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Ata da 44ª Sessão Ordinária da 3ª Sessão Legislativa, da 14ª Legislatura, 

realizada em 17 de dezembro de 2019. 

 

Aos dezessete (17) dias do mês de dezembro 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, ladeados 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 na Quadragésima Quarta 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 que estavam todos presentes, 

a saber: Antônio Maria Rabelo Marques, Carlos Melo L. Junior, Francisco Valécio 

de Abrantes, Glaucia F. de Araújo Sério, Jamerson William A. da Costa, José 

Carlos Amorim da Costa, José Benedito G. Fernandes, Lilian Reis Padilha, 

Messias Gama Amorim, Miguel Ivonaldo F. Barreto, Raimundo Reginaldo 

Santana, Sebastião Siqueira Quadros e Niaris Nogueira Ferreira. 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 escolhido e lido um trecho do Livro de Salmos. Em ato 

continuo, o Sr. Presidente solicitou ao Primeiro Secretário que procedesse a 

leitura da ata da sessão anterior. Depois, submeteu à discussão e votação, 

restando aprovada por unanimidade. Assim, deu seguimento à sessão com a 

leitura da matéria da pauta, a saber: No expediente: I: Requerimento n°28, de 

iniciativa do Sr. Ver. Raimundo Reginaldo Santana, II: Votação: Projeto de Lei 

n°006/2019: Origem: Poder Executivo: Ementa: Autoriza Abertura de Crédito 

Especial, e dá outras providencias. Avançando, o Sr. Presidente franqueou a 

palavra para a Comunicação de Lideranças Partidárias, manifestou-se o Sr. 

Ver. Carlos Melo Lima Júnior, que após saudar os presentes, ratificou 

informações acerca da ação itinerante que fará o DETRAN (Departamento 

Estadual de Transito) no Município de Augusto Corrêa, com a realização de 

expedição de carteiras de habilitação, exame psicotécnico e licenciamento de 

veículos, a realizar- se nos dias 21 e 22 deste mês. A seguir, manifestou- se o Sr. 

Presidente recordando que o Projeto de Lei nº005/2019- Dispõe sobre as 
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Diretrizes para a Elaboração da Lei Orçamentária para o exercício de 2020, fora 

aprovada no dia 30 de julho de 2019, concedendo livre arbítrio para o prefeito de 

5% (cinco por cento) remanejar despesas e decidir em que investir, porém, 

declarou que após ser analisado pelas comissões, constataram que este foi 

alterado, sendo sancionado pelo Executivo Municipal em 40% (quarenta por 

cento), contrário ao que fora aprovada por este Parlamento. Na sequência, fez 

uso da palavra o Edil Jamerson William A. da Costa, que cumprimentando os 

presentes, declarou ser motivo de tristeza à postura do Poder Executivo em 

relação ao tratamento com o Orçamento Público Municipal, então, convenceu-se 

que este Parlamento também não é levado a sério pelo atual governo, isso se 

comprova na aprovação da LDO, sancionada pelo Poder Executivo em 40%, sem 

levar em consideração as modificações feitas por este Parlamento. Dando 

continuidade aos trabalhos o Sr. Presidente deu inicio ao Pequeno Expediente, 

convidou para apresentar o seu requerimento o Sr. Ver. Raimundo Reginaldo 

Santana, através do qual solicitou a Recuperação do Ramal Zé Castor a Vila de 

Nova Olinda. Passando para o Grande Expediente, o Sr. Presidente franqueou a 

palavra aos Sres. e Sras. Vereadoras para se manifestarem, a começar pelo Sr. 

Ver. José Carlos Amorim da Costa, que em nome do Sr. Presidente saudou a 

Mesa Diretora e por seguinte aos demais presentes, agradeceu a Deus pelo 

momento oportuno. Na oportunidade, congratulou- se com cada um dos 

Vereadores pela parceria que tiveram no decurso deste ano, agradeceu aos que 

lhe depositaram o voto, assim elegendo- o Presidente da Câmara Municipal. No 

ensejo, parabenizou o Ver. Niaris Nogueira pelo trabalho exemplar que 

desenvolveu como Presidente deste Poder neste ano. Reiterou cobranças com 

relação à recuperação do Ramal Zé Abrão ao Laguinho, pede também 

providencias no que tange a uma tubulação localizada na Vila do Zé Castor, a 

Ponte do Cafezinho, e a estrada PA/462, questiona que o Secretário de Estado 

de Transporte não cumpriu o que prometeu em relação à recuperação dessa 

estrada. Ultimou, desejando a todos um bom retorno aos seus lares. Ocupou a 

tribuna a Sra. Verª. Glaucia F. de Araújo Sério, que em nome do Sr. Presidente 

saudou a todos os presentes, teceu comentários acerca das supostas mudanças 

no texto do Projeto de Lei nº005/2019- Dispõe sobre as Diretrizes para a 

Elaboração da Lei Orçamentária para o exercício de 2020, aprovado no dia 30 do 

mês de julho, disse que ao ter conhecimento do assunto buscou orientação com 

o assessor jurídico dessa Casa, dentre os parágrafos observados, citou os artigos 

15 e 18, então, sugeriu ao contador da Prefeitura Municipal que viesse neste 

Poder esclarecer tal situação, o mesmo de inicio justificou que este foi um texto 
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encaminhado pelo contador passado, mas, na ocasião também questionou que o 

texto encaminhado no mês de maio, é diferente ao que fora aprovado em julho, 

trata- se de outra redação, portanto, quem teria que responder é o atual contador. 

Em seguida, esteve com o Prefeito, o qual disse que se reuniria com a equipe da 

Contabilidade e com o Secretário de Administração e Finanças para tratar sobre 

este assunto, mas que, se houvesse uma desobediência no texto da Lei que fora 

da Câmara teria que ser corrigido. Contudo, disse que foi informada pelo atual 

contador da prefeitura acerca da confecção de um texto, e que encaminharia à 

Câmara, onde a Prefeitura efetuaria a retratação acerca do erro cometido na 

redação do projeto, em seguida seria publicada conforme fora aprovado por este 

Parlamento. Continuando, fez uso da palavra o Sr. Ver. Raimundo Reginaldo 

Santana, que cumprimentando os Sres. e Sras. Legisladoras e aos demais 

presentes, agradeceu a Deus pelo momento oportuno. Em defesa de seu 

requerimento, justificou que o mesmo tem uma fundamental importância para 

aquela região, proferindo que sua maior preocupação é com a chegada do 

período chuvoso. Ressaltou veementemente que este Parlamento tem sido muito 

desrespeitado, referiu- se aos insultos ocorridos através das redes sociais, 

prestou apoio aos colegas Vereadores, e declarou ser de acordo à política 

democrática, mas não, à politica desrespeitosa. Em relação a estes 

acontecimentos manifestou repudio, mas, pede uma posição por parte da 

Presidência da Casa. Ocupou a tribuna o Sr. Ver. Miguel Ivonaldo F. Barreto, 

que saudando as pessoas presentes, falou dos Projetos de Leis, LDO e LOA, 

reconhece que houve uma falha do setor contábil da Prefeitura, profere que o 

orçamento que aprovaram em julho a sua vigência será a partir de 2020, então, 

aludiu que não houve prejuízo com relação ao percentual aprovado e modificado, 

mas que, as correções devem ser feitas. Aproveitando o ensejo, noticiou acerca 

do evento que acontecerá pelo Réveillon na Orla da Cidade. Na oportunidade, 

agradeceu a parceria que teve com os demais Vereadores no decurso desta 

Legislatura, sobretudo, a Deus por ter dado- lhe força para superar dois 

processos administrativos, outrossim, discorrendo do Processo de nº75/2019, que 

foi arquivado. Conclui, ressaltando que tem a consciência tranquila de que 

enquanto esteve como Presidente deste Poder, não usurpou de recursos públicos 

da Câmara Municipal de Augusto Corrêa. Tendo usado a tribuna no Grande 

Expediente, o Sr. Ver. Jamerson William A. da Costa, que saudando os Sres. e 

Sras. Vereadoras e aos demais presentes, agradeceu a Deus pelo dom da vida. 

Retratou a respeito do Projeto de Lei LDO (Lei de Diretrizes Orçamentária), 

ressaltou que embora tenha a Comissão de Constituição e Justiça, recebido 
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muita critica por estar sendo lenta na condução dos trabalhos, declara que foi 

esta que analisou o supracitado projeto, e detectou o desrespeito por parte do 

Poder Executivo, enfatizou que em seu ponto de vista, já houve de fato o 

prejuízo, porque a LDO entra em vigor nesse ano, e em 2020 é o orçamento que 

entra em vigência. Veementemente, lamentou principalmente a forma como o 

Poder Executivo modificou o orçamento público municipal. Comentando sobre 

demagogia, frisa não saber o que é pior, ser demagogo ou querer transformar 

práticas erradas em práticas normais, disse que jamais será conivente a práticas 

erradas cometidas por outrem. Reportando- se as questões relacionadas às 

comissões processantes, uma vez que, tenham insinuado que existia um plano 

arquitetado, aduziu que se houve, pode ter existido nas práticas irregulares que 

aconteceu pelos processados nos respectivos processos, enfim, manifestou 

apoio em defesa das comissões. Na sequência, ocupou a tribuna, o Sr. Ver. 

Francisco Valécio de Abrantes, que cumprimentando os presentes 

nominalmente, retratou acerca das críticas atribuídas aos Vereadores 

corriqueiramente, declarou que isso não irá tirar o mérito desta Câmara de ter 

sido uma das melhores na história deste Município, principalmente por auxiliar o 

Poder Executivo na busca de recursos e na tentativa de corrigir aquilo que é 

falho, então, retrucou que é inaceitável que essa Câmara seja tão atacada nas 

redes sociais. Em relação ao que aconteceu com a LDO, sublinhou a 

necessidade de uma triagem na parte de secretariado da Prefeitura Municipal. Ao 

encerrar, fez um pequeno levantamento acerca dos trabalhos desenvolvidos no 

período legislativo deste ano, citou os Processos de Investigação, Fiscalização, 

Cursos de Administração através da UFPA em parceria com a Prefeitura 

Municipal, Recurso de quinhentos mil reais para a Saúde, Festival Cultural de 

Raiz e Recurso para o Hospital São Miguel, disse ainda que, o Deputado Chicão 

incluiu no PPA do Estado, Casas de Farinha semi industrial para as Vilas e 

Comunidade deste Município, cujo valor aproximadamente corresponde a uma 

monta de sessenta mil reais. Prosseguindo, foi convidada a fazer uso da palavra 

a Sra. Verª. Lilian Reis Padilha, que cumprimentando seus Pares, agradeceu a 

Deus pelo dom da vida. Dirigindo-se ao Sr. Presidente, parabenizou-o pela 

compra do veículo para este Poder, frisa que isso é motivo de exemplo as demais 

secretarias municipais. No ensejo, discorreu acerca da politicagem no cotidiano 

da vida, então, ressaltou que se o Brasil estar todo errado, não significa que 

devem segui-lo como exemplo. Oportunamente, a Vereadora ao se dirigir ao 

Vereador Miguel Ivonaldo compartilhou de seu anseio, disse ainda que quando 

fez parte da Mesa Diretiva época em o mesmo estava como Presidente da 
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Câmara, não viu nada de errado, portanto, não lhe julga. Ademais, comentou que 

juntamente com o contador da prefeitura estar analisando e corrigindo as falhas 

contidas na LOA (Lei Orçamentária Anual). Relatou também que hoje estamos 

vivendo momentos difíceis, seja por culpa de muitos políticos que tiveram 

oportunidades e nada fizeram, por fim, reiterou cobranças em relação ao 

escoamento da água na Rua Joaquim Ferreira Seixas. Usou a tribuna para se 

manifestar o Edil José Benedito G. Fernandes, que após efetuar saudações 

aos presentes, agradeceu a Deus por mais um dia se sessão. Inicialmente, 

solicitou providencias urgentes a Secretária de Educação, com relação a 

paralização dos trabalhos nas escolas André Alves e Raimundo Antero, na Vila 

de Nova Olinda. Após, retratou acerca das benfeitorias que conseguiu para o 

Município através de seu mandato Parlamentar, citou duas Ambulâncias, 

duzentos mil reais para custeio na área da saúde, trezentos mil reais para 

reforma e ampliação da Unidade de Saúde da Vila de Nova Olinda. Outrossim,  

fez referência a respeito de seu posicionamento em relação ao Processo de nº75, 

que trata-se da Representação Político Administrativo contra o Vereador Miguel 

Ivonaldo, ao posicionar pelo arquivamento do referido processo, em vista disso, 

discorreu acerca das calunias que lhe foram proferidas através das redes sociais, 

enfatiza que as críticas são aceitáveis desde que estas sejam construtivas e não 

por uma pessoa que não possui qualquer caráter, por este motivo, tomou 

providencias através de um boletim de ocorrência. A seguir, o Sr. Ver. Carlos 

Melo Lima Júnior, com uso da palavra cumprimentou a todos os presentes na 

Câmara Municipal, congratulou-se com o pronunciamento proferido pelo 

Vereador Raimundo Reginaldo em relação ao desrespeito atribuído a este 

Parlamento, depois, solicitou mais respeito por este Parlamento, principalmente 

por parte do Executivo Municipal, pois, o que ocorreu na LDO é muito grave. 

Reportando-se acerca do pronunciamento do Vereador Francisco Valécio, 

quando diz que conseguiu emenda para o Hospital São Miguel, retrucou que 

jamais foi notificado por alguém que tenha conseguido recurso para a supracitada 

Instituição de Saúde, sendo que este somente recebeu uma única emenda em 

2017 advinda da Deputada Simone Morgado, então, comentou acerca de uma 

emenda que solicitou ao Dep. Eduardo Costa, onde o citado Vereador teve a 

oportunidade de lhe acompanhar, porém, o mesmo se faz dono da emenda e 

propaga sobre isso, por este motivo falou ao referido Vereador que não pretende 

ter mais aproximação com o mesmo, e assim o respeite. Franqueada a palavra 

ao Vereador Francisco Valécio, dirigiu-se ao Ver. Carlos Melo L. Júnior, falou 

que tem uma idoneidade correta tratada neste Município desde 2009, então, 
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duvidar de sua seriedade é o mesmo que acreditar na seriedade do citado Edil. 

Esclareceu ainda que, sobre a emenda na ordem de duzentos mil reais, advinda 

do Dep. Eduardo Costa para o Município, aludindo que foi também uma 

solicitação de sua autoria, a qual havia ratificado junto ao vereador, contudo, 

disse que não deixará de propagar aquilo que fala e faz. Enfim, disse que 

respeitará o Vereador, porém, também não quer mais aproximação com o 

mesmo, pois não tem compromisso com este e sim, com o povo deste Município. 

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

saudando os presentes nomeadamente, noticiou acerca da visita que fez a Vila 

de Perimirim e juntamente com os moradores realizaram a limpeza da Orla 

daquela Vila. No ensejo, solicitou o encaminhamento de um ofício para as 

Secretarias de Obras e Meio Ambiente, para resolver a problemática da falta de 

água na Comunidade da Caçada, como a perfuração de um novo poço artesiano, 

haja vista que, o único poço existente naquela comunidade encontra- se 

desativado. Expondo comentários acerca do Projeto de Lei LDO, questionou a 

falta de respeito que o Executivo Municipal deposita sob este Poder, no momento 

se referiu as alterações contidas neste Projeto identificados pela CCJ. Falando a 

respeito das Comissões Processantes, enfatizou que não existe qualquer tramoia 

por parte da Presidência ou dos Vereadores, proferindo que cada um dos 

vereadores é responsável por seus mandatos. Ultimou, dizendo que exerce sua 

função neste Poder de forma transparente, e jamais compactuará com 

irregularidade. Em seguida, adentrando na Ordem do Dia, o Sr. Presidente 

introduziu a primeira matéria deliberada, e submeteu à discussão e votação o 

Requerimento de n°28, do Sr. Ver. Raimundo Reginaldo Santana, sendo o 

mesmo aprovado por unanimidade. Adiante, passando para a segunda matéria 

deliberativa o Sr. Presidente solicitou ao Relator que procedesse a leitura dos 

Pareceres das Comissões de Constituição, Justiça e Redação de Leis, e de 

Finanças e Economia, Fiscalização Financeira e Orçamento, ao Projeto de Lei 

n°006/2019: Origem: Poder Executivo: Ementa: Autoriza Abertura de Crédito 

Especial, e dá outras providencias. Concluída a leitura e tendo manifestado- se 

as supracitadas Comissões favoráveis a aprovação do mesmo, submeteu o Sr. 

Presidente para a discussão e votação do egrégio Plenário o referido Projeto de 

Lei, sendo este aprovado por unanimidade. Não tendo mais nada a ser tratado 

nem comentado, o Sr. Presidente encerrou a presente sessão marcando uma 

sessão extraordinária para o dia 20 do corrente mês. Sala do Salão Plenário 

Domingos Nivaldo Lima, Câmara Municipal de Augusto Corrêa, em 17 de 

dezembro de 2019.  
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