesar das dificuldades temos que depositar nossa confiança plena em Deus, 

porque ele estar acima de tudo. Em defesa de sua Moção, a mesma apresenta 

apoio a PEC, torna o FUNDEB permanente e aumenta de 20% para 40%, o 
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percentual do repasse da UNIÃO para o Fundo de maneira escalonada no prazo 

de dez anos, solicitou o apoio dos demais Edis com a aprovação do pleito. Para 

defender o seu requerimento, justifica que os CRANS são os centros de apoio à 

mulher vítima de violência doméstica, para este município é importante ter um 

ponto de acolhimento para que a mesma seja tratada com Psicólogos, Assistentes 

Sociais, Advogados e Terapeutas e assim, se reestabelecer na sociedade. 

Quanto ao seu Projeto de Lei, disse que se aprovado for, passa a ser uma política 

de Governo para uma política de Estado, sobretudo, é uma necessidade que todo 

o servidor possa receber a devida formação para atuar de maneira digna no 

exercício de um cargo. Manifestou solidariedade aos moradores da PA/462 e que 

sofrem os transtornos causados pela intrafegabilidade, em especial aos 

residentes da localidade do Jutaí, solicita sensibilidade por parte do Governo do 

Estado, pois essa estrada se configura a espinha dorsal do município de Augusto 

Corrêa. Enfim, convidou a todos a participar da Conferencia Regional de 

Educação, a realizar- se em Bragança nos dias 30 e 31 do corrente mês. Usando 

a tribuna o Edil José Benedito G. Fernandes, que cumprimentando seus Pares 

e demais pessoas presentes, agradeceu a Deus por mais uma sessão. Externou- 

se de acordo as proposituras expostas, seguindo, retratou sobre os serviços 

efetivados nas vias públicas da Vila de Nova Olinda através da Secretaria de 

Obras, cujos serviços maus executados causaram repudio aos moradores. No 

entanto, aguarda os maquinários naquela Vila para efetuar os serviços mediante 

realização da Feira Cultural que ocorrerá nos dias 31 a 02 de junho. Outrossim, 

se reportou acerca da viagem que fez a capital do Estado e estando com o Dep. 

Airton Faleiro e com a Dep.ª Gilvanda Faro ambos garantiram cada um, uma 

Patrulha Agrícola para este município, bem como, uma ação cidadania para a 

emissão de documentos a Vila de Nova Olinda. Informando ainda que esteve com 

o Dep. Paulo Rocha, disponibilizando para a Vila de Nova Olinda R$338.000,00 

mil reais para a reforma e compra de equipamentos para a Unidade de Saúde 

daquela Vila, que será entregue no dia 1° do mês de junho. Ressaltou ainda que 

estar viabilizando audiência no Setran para tratar acerca da situação lamentável 

da PA/462. Ultimou, solicitando providencias a Secretária de Educação com 

relação às escolas que ainda não tiveram as aulas reiniciadas. A seguir, fez uso 

da palavra o Edil Francisco Valécio de Abrantes, que ao proceder saudações 

a todos, relatou acerca das dificuldades que estão tendo os Sres. Vereadores 

deste Parlamento para reunir- se com o Secretário de Transporte do Estado, o 

que simboliza um desrespeito aos cidadãos deste município, que em 

conformidade disse que está marcada uma audiência no dia 03 de junho com o 

Subsecretário da Casa Civil, lançou convite aos demais Edis para participar da 

mesma, disse ainda que, teve conhecimento através do Engenheiro do Setran, o 

qual relatou-lhe que foi para a licitação o CPL do Estado a questão da PA/462, 

isso causa-lhe estranheza, porque como foi dito pela equipe técnica que poderia 
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ser anulado a licitação de novembro. Na ocasião, o Ver. questionou que a 

supracitada PA, foi negligenciada por todos os governos, professando que 

também esteve na Secretaria de Segurança Pública do Estado e frisou que é 

muito banalizada. Após, informou que foi notificado através de ofício que recebeu 

da Secretaria de Trabalho e Promoção Social, que o requerimento onde solicitou 

parceria no Programa Bolsa Família com o SENAI será concretizado. Ainda com 

uso da palavra convidou a todos os Vereadores desta Casa de Leis, para 

participar de uma reunião no dia 29 deste mês, na SESPA e na ocasião tratar 

assuntos inerentes ao Hospital Municipal. Ultimou, tecendo críticas ao Executivo 

Municipal no tocante aos super salários, é uma questão que necessita ser revista. 

De posse da palavra o Sr. Presidente, Ver. Niaris Nogueira Ferreira, que 

saudando os colegas Vereadores e demais presentes, congratulou- se com o 

pronunciamento dos demais Vereadores. A princípio, discorreu sobre a Ponte do 

Perimirim, pontua que o prazo de três meses dado pelo responsável daquela obra 

espirou e a comunidade continua isolada. Mediante aos fatos, tentará marcar uma 

reunião com o Sr. Paulo Brigido, na tentativa de que uma solução deve ser dada 

a essa problemática. Relatou ainda que solicitou ofício para a Secretaria de 

Obras, requerendo serviços de roçagem nas ruas da citada Vila, mas que, de 

acordo ao cronograma desta secretaria somente poderá efetuar os devidos 

serviços no mês de julho. Em relação à Ponte do Jutaí, frisa que é uma questão 

que diversas vezes foi debatido neste Poder. Relatou que em algumas escolas da 

Rede Pública Municipal, as aulas ainda não foram retomadas, citou a Escola da 

Comunidade da Travessa do Dez, questionando também a situação dos ramais 

de acesso as comunidades de Boa Fé e Olho D’água, onde solicitou através de 

ofícios a recuperação dos mesmos, mas que, não foi atendido. Em relação à 

merenda escolar, disse que irá buscar esclarecimentos sobre este assunto na 

direção da escola Rosa Athayde. Para encerrar, reportou-se sobre os salários 

absurdos que vem acontecendo neste Município, declara que é uma situação 

séria que precisa ser esclarecida. Retomando a Presidência, efetuou a leitura do 

Ofício Circular n°012, de autoria do Chefe de Gabinete da Prefeitura Municipal, 

convida a Câmara de Vereadores para participarem do Ato de entrega de material 

de serviço da Comissão de Defesa Civil, a realizar-se no dia 29 do corrente. Em 

seguida, submeteu para aprovação os Requerimentos, n°008 e n°009, do Sr. Ver. 

Carlos Melo Lima Júnior, n°66 e Moção n°01/2019, da Sra. Verª. Glaucia Ferreira 

de Araújo Sério, n°32, do Sr. Ver. Miguel Ivonaldo F. Barreto, sendo os mesmos 

aprovados por unanimidade. Distribuição para a Comissão de Constituição, 

Justiça e Redação de Leis: Projeto de Lei n°13/2019: que Institui e Inclui no 

Calendário Oficial do Município o Dia Municipal da Adoção, Proteção e Bem-Estar 

dos Animais e a Semana Municipal da Adoção, Proteção e Bem-Estar dos 

Animais no Município de Augusto Corrêa, Estado do Pará, autor Sr. Ver. Carlos 

Melo Lima Júnior, Projeto de Lei n°14/2019: que Dispõe sobre a Instituição do Dia 
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Municipal do Programa Bolsa Família, no Município de Augusto Corrêa, Estado 

do Pará e dá Outras providencias, autor Sr. Ver. Miguel Ivonaldo Farias Barreto, 

Projeto de Lei n°15/2019: que Dispõe sobre a Política Municipal Continuada aos 

Servidores do Poder Executivo do Município de Augusto Corrêa. Não tendo mais 

nada a ser tratado nem comentado, o Sr. Presidente encerrou a presente sessão, 

marcando a próxima para o dia 04 do mês de junho. Sala do Salão Plenário 

Domingos Nivaldo Lima, Câmara Municipal de Augusto Corrêa, em 28 de maio de 

2019.  


