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ATA DA TRIGESIMA SETIMA SESSÃO ORDINÁRIA DA DÉCIMA QUINTA LEGISLATURA DA 1 

CÂMARA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORRÊA, ESTADO DO PARÁ, REALIZADA EM 21 DE 2 

DEZEMBRO DE 2021. 3 

Aos vinte e um dia do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e um, às nove horas e quarenta 4 

e cinco minutos reuniu-se a Câmara Municipal de Augusto Corrêa em sua sede localizada à 5 

Rodovia PA/454 sem número km 8 Bairro São Benedito nesta cidade, para a 37ª Sessão Ordinária 6 

em sua Décima Quinta Legislatura do Segundo Período do Ano Legislativo. Os vereadores sob a 7 

presidência em exercício do Vereador Jose Carlos Amorim da Costa, secretariado pelos 8 

vereadores Esmael Carlos da Silva Sousa e Antônio Ernandes Brito do Rosário (1º e 2º) secretários 9 

respectivamente composta a Mesa foi feita a chamada regimental verificando a presença dos 10 

vereadores: Antônio Ernandes Brito do Rosário, Antônio Maria Rabelo Marques, Esmael Carlos 11 

da Silva Sousa, Francisco Valécio de Abrantes, Israel Alves Carneiro, José Carlos Amorim da Costa, 12 

Manoel Edivaldo Borges de Oliveira, Marcio Cleiton Farias de Sousa, Messias Gama Amorim, 13 

Miguel Ivonaldo Farias Barreto,  Reynolds Araújo de Oliveira, Sebastião Siqueira quadros, 14 

justificada a falta da vereadora Salena Amorim de Oliveira. De conformidade com o disposto no 15 

Artigo 31, da Lei Orgânica Municipal de Augusto Correa o Presidente declarou aberto a 37ª 16 

Sessão Ordinária, convidando-os a ouvirem a Leitura Bíblica (Eclesiásticos: 25 - 26). A seguir 17 

anunciou o EXPEDIENTE, com a leitura da ata da sessão ordinária do dia 14.12.2021, que 18 

submetida a votação foi aprovada por unanimidade. Prosseguindo o Sr. Presidente convidou o 19 

Primeiro Secretario a fazer a leitura da Pauta que constou do seguinte EXPEDIENTE: 20 

Correspondências Recebidas: PEQUENO EXPEDIENTE: ORDEM DO DIA: VOTAÇÃO – 1. PROJETO 21 

DE LEI Nº 012/2021.Origem: Poder Executivo- Ementa: Estima a receita e fixa despesa do 22 

município de Augusto Correa, para o exercício financeiro de 2022 , e dá outras providencias.2- 23 

PROJETO DE LEI Nº 015/2021.Origem:Poder Executivo – Ementa: Altera o Plano de Carreira, 24 

Cargos e Salários dos Servidores Públicos do Município de Augusto Correa(Lei Municipal Nº 25 

1.539/2005),o Regime Jurídico dos Funcionários  Públicos do Município de Augusto Corrêa (Lei 26 

Municipal nº1.883/2015) e dá outras providencias. Feita leitura da pauta e não havendo 27 

inscritos no pequeno expediente o Sr.  Presidente anunciou o grande expediente e pela ordem 28 

de inscritos convidou o Ver. Valécio de Abrantes para seu pronunciamento, ao saudar a Mesa 29 

Diretora e o público presente, cumprimentou o vice-presidente do Partido dos Trabalhadores de 30 

Augusto Correa o Sr. Everton Barbosa, lembrou sobre o evento que aconteceu no ultimo fim de 31 

semana que foi o festival cultural de raiz sendo um sucesso total. Agradeceu ao Ver. Esmael por 32 

está junto nessa parceria, onde pode perceber que o evento proporcionou que as pessoas 33 

pudessem conhecer os artistas locais. Disse que futuramente gostaria de transformar em lei para 34 

colocar no calendário municipal de eventos o festival para que possa ter outras edições para 35 

poder valorizar ainda mais os artistas locais. Parabenizou o Deputado Beto Faro, Deputada 36 

Dilvanda Faro e o Prefeito Estrela pela aquisição do caminhão do Programa de Aquisição de 37 

Alimentos -  PAA no município, fruto de emendas parlamentares destinadas pelo Deputado, na 38 

oportunidade solicitou para que a Casa fizesse uma nota de moção de elogios para encaminhar 39 
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ao Gabinete do Deputado como forma agradecimento pelos recursos destinados ao município. 40 

Parabenizou também a Secretaria de Educação Sra. Ivanez Baldez que através da secretária 41 

realizou o evento intitulado como Primeiro Premio Urumajó, incentivando a leitura, onde foi 42 

realizado o concurso de poesia e isso só somátiza e melhora o ensino aprendizagem dos alunos. 43 

Continuando o Sr. Presidente convidou para seu pronunciamento o Ver. Ivonaldo Barreto ao 44 

saudar a Mesa Diretora, o publico presente, lembrou do Projeto de Lei Nº 015/2021, falando que 45 

hoje não há o que justifique uma manobra deste parlamento, onde partes da categoria da qual 46 

será beneficiada se fazia presente, também manifestou-se  contra a votação e pediu para que 47 

fosse registrada em ata afirmando seu voto contrario ao  Projeto de Lei Nº 015/2021, pelo fato 48 

desse projeto ter um único motivo em não enfrentar as categorias que serão afetadas. Pediu que 49 

registrasse em ata, e que essa manobra fosse feita na ultima sessão para que não houvesse 50 

tempo para o povo não se defendesse, quanto o Projeto  de Lei Nº 012/2021, de origem do 51 

Executivo será a favor. Falou também da bonificação referente ao FUNDEB, e até o momento 52 

não viu o Executivo repassar nenhum centavo desse abono a quem é de direito, e nem viu o 53 

Parlamento comentar nada sobre o assunto. Pediu para  que a Casa não entrasse de recesso para 54 

que  fosse cobrado do Executivo, que o Secretário de Administração e o Procurador do Município 55 

explicasse o motivo do não recebimento do abono, já que o Legislativo é o responsável pela 56 

fiscalização. Dando continuidade o Sr. Presidente convidou para seu pronunciamento o Ver. 57 

Branco do Arai, ao saudar os presentes agradeceu a Deus pela oportunidade de estar presente 58 

nesta Casa, falou sobre a competição esportiva que aconteceu em sua comunidade, dizendo que 59 

essa modalidade tira muitos jovens da rua. Agradeceu a senhora Naiana Reis por está 60 

participando da ação onde arrecadaram uma certa quantia em dinheiro para compra de cestas 61 

básicas. Finalizando agradeceu há todos os envolvidos. Continuando o Sr. Presidente convidou 62 

para seu pronunciamento o Ver. Esmael Menner após saudar a Mesa Diretora e o publico 63 

presente agradeceu a Deus pela oportunidade de  está  nessa Casa, fez menção sobre o projeto 64 

do abono salarial, dizendo que é possível até o dia 30 que seja sancionado pois a menção que a 65 

lei do FUNDEB faz é muito clara é a de valorização dos Profissionais da Educação e como se sabe 66 

o PL 3418/2021 faz uma pequena modificação e especifica que terão direito quanto o efetivo 67 

exercício nas Redes de Ensino de Educação Básica, tornando assim um projeto muito mais 68 

abrangente e se tem ainda um ponto hábil para aguarda essa modificação. Dando continuidade 69 

o Presidente em exercício pediu licença para a Mesa para o mesmo fazer seu pronunciamento, 70 

após saudar os presentes falou do evento esportivo que promoveu em Fernandes Belo 71 

juntamente com os organizadores da comunidade dizendo ser gratificante a participação de 72 

todos e pretende levar o Projeto Criança Feliz adiante, finalizando agradeceu aos envolvidos. Em 73 

seguida o Sr. Presidente solicitou ao relator  designado das Comissões de Constituição Justiça e 74 

Redação de Leis e Economia Finanças e Fiscalização Financeira e Orçamento fazer a leitura do 75 

PARECER CONJUNTO CONCLUSIVO  Nº 025/2021 – CCJRL/CFEFFO/CMAC do Projeto de Lei nº 76 

015/2021, que altera o Plano de Carreira, Cargos e Salários dos Servidores Públicos do 77 

Município de Augusto Correa (Lei Municipal nº 1.539/2005) o Regime Jurídico dos Funcionários 78 
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Públicos do Município de Augusto Correa (Lei Municipal nº1883/2015) e do PARECER 79 

CONJUNTO CONCLUSIVO  Nº 023/2021 – CCJRL/CFEFFO/CMAC do PROJETO DE LEI Nº 012/2021 80 

DA LEI ORÇAMENTARIA ANUAL- LOA ,QUE ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO 81 

DE AUGUSTO CORREA, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022.Concluidas as leituras pelas 82 

relatorias da CCJRL e a CFEFFO em funcionamento conjunto votaram pela aprovação dos 83 

referidos projetos na íntegra, tendo o Sr. Presidente colocado para discussão Plenária os 84 

mesmos, que após alguns esclarecimentos do Ver. Valécio que foi aparteado pelo ver. Ivonaldo 85 

Barreto com pedido de vistas, o mesmo não foi aceito, esclarecendo  por não se tratar de reunião 86 

da comissão. Sendo o PROJETO DE LEI Nº 012/2021 DA LEI ORÇAMENTARIA ANUAL- LOA para 87 

o exercício financeiro de 2022, APROVADO por unanimidade; registrando-se que o Projeto nº 88 

015/2021, obteve nove (9) votos favoráveis, contando-se ainda com um (1) contra e uma (1) 89 

abstenção do vereador Reynolds Araújo de Oliveira. Não havendo mais nada a ser tratado o Sr. 90 

Presidente deu por encerrada a presente sessão comunicando aos Srs. Vereadores o 91 

encerramento deste período legislativo. Sala das Sessões Plenárias da Câmara Municipal de 92 

Augusto Correa, em 21 de dezembro de 2021. 93 


