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Ata da 9ª Sessão Ordinária da 3ª Sessão Legislativa, da 14ª Legislatura da 
Câmara Municipal de Augusto Corrêa, realizada em 09 de abril de 2019.  

 

Aos nove (09) dias do mês de abril 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 Vereadores Francisco Valécio de Abrantes 

e Lilian Reis Padilha. Em seguida, passou a palavra para a Segunda-Secretária 

que efetuou a chamada nominal dos Sres. e Sras. Vereadoras, que havendo 

número regimental o Sr. Presidente declarou aberta a presente sessão sob a 

proteção de Deus. A seguir, citou a Secretária uma passagem Bíblica, extraída do 

Livro de João Cap.12, Vers.44 a 50. Prosseguindo, o Sr. Presidente autorizou o 

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

à discussão e votação, foi aprovada por unanimidade. Assim, deu seguimento à 

sessão com a leitura da matéria da pauta, que constou: Projeto de Lei nº05/2019: 

Ementa- Institui a Exigência de Ficha Limpa para Nomeação nos Cargos 

Comissionados existentes nos órgãos dos Poderes Executivo e Legislativo 

Municipal, e dá outras providencias, de autoria do Sr. Ver. Francisco Valécio de 

Abrantes Requerimentos 2019: nºs51 e 52, de autoria do Sr. Ver. Niaris Nogueira 

Ferreira, nº31, de autoria da Sra. Verª. Lilian Reis Padilha, nºs47,48,49,50 e 51, 

de autoria do Sr. Ver. Francisco Valécio de Abrantes. Concluída a leitura, o Sr. 

Presidente deu início ao tempo atribuído a Comunicação de Lideranças 

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

a todos, teceu comentários acerca da Lei Kandir, o Governo do Estado do Pará 

deu entrada através de uma ação no Supremo Tribunal Federal em 2016, sendo 

que foi deferido e estipulado o prazo para que o Congresso estabilize e faça 

modificações corretas em relação a essa lei, contudo, salientou para que haja a 

elaboração de moções por parte das Câmaras Municipais voltadas a esse âmbito. 

Na oportunidade, o Sr. Ver. Ivonaldo Barreto solicitou ao Sr. Presidente que 

cancelasse o Pequeno Expediente para que o ex. Secretário de Obras, Sr. Ivo 

Barreto disponibilizasse de mais tempo na Tribuna Popular, sendo a referida 

solicitação aceita por todos. Em ato continuo, convidou o Sr. Ivo Farias Barreto 

para fazer uso da tribuna, representando o mesmo o Sr. Prefeito Municipal que 

no momento se encontra na XXII Marcha em Brasília em Defesa dos Municípios, 

agradeceu a oportunidade e frisou que mediante a tantas dificuldades que passa 

o Município neste momento, o Governo Municipal não estar inerte, tão pouco 

deixou a mercê do esquecimento, que inclusive o Sr. Prefeito estar tomando as 

providencias para que seja decretado estado de calamidade pública. Informou que 

o Sr. Prefeito esteve reunido na SEDOP (Secretaria de Estado de 

Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas), no SETRAN (Secretaria de Estado 
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de Transporte), FUNASA (Fundação Nacional de Saúde), além de audiências com 

Deputados e o Governador do Estado, tudo isso em prol das questões que 

envolvem o Município. Que de acordo, frisou que estão limitados, porém, 

presentes e para este momento estão tomando medidas emergenciais para 

recuperar a estrada que dá acesso à região das Ilhas. Noticiou acerca do projeto 

que vem sendo elaborado junto ao INCRA, para que na estrada Augusto 

Corrêa/Perimirm, seja feita a terraplanagem e posteriormente se consiga uma 

pavimentação asfáltica. Pontuou que, todos os serviços executados nas estradas 

vicinais durante este governo, foram promovidos através de recursos próprios. O 

mesmo lamenta quando nas redes sociais por falta de conhecimento, algumas 

pessoas propagam mentiras denegrindo a imagem do Governo Municipal. Na 

oportunidade, comentou que quando ainda estava como Secretário de Obras, 

utilizou dos maquinários públicos para serviços pessoais, reconhece que não 

poderia, mas que, tais serviços eram realizados fora do expediente. Com relação 

ao Perimirim, os serviços na Ponte estão avançando, além disso, ações serão 

implantadas naquela Vila como, instalação de Luminárias em Led. No ensejo, 

informou que no dia 30 de dezembro de 2016, foi enviado para a conta da 

prefeitura um recurso na ordem de um milhão cento e quarenta e sete mil, cento 

e seis reais e setenta e cinco centavos (R$1.147,106,75), sendo transferido no 

mesmo dia, setecentos e cinquenta e um mil, trezentos e setenta e três reais e 

seis centavos (R$751.373,06) para contas diversas, ficando em conta setecentos 

e oitenta mil, novecentos e quarenta e um reais (R$780.941). Oportunamente, 

asseverou que não é verídico que havia ficado na conta da Prefeitura um recurso 

de um milhão e quatrocentos mil, isso somente se configura em querer jogar a 

população contra a Gestão Municipal. Registrou ainda que no dia 10 de janeiro 

de 2017, foi repassado para a conta da prefeitura o recurso do RFD, cento e vinte 

e oito mil, quinhentos e cinquenta e três reais (R$128.553) e outro recurso de Seis 

Mil reais, pontua que ficou retido pela Receita Federal, quatrocentos e oito mil, 

oitocentos e setenta e um reais (R$408.871). Para finalizar, manifestou-se a 

disposição de todos. Franqueada a palavra aos Sres. Vereadores para os 

eventuais questionamentos e sugestões, usou a palavra o Sr. Ver. Francisco 

Valécio, disse que mesmo sendo leigo na área da engenharia e da infraestrutura, 

o município ao longo dos anos não se planejou para crises hídricas como estas, 

mediante a isso, perguntou o que a prefeitura tem hoje emergencialmente 

planejada para fazer, a partir desse momento enquanto gestão para prevenir uma 

situação pior, na oportunidade, disse que a falta de respeito acontecem e não 

podem abrangi e sistematizar as coisas, solicitou ao mesmo o levantamento 

patrimonial perante a receita federal. Em resposta, disse o Sr. Ivo Barreto que não 

generaliza as redes sociais, mas que, as críticas são inevitáveis. Ressalta também 

que, não podem prever uma catástrofe, no entanto, estão empenhados junto a 

defesa civil para dar seguimento aos trabalhos. Com a palavra a Sra. Verª. Glaucia 



3 
 

 

Sério, que agradecendo a presença do Sr. Ivo Barreto, solicitou esclarecimentos 

sobre a verba da repatriação no que diz respeito à período, receita, despesas e 

processos licitatórios. Dirigiu-se ao Sr. Presidente, dizendo que transformará o 

pedido em requerimento a ser apresentado na próxima sessão e solicitou a 

solidariedade dos Sres. Vereadores com a aprovação do pleito. Dada a palavra 

ao Ver. José Carlos Amorim congratulou-se com o Sr. Ivo Barreto, porém, 

lamentou um acontecimento quando precisou ligar para o mesmo e não foi bem 

atendido, enfim, agradeceu satisfeito com a execução de muitos serviços que 

efetuou enquanto Secretário de Obras neste Município. Após, perguntou o Edil 

Ivonaldo Barreto quando será possível retomar com a operação tapa buracos, 

falou ainda acerca das pontes que foram construídas e recuperadas com recursos 

próprios do município. Falou o Sr. Ivo Barreto que, assim que o período de chuvas 

cessarem e também a usina do Sr. Raimundão estiver pronta, este garantiu que 

enviará o asfalto para continuar com os referidos serviços. A seguir, a Verª. Lilian 

Reis frisou que com relação às redes sociais a vida pessoal e profissional acaba 

se misturando. Na ocasião, reportou-se acerca da situação da Rua Joaquim 

Ferreira Seixas, perguntando em que se basearam porque não teve uma 

prevenção. Respondeu o Sr. Ivo, que algumas empresas costumam efetuar 

serviços de má qualidade, no entanto, reconhece que naquela Rua foram 

executados serviços dessa natureza. Com a palavra o Sr. Ver. Carlos Melo, que 

congratulando- se com o mesmo, manifestou-se preocupado com a situação do 

município, que inclusive esteve na capital do estado, cobrando a estimativa da 

estrada PA/462, adentrou que o valor estipulado na placa para recuperá-la, vai 

além do que se precisa para conserva-la. Na oportunidade, o Edil José Benedito, 

solicitou para a Secretaria de Finanças, relatório das receitas do Município do ano 

de 2017 até o presente ano, bem como, despesas, extratos bancários que 

comprove a movimentação desses recursos. Requer da Secretaria de Obras 

providencias aos buracos que se formam em decorrência das chuvas nas ruas da 

Vila de Nova Olinda, que possivelmente casas podem desabar. Na oportunidade, 

falou o Sr. Presidente que todos os governos que passaram por este município 

têm sua parcela de culpa, no que se refere às manutenções das estradas e 

pontes. Em suas reivindicações, solicitou tomada de providencias nos bairros 

desta cidade, bem como, um relatório elaborado pelo Executivo Municipal, 

informando as atividades do Sr. Prefeito com relação aos problemas municipais. 

Retomando a palavra o Sr. Ivo Barreto, ressaltou que levará ao conhecimento do 

Gestor Municipal as reivindicações e sugestões requeridas pelos Sres. 

Vereadores e agradeceu pela oportunidade. Na oportunidade, o Sr. Ver. Antônio 

Maria fez questão de agradecer os serviços realizados na ponte e na estrada da 

Comunidade de Porto Velho por meio da Secretaria de Obras, que também 

proporcionou a interligação com outras comunidades. Oportunamente, o Edil 

Ivonaldo Barreto mencionou requerimento verbal requerendo junto ao Governo do 
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Estado, através da Secretaria de Segurança Pública a ativação da 15ª Companhia 

Independente da Polícia Militar no Município de Augusto Corrêa. Passando para 

o Grande Expediente fez uso da tribuna o Sr. Ver. Francisco Valécio de 

Abrantes, que saudando os presentes nominalmente, informou que se reunirá 

com o Dep. Chicão, onde cobrará ação efetiva do Governo Estadual neste 

Município. Entretanto, disse que para este momento é importante estarem unidos 

para evitar possíveis catástrofes, pois, o que lhe causa preocupação é a tragédia 

anunciada. Falando acerca da PA/462 insinuou que não seja banalizada a sua 

recuperação, no entanto, ao trecho que liga a Vila de Aturiaí, é necessário a 

princípio, um planejamento e estudos topográficos, do contrário sempre irão 

alagar. Com relação aos seus requerimentos, que solicitam sessões itinerantes 

nas Comunidades de Porto Velho, Araí, Vila Verde e Buçu/Buçuzinho, justifica 

que visam proporcionar aos Vereadores passar pela mesma situação dos 

munícipes interioranos, fez uma breve observação, há possibilidade de mudanças 

de datas para as supracitadas sessões, frisou que além de ser um grande desafio 

é salutar ouvir os anseios dos mesmos. Enfim, fez menção ao seu Projeto de Lei 

acima mencionado, que vem de encontro ao princípio da moralidade e garantir 

que os cargos comissionados não sejam ocupados por pessoas consideradas 

fichas sujas. Seguindo, fez uso da palavra a Sra. Verª. Lilian Reis Padilha, que 

cumprimentando a todos, agradeceu a Deus pelo dom da vida. Realizou a defesa 

de seu requerimento, aguarda que o setor tributário do município elabore o 

tabelamento de preço do pescado, principalmente no período da semana que se 

aproxima, denominada semana santa. Teceu comentários sobre o transporte 

escolar Augusto Corrêa/Bragança, questionando a conduta do motorista pela 

forma desrespeitosa que trata os estudantes universitários, na oportunidade, a 

Verª. efetuou a leitura do art.147, da Lei Orgânica, onde descreve que o transporte 

é um direito fundamental do cidadão. Declarou que o município passa por 

problemas na área da educação, mas que, os estudantes merecem ser tratados 

com respeito pelo motorista que é um servidor público. Aparteando, a Serª. Verª. 

Glaucia Sério se solidarizou com a causa dos estudantes universitários que usam 

o transporte escolar bancado pelo Poder Público Municipal. Na oportunidade, 

colocou que o referido transporte escolar é uma conquista do governo Amós 

Bezerra e que, felizmente continuou sendo financiado pelas gestões que o 

sucederam. Ressaltou que repudia o ocorrido recentemente dentro do transporte, 

o que tem causado constrangimento aos reclamantes. Para concluir, afirmou que 

estará procurando a Secretária de Educação e o Prefeito Municipal, os quais com 

toda certeza não concordam com essa prática. Retomando a palavra a Verª. 

lançou convite aos colegas Edis para participarem de uma reunião que acontecerá 

na Acrópoles, juntamente com os estudantes e o motorista do ônibus escolar. 

Usou a palavra no grande expediente o Sr. Ver. Sebastião Siqueira Quadros, 

que saudando os Sres. e Sras. Vereadoras e demais presentes, agradeceu a 
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Deus pelo momento oportuno. A princípio, manifestou a sua preocupação com 

relação à situação deste município. Relata o Vereador que a PA/462, encontra- 

se neste estado é porque não recebeu os serviços necessários, tanto deste 

governo, quanto dos que antecedeu, essa estrada é importante para o 

escoamento da produção agrícola do município. Externou seu apoio aos 

requerimentos apresentados pelo Ver. Francisco Valécio, observando que para 

este momento é inviável, embora sinta na pele o que é trafegar todos os dias por 

estas estradas. Discorrendo acerca do pronunciamento do Sr. Ivo Barreto, disse 

que tem conhecimento de que o recurso foi enviado para a conta da prefeitura 

ainda neste governo, quanto a isso, é importante alguns esclarecimentos por parte 

da Gestão Municipal. Prosseguindo, fez uso da tribuna o Edil José Carlos 

Amorim da Costa, que em nome do Sr. Presidente cumprimentou a Mesa 

Diretora, por seguinte aos demais Vereadores e presentes, após, agradeceu a 

Deus por mais uma sessão. Iniciou o seu pronunciamento retratando a respeito 

da Ponte do Arrozal, informando que até o momento mais de vinte metros está 

realizado, a obra é de emenda Parlamentar do Dep. Beto Faro e custará 

oitocentos e dezessete mil reais, brevemente a mesma estará concluída, pois, é 

uma obra muito necessária que vai impactar diretamente na qualidade de vida da 

população. Questionou quanto ao recurso de mais de quatrocentos mil reais que 

a Secretaria de Saúde deixou de receber, esse acontecimento é sinônimo de 

perda ao município que passa por dificuldades nesse momento. Na oportunidade, 

disse que até o momento não foram executados os serviços para a recuperação 

da estrada do Zé Abrão ao Laguinho, como solicitado em outras sessões. Afirmou 

que realizar intervenções na estrada PA/462, nesse período chuvoso é jogar 

dinheiro fora. Enfim, manifestou- se de acordo as sessões itinerantes, porém, 

reconhece que não é o momento propício. Tendo usado a tribuna o Sr. Ver. 

Messias Gama Amorim, que após saudar os presentes, agradeceu a Deus pelo 

momento oportuno. Na oportunidade, disse que não foi possível comparecer na 

ultima sessão, por conta do estado precário da estrada, agradeceu a 

compreensão. Neste seguimento, considerou que as fortes chuvas têm 

colaborado para deteriorar ainda mais as pontes e estradas, afirmou que é fácil 

fazer críticas ao governo quando não tem conhecimento das problemáticas, enfim, 

disse que, trabalha todos os dias em benefício da população. De posse da palavra 

o Sr. Presidente, Ver. Niaris Nogueira Ferreira, que cumprimentando a todos, 

realizou a defesa de seus requerimentos, justificou que o requerimento 

direcionado a ponte do Perimirim, visa acompanhar os trabalhos realizados por 

empresas contratadas de outras cidades que executam serviços neste município, 

fez uma breve observação, pois, se tivessem feito o trabalho de acompanhamento 

na Câmara Municipal, não estaria acontecendo tantos problemas, a exemplo citou 

a ponte do Perimirim e o prédio da Câmara Municipal. Justificou também que, ao 

ter realizado uma visita no prédio do Conselho Tutelar, pôde constatar que não 
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possuem impressora multifuncional, além disso, necessitam também de um fogão 

e um armário de arquivo. Falando acerca da Ponte do Arrozal, quando solicitou 

ao ex. Secretário de Obras a sua metragem, disse que de acordo a placa o valor 

é de oitocentos e dezessete mil, quinhentos e oitenta reais e trinta e quatro 

centavos e que, de acordo ao ex. Secretário para essa ponte a média é de seis 

mil o metro, portanto, ao fazer um pequeno cálculo a ponte possui setenta e seis 

metros, que corresponde a quatrocentos e cinquenta e seis mil reais, todavia é 

necessário realizar uma fiscalização por parte deste Poder, pois, a placa 

demonstra quase o dobro do valor. No ensejo, comentou que ao verificar o Portal 

da Transparência, observou que o valor de proventos recebidos mensalmente 

pelo Diretor do Departamento Administrativo da Prefeitura Municipal, cujo salário 

base é de dois mil, trezentos e doze reais cinquenta e seis centavos, outros 

eventos seis mil, cento e setenta e sete reais e cinquenta e três centavos, com 

total de provento oito mil, quatrocentos e nove centavos, asseverou que esse 

salário não existe, é uma questão que precisa ser averiguada. Ultimou, 

agradecendo a Deus pelo momento oportuno. Em seguida, o Sr. Presidente 

submeteu para a discussão e votação os Requerimentos: nºs51 e 52, do Sr. Ver. 

Niaris Nogueira Ferreira, nº31, da Sra. Verª. Lilian Reis Padilha e 

nºs47,48,49,50,51, do Sr. Ver. Francisco Valécio de Abrantes, sendo os mesmos 

aprovados por unanimidade. Após, realizou a distribuição para a Comissão de 

Constituição, Justiça e Redação de leis: Projeto de Lei nº05/2019: que Institui a 

Exigência de Ficha Limpa para Nomeação nos Cargos Comissionados existentes 

nos órgãos dos Poderes Executivo e Legislativo Municipal, e dá outras 

providencias, de autoria do Sr. Ver. Francisco Valécio de Abrantes. Na 

oportunidade, a Presidente da CCJ, marcou uma reunião com os demais 

membros para o dia 11, às 09:00 horas, no salão Plenário deste Poder. A seguir, 

o Sr. Ver. Francisco Valécio marcou reunião com os demais membros da CPI para 

o dia 16, às 09h00, neste Poder. Não tendo mais nada a ser tratado nem 

comentado o Sr. Presidente encerrou a presente sessão e marcou a próxima para 

o dia 23 do mês em curso. Sala do Salão Plenário Domingos Nivaldo Lima, da 

Câmara Municipal de Augusto Corrêa, em 09 de abril de 2019.  

  


