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Ata da 5ª Sessão Ordinária da 3ª Sessão Legislativa da 14ª Legislatura da 
Câmara Municipal de Augusto Corrêa, realizada em 12 de março de 2019.  

 
Aos doze (12) dias do mês de março de dois mil e dezenove (2019) às nove 

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

Legislativo Municipal, sob a Presidência do Sr. Vereador Niaris Nogueira 

Ferreira, solicitou para a Segunda Secretária efetuar a chamada nominal dos 

Sres. e Sras. Vereadoras que havendo número regimental declarou em nome de 

Deus aberta a presente sessão. Em seguida, citou a Secretária uma passagem 

Bíblica, extraída do Livro de Salmos. Após, a leitura da ata anterior que foi 

aprovada por unanimidade, o Sr. Presidente autorizou o Primeiro Secretário 

efetuar a leitura da matéria da pauta que constou dos seguintes: 

Requerimentos conjunto n°15/2019: CMAC: Requer Instauração Parlamentar 

de Inquérito. Projetos de Leis do Executivo Municipal para as comissões 

n°001/2019: Dispõe sobre a Criação do Conselho Municipal de Turismo: 

COMTUR, e dá outras providencias, n°007/2019: Dispõe sobre a Destinação ao 

Fundo Municipal de Meio Ambiente: FMAB, dos repasses estaduais 

provenientes da Lei Estadual 7.638, de 12 de julho de 2012, que Institui o ICMS 

Verde, e dá outras providencias. Requerimentos 2019: n°15, de autoria do Sr. 

Ver. Messias Gama Amorim, n°s 46, 47 e 48, de autoria do Sr. Ver. Niaris 

Nogueira Ferreira, n°36 e n°37, de autoria do Sr. Ver. Francisco Valécio de 

Abrantes, n°s006, 007 e 008, de autoria do Sr. Ver. Jamerson William Alves da 

Costa. Concluída a leitura, o Sr. Presidente deu início ao tempo atribuído as 

comunicações das Lideranças Partidárias, fez uso da palavra o Ver. Jamerson 

William Alves, que saudando a todos, fez comentários acerca do 

pronunciamento do Sr. Prefeito na Rádio difusora, onde mais uma vez tenta 

desqualificar e minimizar o trabalho do Vereador, o mesmo não respeita esse 

Parlamento que usa dos recursos públicos para afronta-los. Dando seguimento 

a sessão, o Sr. Presidente iniciou o Pequeno Expediente convidando o Sr. Ver. 

Francisco Valécio para apresentar os seus requerimentos. O Ver. a princípio, 

tornou- se público o requerimento conjunto de nº35/2019, que solicita 

Instauração de Comissão Parlamentar de Inquérito, com fundamento no § 7º, 

art.10 da Lei Orgânica Municipal, de acordo ao art.30 do Regimento Interno 

desta Casa Legislativa, composto com os Edis José Benedito G. Fernandes e 

José Carlos Amorim da Costa, visa investigar a Aplicação de Recursos 

Financeiros alocados no Orçamento Municipal à disposição da Secretaria 

Municipal de Educação, no montante de um milhão, cento e quarenta e sete mil, 

quinhentos e sessenta e um reais e sessenta centavos, quais deveriam ser 

destinados a aquisição de materiais de construção e reformas das escolas 

municipais. Após, apresentou os requerimentos que solicitou Pavimentação e 

Ampliação do Bairro Jardim Bela Vista, serviços de Roçagem e Alocação de um 
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Médico para ESF Cidade Nova com urgência. Solicitou Emendas Parlamentares 

de custeio para a Secretaria Municipal de Saúde. Para defende-los relatou as 

dificuldades que tem este Poder em ter acesso às informações solicitadas aos 

órgãos competentes, frisou que todos os vereadores fazem jus ao seu papel e 

buscam constantemente interagir com a população, pontualiza que as questões 

divergentes pessoais nesse momento de mandato, devem ser esquecidas para 

dar uma resposta efetiva à população dos serviços de saúde, educação, 

promoção social e agricultura.   A seguir, o Sr. Presidente ocupou a tribuna para 

apresentar os seus requerimentos que solicitam Reforma da Escola de Ensino 

Fundamental Washington Rodrigues, na Comunidade do Livramento e a 

Normalização da Iluminação Pública, Roçagem e Limpeza/ Reforma e 

Ampliação da Escola de Ensino Fundamental Belarmino Lelo, na Comunidade 

do Patal. Usou a tribuna para efetuar a leitura de seu requerimento o Sr. Ver. 

Messias Gama, que solicitou Roçagem e Limpeza das Vilas de Itapixuna, 

Ipixuna e Areia Grossa. Em seguida, realizou a apresentação de seu 

requerimento o Edil Jamersom William Alves, que solicitam Informações da 

Secretaria Municipal de Agricultura, dos Tratores, seus implementos agrícolas e 

veículos em estado de uso pertencentes ao Patrimônio Municipal ou outros que 

estão a serviço da mesma/ informações do Espelho da Folha de pagamento dos 

funcionários da Secretaria Municipal de Educação, referente ao exercício de 

2018 e do Espelho da Folha de pagamento dos Funcionários da Secretaria 

Municipal de Administração, referente ao exercício de 2018. Passando para o 

tempo atribuído a Tribuna Popular convidou para fazer uso da palavra o 

Comunitário, Sr. José de Sousa, que saudando a todos, reportou- se acerca 

da Vila de Perimirim, mediante as problemáticas expostas por conta da não 

conclusão da Ponte, discorre que somente uma parte da balsa chegou, porém, 

se entristece em saber que não tem previsão de quando os devidos serviços 

naquela ponte irão acontecer. Vale considerar, que muitas tragédias que 

ocorrem mundialmente se dão pela ação do tempo ou por obras mal feitas, 

solicita esclarecimentos aos Sres. Vereadores, através da fiscalização, no 

sentido de oferecer melhores dias aquela Vila. Após, foi convidada para fazer 

uso da palavra a Secretária Municipal de Educação, Sra. Rosenilde de 

Cássia Cunha de Assis, que cumprimentando os presentes, agradeceu a Deus 

pelo momento oportuno. Na oportunidade, discorreu do ato ofensivo que sofreu 

por parte do Ver. Niaris Nogueira, no dia 23 do mês de janeiro do corrente ano, 

em uma página de rede social, ocorre que naquele momento respondeu 

enquanto, Servidora Pública, Secretária Municipal de Educação, o ofício 

encaminhado por esta Casa de Leis pelo referido Vereador, o qual já se 

colocava como presidente no ato do ofício e tudo aquilo que o vereador 

colocava como pedido de esclarecimento já havia de fato sido esclarecido, em 

especial ao pagamento dos servidores temporários deste município, porém, o 
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citado Ver. publicou na rede social o ofício encaminhado que se tratava de uma 

conversa entre instituições. Como cidadã exige respeito, pois foi tratada de 

caloteira, além disso, o mesmo fez referência a algo da administração de 2011, 

quando naquele momento deixaram empenhada a folha de pagamento de 

dezembro de 2012 e o Executivo Municipal recebendo a prefeitura em 2013, não 

levou em consideração o recurso que havia em conta e o empenho feito para tal 

pagamento, asseverando que isso se encontra em julgamento no Ministério 

Público Federal. Para finalizar, tornou público o pedido de cassação do mandato 

legislativo do Ver. Niaris Nogueira por falta de Decoro Parlamentar. Com a 

palavra o Assessor Jurídico, Sr. Josué Moraes, que cumprimentando a todos, 

se reportou acerca de que há duas semanas, a Mesa Diretora deste Poder 

expediu uma resolução que definia a quantidade de vagas entre os partidos para 

compor as Comissões Permanentes e uma outra resolução que recusou a 

formação de um Bloco Parlamentar da Base ligado ao Governo Municipal, esse 

indeferimento causou vários debates, inclusive o Edil Carlos Melo Lima Júnior, 

fez duras críticas sem qualquer fundamento. Esclareceu que de acordo ao 

Regimento Interno, no § 3º, art.11, não será admitida a formação de bloco 

parlamentar composto de menos de um terço dos membros da Câmara 

Municipal, finaliza, comentando sobre analfabetismo funcional, que corresponde 

à pessoa que lê e não tem a capacidade de interpretar. Concedido o direito de 

resposta ao Ver. Carlos Melo Lima Júnior questionou o comportamento do 

referido assessor, que fazendo parte do quadro de funcionário deste Poder, usa 

da tribuna para desrespeitar vereador com a anuência da Presidência da Casa. 

Releva ainda que, este Poder cobra tanto por ações do Executivo Municipal, 

mas que, faz igual. Passando para o Grande Expediente o Sr. Presidente 

franqueou a palavra aos Sres. Vereadores e de acordo ao livro de assinaturas, 

fez uso da tribuna o Sr. Ver. José Carlos Amorim da Costa, que saudando os 

Sres. e Sras. Vereadoras e demais presentes, agradeceu a Deus por mais uma 

sessão Legislativa. Na oportunidade, agradeceu a Secretaria de Obras por ter 

atendido ao seu pedido, solicitou providencias imediatas para o trecho de 

acesso a Comunidade de Emburuaca. Enfatiza que não é inimigo do prefeito, 

sempre que usa o seu espaço na tribuna é para defender o povo deste 

município, afirmou que também já foi ofendido, mas que, os problemas não se 

resolvem através de grosseria e nem ameaças, porque o que os unem nessa 

Casa de Leis é unicamente defender o povo. Enfim, almeja que se for da 

vontade de Deus, realizará o sonho de contemplar a Vila de Araí com uma 

grande obra. Com a palavra o Sr. Ver. Miguel Ivonaldo F. Barreto, que 

cumprimentando a todos, mencionou um requerimento verbal solicitando a 

Instauração de uma Comissão Parlamentar de Inquérito, para investigar 

apropriação indevida de recursos públicos com a anuência da ex. Gestora, 

especificamente o espelho da folha de pagamento da Secretaria Municipal de 
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Educação, pois, como é do conhecimento de todos que na gestão passada a 

irmã da ex. Gestora exercia a função de Secretária de Gabinete e recebia 

cumulativamente como professora, além da mesma outros professores estão 

devolvendo o recurso público pôr na época assumir funções que não deveriam. 

Reportando- se ao jurídico da Casa, disse que pior é você possuir várias 

formaturas e rasgar o Regimento, quando se refere ao pedido de liderança e de 

formação de Bloco Parlamentar. Citou ainda que, não presenciou nenhum 

vereador de base ou oposição, deslocar- se ao Promotor de Justiça ou ao TCM 

para verificar situações como, o convênio da Praça da Bíblia, os Noves 

Elevados e os PSF do Buçú e Zé Castor. Para finalizar, registrou que 

apresentará um documento solicitando ao Tribunal de Justiça, a casa do 

judiciário para que através de parceria o Governo Municipal possa desenvolver 

alguma atividade naquele espaço. Prosseguindo, usou a palavra a Sra. Verª. 

Glaucia F. de Araújo Sério, que em nome do Sr. Presidente cumprimentou aos 

seus Pares, seguindo aos demais presentes e agradeceu a Deus pelo dom da 

vida. Proferindo, disse ao Sr. José de Sousa, que como cobrança e cumprindo o 

trabalho de vereador, estiveram conversando com o responsável da obra da 

ponte na Vila de Perimirim, mediante a isso as providencias já estão sendo 

tomadas. Teceu comentários a respeito da solicitação do Ver. Miguel Ivonaldo, 

com relação à instauração de CPI, enfatiza que aquilo que é feito com o dinheiro 

público interessa aos Vereadores, a coletividade e independe do tempo, porque 

crime contra a administração não prescreve. Comentou que, de acordo com as 

orientações do TCM, é vedado ao Secretário Municipal ocupar um outro cargo 

na gestão municipal, uma vez que, é agente político, cabendo-lhe a dedicação 

exclusiva a administração, o que inviabiliza acumular outra função paralela ao 

exercício do mandato. Portanto, a prática adotada no governo passado, pela 

então Secretária de Gabinete, acumulando além do secretariado, a carga 

horária de 200 horas em sala de aula, configura- se crime contra a 

administração pública, duas vezes, vale mencionar. Reportou- se sobre a Praça 

da Bíblia, que tendo 50% do recurso recebido e 22% aplicado, esse processo foi 

instaurado pelo próprio Estado, que cancelou o convênio por falta de prestação 

de conta e encaminhou para tomada conta especial, aguarda que esses fatos 

não caiam no esquecimento e que seja evidenciado neste Poder, cuja função 

precípua é fiscalizar. Com a palavra o Sr. Ver. Carlos Melo Lima Júnior, que 

saudando os Sres. e Sras. Vereadoras e demais presentes, iniciou seu 

pronunciamento repudiando a atitude arbitrária da Rede Celpa em interromper 

fornecimento de energia elétrica na periferia do município, haja vista que, essa 

companhia é impossibilitada de fazer esses procedimentos aos finais de 

semana, bem como, nos dias que antecede os feriados, diante do exposto, 

apresentará uma moção de repúdio contra a companhia Rede Celpa. Dirigindo- 

se ao Sr. Josué, discorreu que este não é assessor do presidente e sim, deste 



5 
 

Poder, pois enquanto estiver como tal tem por obrigação e pelas funções 

operacionais, responder através das resoluções e assessorando a Presidência, 

o Ver. solicitou a gravação em que o referido assessor comete essa ofensa, 

para as devidas providencias. Outrossim, frisou acerca do comportamento 

arbitrário do Sr. Presidente neste Poder que vai contra os princípios expostos na 

tribuna, quando solicitaram a formação do Bloco parlamentar, disse ser somente 

uma questão de bom senso. Enfim, ressalta que não tem nada contra o Sr. 

Presidente e deseja terminar esse mandato aprovando o seu trabalho como tal. 

Em seguida, fez uso da tribuna o Sr. Ver. José Benedito G. Fernandes, que 

saudando as pessoas presentes nomeadamente, agradeceu a Deus pelo 

momento oportuno. Reiterou o envio de ofício destinado a Secretaria de Obras, 

requerendo a limpeza das vias públicas das Vilas de Nova Olinda, Peroba, 

Trevinho e Zé Castor. Manifestou o seu apoio ao requerimento que solicita a 

instauração de CPI, pois, a população não pode ser prejudicada. Na ocasião, 

lembrou que no Governo passado esteve como Secretário de Agricultura, 

embora reconheça que naquela época houve algumas deficiências, assevera 

que existe uma incompetência por parte do atual Governo Municipal, fato este 

que contradiz o tema ‘‘Tempo de Reconstruir’’, porque este ainda não construiu 

nenhuma obra, tão pouco deu seguimento às obras deixadas pela gestão 

anterior. No momento oportuno, o Sr. Presidente efetuou a entrega do Relatório 

Quadrimestral da Saúde de 2018 ao Presidente da Comissão de Educação, 

Saúde e Assistência Social, Sr. Ver. Francisco Valécio, em seguida, autorizou a 

sua saída da presente sessão, após, convidou o Ver. Raimundo Reginaldo para 

assumir a Primeira Secretaria. Retomando a palavra, o Ver. reportou- se sobre 

as colocações da Secretária de Educação, se perguntando acerca do destino do 

recurso que ficou empenhado para pagar os servidores da educação, sendo que 

foi a ex. gestora que efetuou esse pagamento, enfim, enalteceu a importância de 

um esclarecimento a respeito dos acontecimentos dentro da Administração 

Municipal. Usou a tribuna no grande expediente o Sr. Ver. Raimundo 

Reginaldo Santana, que em nome do Sr. Presidente saudou a Mesa Diretora, 

por seguinte aos demais Vereadores e presentes. Congratulou- se com o 

comunitário da Vila de Perimirim, mediante a sua preocupação com essa vila, 

disse que confia na palavra do Sr. Paulo Brigido de que os serviços naquela 

ponte serão concretizados. Outrossim, salientou que tem muitas obras no 

município que fazem parte do slogan ‘Tempo de Reconstruir’ e frisou que este 

não é mentiroso, tanto que citou as escolas André Alves e Raimundo Antero, na 

Vila de Nova Olinda, complementou o vereador que mentir na tribuna é falta de 

decoro Parlamentar. No azo, manifestou a sua preocupação com relação a CPI, 

pois, quem administra recurso público têm que ter responsabilidade, evidenciou 

que através dessa investigação falhas forem encontradas, tanto na gestão 

passada, quanto na atual, responderão a isso. Concluindo, falou que esta 
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viabilizando com a Secretaria de Obras, a limpeza pública da Vila de Nova 

Olinda. Usou a palavra o Sr. Ver. Jamerson William Alves da Costa, que 

saudando os presentes nominalmente, ressaltou a princípio, acerca do pedido 

de cassação do mandato Legislativo do Sr. Presidente, realizado pela Secretária 

de Educação, declarou que os Vereadores buscam dar publicidade a todos os 

seus atos e quanto mais transparência tiver dos atos dos agentes políticos, 

melhor será para a sociedade. Manifestou- se de acordo as CPIs apresentadas, 

haja vista que, esse ato investigativo é o instrumento que a lei oferece para 

conseguir transpor a falta de vontade do governo de informar a esse Parlamento 

tudo aquilo que busca, pois, o papel do Vereador é acompanhar devida 

aplicação dos recursos públicos. Em relação à folha de pagamento da 

educação, sugeriu acrescentar os demais períodos, porque ainda há problemas 

com funcionários recebendo o triplo de seu salário base e como foram 

verificados, outros não recebem nenhum salário. Contudo, aguarda que o Poder 

Público Municipal atenda com as devidas informações, que respeite o 

Parlamento e que, valorize o trabalho do vereador, pois nenhum deseja o mal do 

município, mas sim, o bem. Enfim, cobrou da Secretária de Educação que 

respeite a lei e busque empossar os Gestores Escolar eleitos. Tendo usado a 

tribuna, a Sra. Verª. Lilian Reis Padilha, que cumprimentando a todos, 

agradeceu a Deus pelo momento oportuno. Discorreu das visitas que realizou 

nas comunidades do Patal, Livramento e Perimirim, onde os moradores 

relataram as dificuldades quando necessitam transportar alguma pessoa doente 

por conta da situação da ponte. Na comunidade de Ponta de Urumajó, houve 

questionamentos com relação ao estado da ponte que oferece o acesso dos 

pescadores ao rio. No ensejo, solicitou o envio de um ofício para o 

Departamento da Vigilância Sanitária, solicitando providencias com relação aos 

animais mortos nas ruas. Falando sobre a falta de decoro parlamentar, lembrou-

se de quando foi acusada pelo Ver. Ivonaldo Barreto de ser ambiciosa 

esclareceu que recebeu por dois anos como coveira, não porque obrigou e sim, 

por vontade do Prefeito Municipal. Ultimou, almejando que as desavenças 

políticas acabem e que sigam a Lei Orgânica Municipal. De posse da palavra o 

Sr. Presidente, Ver. Niaris Nogueira Ferreira, que saudando os colegas 

Vereadores e demais presentes, nomeadamente, reportou- se a respeito de 

seus requerimentos, disse que visitou as comunidades de Patal, Anoirá e 

Livramento, que inclusive na rua de acesso ao Matadouro o estado é crítico, 

constatou que o problema da falta da merenda escolar, permanece nas escolas 

dessas comunidades. Relatou a situação da escola Belarmino Lelo, que possui 

salas de aulas com espaço insuficiente para acomodar os alunos, enquanto na 

escola do Livramento, o telhado está prestes a desabar. Na Vila do Patal não há 

iluminação Pública, as ruas estão todas emburacadas e cheias de matos. 

Discorreu ainda acerca da visita que realizou nas Vilas de Perimirim e Ponta de 
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Urumajó, relatando a situação precária da ponte utilizada pelos pescadores. 

Reportando- se sobre as colocações da Secretária de Educação, disse que fora 

eleito Presidente deste Poder no dia 04 de dezembro de 2018 e assumiu seu 

posto no dia 1º de janeiro deste ano, declarou que não tem medo de perder o 

seu mandato e disse que as CPIs, visa oferecer as informações necessárias a 

essa Casa Legislativa, porque o governo somente às omite descumprindo o 

Regimento, enfim, aduziu que o Sr. Prefeito e a referida Secretária, é quem 

deveriam ser caçados, pois, é verídico o descontentamento da população a esse 

governo. O último vereador a usar a tribuna o Sr. Ver. Messias Gama Amorim, 

que cumprimentando a todos, agradeceu a Deus por mais uma sessão. 

Manifestou- se favorável aos requerimentos apresentados. Disse ao comunitário 

de Perimirim, que também se preocupa com a situação daquela vila, que em 

conformidade, esteve com o responsável daquela obra cobrando providencias. 

Ressaltou que, os discursos neste Poder são diferentes, mas, todos 

direcionados para os anseios do povo. Manifestou- se de acordo a CPI, pois visa 

fiscalizar os recursos enviados ao município e como está sendo aplicado. 

Encerra, defendo o seu requerimento, disse que já foram realizados serviços de 

limpeza naquelas Comunidades, mas que, devido ao período chuvoso 

necessita- se novamente. Em seguida, o Sr. Presidente efetuou a Distribuição 

para a Comissão de Constituição, Justiça e Redação de Leis: os Projetos de 

Leis do Executivo Municipal: n°001/2019: Dispõe sobre a Criação do Conselho 

Municipal de Turismo- COMTUR, e dá outras providencias e nº007/2019: Dispõe 

sobre a Destinação ao Fundo Municipal de Meio Ambiente- FMAB, dos repasses 

estaduais provenientes da Lei Estadual 7.638, de 12 de julho de 2012, que 

Institui o ICMS Verde, e dá outras providencias. Após, submeteu para aprovação 

do soberano Plenário os Requerimentos de n°15, do Sr. Ver. Messias Gama 

Amorim, n°s46, 47 e 48, do Sr. Ver. Niaris Nogueira Ferreira, n°36 e n°37, do Sr. 

Ver. Francisco Valécio de Abrantes, n°s006, 007 e 008, do Sr. Ver. Jamerson 

William Alves da Costa, sendo todos aprovados por unanimidade. Não tendo 

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

sessão, marcando a próxima para o dia 19 do corrente mês. Sala das sessões 

plenárias da Câmara Municipal de Augusto Corrêa, em 12 de março de 2019.  


