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Ata da 7ª Sessão Ordinária da 3ª Sessão Legislativa da 14ª Legislatura da Câmara 
Municipal de Augusto Corrêa, realizada em 26 de março de 2019.  

 
Aos vinte seis (26) 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, 

Ver. Miguel Ivanildo Barreto, sob a Presidência do Sr. Vereador Niaris Nogueira Ferreira, 

Secretariado pelos Vereadores Francisco Valécio de Abrantes e Lilian Reis Padilha, que 

havendo quórum o Presidente declarou aberta a presente sessão, sob a proteção de Deus. 

Em seguida, passou a palavra para a Segunda Secretária que efetuou uma passagem Bíblica, 

extraída do Livro de Eclesiástico. Prosseguindo, o Sr. Presidente autorizou o Primeiro 

Secretário proceder a leitura da ata da sessão anterior, a qual submetida a discussão e 

votação foi aprovada por unanimidade. Seguindo, o Sr. Presidente solicitou ao Primeiro 

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

nº016/2019- GP/CMAC: Designa os Membros da Comissão Parlamentar de Inquérito da 

Câmara Municipal de Augusto Corrêa, para investigar fatos relacionados à Secretaria 

Municipal de Educação, e toma outras providencias. Requerimento: nº84/2019: CMAC- 

Requer Voto de Censura, de autoria do Sr. Ver. Jamerson William A. da Costa. 

Requerimentos 2019: nº60 e nº62, de autoria da Sra. Verª. Glaucia F. de Araújo Sério, nºs40, 

41 e 42 e Projeto de Resolução: n°01/2019: Ementa: Institui no Âmbito Municipal a Honraria 

Policial Destaque do Ano, e dá outras providencias, de autoria do Sr. Ver. Francisco Valécio 

de Abrantes. Projeto de Lei n°02/2019: Ementa: Proíbe o desligamento ou suspensão 

intencional de Energia Elétrica nas vésperas dos finais de semana ou de feriados, e toma 

outras providencias e Projeto de Lei n°03/2019: Ementa: Autoriza o Poder Executivo a 

suspender a cobrança da Contribuição de Custeio de Serviço de Iluminação Pública aos 

cidadãos que não disponham do serviço de iluminação pública no logradouro público em que 

residam, ambos de autoria do Sr. Ver. Niaris Nogueira Ferreira. Concluída a leitura, o Sr. 

Presidente deu início ao tempo atribuído as comunicações das Lideranças Partidárias, fez uso 

da palavra o Sr. Ver. Carlos Melo Lima Júnior, que saudando a todos, solicitou o 

encaminhamento de documento ao Governo do Estado, através do 33° Batalhão da Polícia 

Militar, a viabilidade de destinar novamente para atuar no Município de Augusto Corrêa, o 

Sargento Leandro Teixeira e o Sargento Lauro, considerando que quando estes estavam à 

frente das guarnições houve uma grande resolutividade quanto aos trabalhos executados. 

Diante disso, estende votos de congratulações aos citados pelos serviços prestados ao 

Município. Iniciando o Pequeno Expediente o Sr. Presidente convidou a Sra. Verª. Glaucia F. 

de Araújo Sério para apresentar os seus requerimentos que solicitam Ação Pública para 

Homens e Mulheres Rurais, no que diz respeito à prevenção e tratamento do Câncer de 

Próstata e de Colo do Útero. Na oportunidade, acrescentou que seja encaminhado também 

ao Secretário de Agricultura, porque esta ação é uma parceria com o SENAR e quem 

encaminha a demanda é a Secretaria de Municipal de Agricultura. Ressalta que em função do 

Senar, que dispõe dessa parceria junto à prefeitura de ofertas de cursos profissionalizantes, 

foi firmada a parceria para que no município a população tenha o atendimento de dois 

profissionais, os médicos Urologista e Ginecologista, sendo que provavelmente a comunidade 

que sediará esse evento será a localidade de Vila Nova, declarando que, tanto os homens 

quanto as mulheres ainda veem esses exames como constrangimentos. Com relação à 

Reforma da Escola de Ensino Fundamental Belarmino Alves, na Travessa do Dez, é uma 

escola polo e recebe uma demanda muito grande de alunos, no entanto, sabe que o valor da 

infraestrutura de um espaço é essencial para garantir educação de qualidade, pois um país 

somente se desenvolve se investir em educação. Em seguida, ocupou a tribuna o Sr. Ver. 
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Francisco Valécio de Abrantes, que cumprimentando os presentes nomeadamente, realizou a 

apresentação de seus requerimentos, que solicitam Sessão Itinerante da Câmara Municipal 

de Augusto Corrêa na Vila de Perimirim, no dia 02 deste mês para tratar questões pertinentes 

à comunidade e as necessidades urgentes. Solicitou Emendas Parlamentares para 

construção de Praças Públicas nas localidades rurais do Município, com acesso a internet, 

através de amplificador de sinal, em parceria as associações locais executoras da obra. 

Requer também a Implantação do Centro Pop de Augusto Corrêa para atender pessoas em 

Situação de Rua e Vulnerabilidade Social. Justifica que é salutar que este Parlamente se faça 

presente na Vila de Perimirim, pois possui isolamento geográfico comprovado, é necessário 

ter um olhar diferenciado porque o agravante é maior naquela Vila. Com relação às emendas 

solicitadas para a construção de Praças Públicas, visa oferecer oportunidades às Vilas, não 

só do lazer e da socialização, mas, trazer às pessoas o acesso à internet, além de 

proporcionar uma vivencia cultural as mesmas. Justificou ainda, que este Município já possui 

moradores de rua, mediante a isso, vê a urgência de implantar o Centro Pop, não somente 

para assimilar os moradores de ruas e pessoas que se encontram em estado de dependência 

psicoativa de drogas, mas, fazer um trabalho de política social para também combater a 

vulnerabilidade que é provocada às crianças abandonadas. Informou ainda que participou da 

1ª Plenária da Saúde, no dia 22 deste mês, na ocasião, submeteu como proposta, a 

publicidade dos exames, consultas e cirurgias. Comentou que visa o seu Projeto de Lei, o 

Título de Honraria ao Policial Civil e Militar do Ano em alusão ao dia da polícia, comemorado 

no dia 31 deste mês, para finalizar, discorreu que participou da Cerimônia de Posse dos 

Gestores Escolares, no dia 22 deste mês, os quais foram eleitos em 2018. A seguir, fez uso 

da tribuna para apresentar o seu requerimento o Sr. Ver. Jamerson William Alves da Costa, 

que solicitou Voto de Censura a Secretária Municipal de Educação, visto que, no dia 22 do 

corrente mês a referida secretária tomou a iniciativa de empossar os gestores escolares 

eleitos em 2018, ainda assim, a mesma desobedeceu a Lei Municipal e fez referência ao 

processo licitatório de mais de um milhão de reais, que foram gastos sem ter o Poder 

Legislativo conhecimento de onde foram aplicados. Enfim, disse que essa solicitação visa 

moralizar a administração pública e fazer respeitar o Poder Legislativo. Logo após, o Sr. 

Presidente usou a tribuna para realizar a apresentação de seus Projetos de Leis de nº02, 

Proíbe o Desligamento ou Suspensão Intencional de Energia Elétrica nas vésperas dos finais 

de semana ou de feriados e Projeto de Lei nº03, Autoriza o Poder Executivo a Suspender a 

Cobrança da Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública aos cidadãos que 

não disponham do serviço de iluminação pública no logradouro público em que residam. 

Passando para o Grande Expediente o Sr. Presidente franqueou a palavra aos Sres. 

Vereadores e de acordo ao livro de assinaturas fez uso da palavra o Sr. Ver. José Carlos 

Amorim da Costa, que saudando os presentes, agradeceu a Deus pelo momento oportuno, 

iniciou o seu pronunciamento retratando a situação da estrada PA/462, citou que a mesma 

encontra- se interditada em três localidades, Ipixuna, Pau de Cê (Rio da peroba) e no 

Cafezinho, lamentou por todos que necessitam trafegar diariamente nessa estrada. Teceu 

agradecimentos aos Secretários de Obras e de Meio Ambiente, pelas respostas mediantes 

aos ofícios que direcionou a esses órgãos, proferindo que é em parceria que o trabalho deve 

acontecer. Continuando, falou que os trabalhos de recuperação das estradas se tornam 

difíceis, por conta do período chuvoso e ressalta que um dos problemas é com as tubulações. 

Finaliza, manifestando o seu apoio aos requerimentos e projetos de leis expostos. Com a 

palavra o Sr. Ver. Jamesron William Alves da Costa, que cumprimentando os Sres. e Sras. 

Vereadoras e demais presentes. Relatou que como Vereadores são limitados e não 

administram recursos, pois suas funções é legislar e fiscalizar citou que o único instrumento 
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que o Vereador tem para mostra a população é a Tribuna, a qual é utilizada para cobrar 

quando necessárias explicações e informações ao Executivo Municipal. Neste seguimento, 

clamou ao Chefe do Poder Executivo, às forças políticas e aos Vereadores que tem 

representação na Assembleia Legislativa do Estado, que possam socorrer o povo que 

depende constantemente da PA/462, reconhece que o inverno estar rigoroso, mas que, dá 

para pelo menos amenizar esse momento de tormenta que passa a população, pontuou que o 

Sr. Prefeito já deveria ter decretado estado de calamidade pública, com relação a essa 

estrada, proferindo que desta forma facilitaria desburocratizar muitas liberações de recursos. 

Questionou novamente a atitude do mesmo, quando na Rádio difusora não assume a 

responsabilidade que lhe atribui, mediante as problemáticas da escola Rosa Athayde, dito 

isso, insinuou a importância de convidar a Engenheira Sra. Maria Cunha para esclarecer 

questões que envolvem a escola, que embora o Sr. Prefeito questione pelos quatrocentos mil 

reais utilizados na reforma da mesma, reclama quando os Edis questionam pelo recurso de 

um milhão de reais, que foram gastos em 2017 e ninguém sabe onde, por fim, disse que é 

importante resolver os problemas e não politizar. Prosseguindo, utilizou a tribuna o Sr. Ver. 

Miguel Ivonaldo F. Barreto que em nome do Sr. Presidente saudou a Mesa Diretora e por 

seguinte, aos demais Vereadores e presentes, agradeceu a Deus por mais uma oportunidade. 

Solicita juntamente com os colegas Edis, Messias Gama, Glaucia Sério, Antônio Maria e 

Carlos Melo, através do requerimento nº95 ao Governo Municipal, que junto ao Tribunal de 

Justiça do Estado, a Seção do Imóvel que servia de casa oficial aos juízes que neste 

município passaram. O referido imóvel localiza- se na Avenida João Batista Monteiro e vem 

sendo utilizado por vândalos, bem como, depredado e não estar cumprindo a sua função 

social, desta forma, tem como finalidade o funcionamento da Biblioteca Pública Municipal. 

Reportando-se acerca do pronunciamento de um determinado vereador na sessão passada, 

quando disse que Governo Municipal ainda não tem nenhuma obra a ser mostrada, portanto, 

ao acompanhar os Fiscais do Ministério da Integração, percebe-se que uma das obras que 

este governo realizou foi na Vila de Itapixuna, cujo vereador fazia parte, além disso, foram 

executados outros trabalhos como, a revitalização do Cemitério, construção de um Cruzeiro e 

revitalização da Praça, fato estes que desmente o pronunciamento deste vereador. Ultimou, 

lançando convite a comunidade escolar para verificar os processos licitatórios utilizados na 

reforma da escola Rosa Athayde. Dando continuidade, ocupou a tribuna o Sr. Ver. José 

Benedito G. Fernandes, que saudando os presentes nominalmente, agradeceu a Deus por 

mais uma sessão Legislativa. Expos comentários a respeito da situação das estradas vicinais, 

discorrendo das dificuldades que a população da região interiorana enfrenta. Em 

conformidade, disse que estar viabilizando uma reunião na Casa Civil do Estado, para tratar 

desses assuntos. Outrossim, falou que esteve dialogando com o Secretário de Obras, 

reivindicando melhorias para a Vila de Nova Olinda, que de acordo efetuaram serviços de 

limpeza somente nas proximidades do Posto de Saúde que será inaugurado no dia 27 deste 

mês. Oportunamente, disse o Sr. Ver. Raimundo Reginaldo que a inauguração do PSF desta 

Vila que aconteceria nesta data, foi adiada em circunstancias do período de chuvas. 

Continuando, comentou que esteve na Comunidade do Bacanga e teve conhecimento através 

de pais de alunos, que o motorista do ônibus escolar se recusa a buscar os alunos por causa 

do estado crítico do ramal. Cobrou providencias ao Governo Municipal, com relação às 

escolas que necessitam de reformas, proferindo que, o Sr. Prefeito deve resolver os anseios 

no Município e não perder tempo com coisas secundárias. Destarte, solicita esclarecimentos 

acerca do recurso de um milhão de reais, enviado pelo Dep. Beto Faro para a Secretaria de 

Saúde, em 2018. Conclui, solicitando o envio de ofício ao Secretário de Agricultura, acerca 

dos tratores que pertencem a essa secretaria e felicitou ao Governo Municipal pela posse dos 
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Gestores Escolas. Oportunamente, ressaltou o Sr. Presidente que o Secretário de Agricultura 

estaria neste Poder nessa data, porém viabilizará uma audiência para que este possa prestar 

os devidos esclarecimentos. No momento oportuno, informou a Verª. Glaucia Sério que o 

Secretário de Agricultura estar com o relatório confeccionado, apenas aguarda uma decisão 

por parte do Sr. Presidente para assim expor nessa Casa de Leis. Tendo utilizado da tribuna a 

Sra. Verª. Lilian Reis Padilha, que após, efetuar saudações aos presentes, solicitou o 

encaminhamento de um ofício para a Secretaria de Educação, que tenha sensibilidade com 

as crianças, em vista disso, pede providencias com relação ao transporte escolar que passa 

pelas Comunidades de Santa Maria do Patal, Apió, Piçarreira e adjacências, tanto quanto ao 

transporte que vem sendo feito através de motocicletas. Tecendo comentários sobre a 

reforma da escola Rosa Athayde, esclareceu que teve conhecimento através da Engenheira 

Sra. Maria Cunha, a qual a felicita pela competência teve para realizar a reforma dessa 

escola, apresentou na ocasião o relatório detalhado do custeio daquela obra e disse que os 

esclarecimentos são importantes para também dar respostas ao povo. Pontualiza ainda que, 

devem em conjunto trabalhar pelas benfeitorias, olhar o futuro e não o passado. Finda, 

agradecendo a Deus por mais um dia. De posse da palavra o Sr. Presidente, Ver. Niaris 

Nogueira Ferreira, que saudando as pessoas presentes, reportou-se a princípio acerca dos 

Gestores Escolares, que após uma luta árdua foram empossados no dia 22, disse que não 

felicita a Secretária de Educação porque esta desrespeitou a lei que concede aos mesmos 

esse direito. Tecendo comentários a respeito da escola Esmaelino Braga do Nascimento na 

Comunidade do Anoirá, que recentemente foi inaugurada pelo Governo Municipal, frisou que 

esteve naquela escola e pode constatar os serviços de má qualidade, mediante a isso, solicita 

esclarecimentos do custeio daquela obra. Questionou a atitude do Sr. Prefeito na Rádio Local, 

ao se reportar aos estudantes e ao Município de Augusto Corrêa, asseverou que a realidade 

do município desmente o seu pronunciamento. Ressaltou que os trabalhos dos Vereadores 

são desempenhados em conjunto, em prol das benfeitorias da população e isso é 

comprovado através de suas assinaturas nos projetos de leis apresentados nessa Casa 

Legislativa. No ensejo, disse que esteve na Secretaria de Obras e o trabalho que lhe compete 

de fiscalizar, não se configura em estar perseguindo o governo e sim, por uma qualidade de 

vida melhor para os munícipes augustocorreenses. Na ocasião, comentou sobre uma licitação 

global cometida em 2017 por parte da Secretaria de Educação, na ordem de um milhão cento 

e quarenta e sete mil, quinhentos e setenta e um real e sessenta centavos, além da licitação 

do recurso do FUNDEB, no valor de um milhão trinta e cinco mil, quatrocentos e cinquenta e 

sete reais e cinquenta e quatro centavos, cujo recurso deve ser aplicado para manutenção 

das escolas da Rede Municipal de Ensino, porém, ao verificar a qualidade das escolas 

constatou que esse recurso não foi bem aplicado. Ultimou, se referindo ao pedido de 

cassação do seu mandato, proferido pela Secretária de Educação por falta de Decoro 

Parlamentar e que será tramitado e julgado nesta sessão, quanto a isso declarou que tem a 

consciência tranquila de que não infringiu qualquer uma das regras de conduta. Em seguida, 

o Sr. Presidente convidou os Edis Jamerson William Alves e Carlos Melo Lima Júnior para 

acompanhamento e processo de sorteio para os membros da Comissão Parlamentar de 

Inquérito requerida pelo Ver. Miguel Ivonaldo, sendo sorteados os Vereadores Jamerson 

William Alves da Costa e Lilian Reis Padilha. Oportunamente, a referida Vereadora renunciou 

a essa colocação, sendo realizado outro sorteio o qual contemplou o Sr. Ver. José Carlos 

Amorim da Costa e o Ver. Miguel Ivonaldo sob indicação. Assim, ficou formada a Comissão 

Parlamentar de Inquérito pelos Sres. Edis, Jamerson William Alves da Costa, José Carlos 

Amorim da Costa e Ver. Miguel Ivonaldo Farias Barreto. Seguindo, o Sr. Presidente marcou 

uma reunião com os Vereadores acima citados, no sentido de designar o Presidente, Relator 
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e Membro da supracitada comissão. Após, submeteu para aprovação do egrégio Plenário os 

Requerimento de nº60 e nº62, da Sra. Verª. Glaucia F. de Araújo Sério, nºs40, 41 e 42 do Sr. 

Ver. Francisco Valécio, nº84, do Sr. Ver. Jamerson William Alves da Costa, sendo todos 

aprovados por unanimidade. Distribuição para a Comissão de Constituição, Justiça e 

Redação de Leis, o Projeto de Resolução: n°01/2019: que Institui no Âmbito Municipal a 

Honraria Policial Destaque do Ano, e dá outras providencias, do Sr. Ver. Francisco Valécio. 

Projeto de Lei n°02/2019: Proíbe o desligamento ou suspensão intencional de Energia Elétrica 

nas vésperas dos finais de semana ou de feriados, e toma outras providencias e Projeto de 

Lei n°03/2019: Ementa: Autoriza o Poder Executivo a suspender a cobrança da Contribuição 

de Custeio de Serviço de Iluminação Pública aos cidadãos que não disponham do serviço de 

iluminação pública no logradouro público em que residam, ambos de autoria do Sr. Ver. Niaris 

Nogueira Ferreira. A segui, o Sr. Presidente comunicando ao Plenário, informou sua retirada 

da Mesa Diretora passado a direção ao Primeiro Secretário, Sr. Ver. Francisco Valécio de 

Abrantes para presidir todos os atos relacionados à tramitação e julgamento da dita 

representação, efetuou a leitura do Processo nº51/2019: Assunto: Denuncia por Prática de 

Inflação Político Administrativo, interessado Rosenilde de Cássia Cunha de Assis. 

Franqueada a palavra ao Edil Carlos Melo Lima Júnior, ressaltou que o Parlamento Municipal 

é um Poder representativo e declarou que mesmo sendo Líder de Governo, observou que não 

tem consistência tal pedido, pois significa o enfraquecimento deste Parlamento, bem como, 

abre procedentes infundados para que em algum momento, qualquer vereador passe por este 

momento. Após, usou a palavra o Ver. Jamerson William A. da Costa, proferindo que acredita 

muito na evolução do ser humano, felicitou o Edil Carlos Melo pela coragem e coerência. 

Discorreu que a partir do momento que apequenem o Parlamento, também estão 

minimizando a si próprios e quando se tem a tentativa por parte do Governo Municipal de 

tentar contra o mandato do Presidente deste Poder, percebe- se que o ataque é justamente 

contra o Parlamento e suas funções, portanto, solicita a rejeição desse pedido por ser 

infundada, tendo como único objetivo afrontar esse Parlamento. Em seguida, o Presidente 

interino adotando os procedimentos legais, submeteu para a discussão e votação do 

soberano Plenário, o recebimento da denúncia o Processo de nº51/2019, por Prática de 

Inflação Político Administrativo, de autoria da Sra. Rosenilde de Cássia Cunha de Assis, 

sendo o mesmo rejeitado por 09 (nove) votos contra e um (01) voto favorável. Retomando a 

Presidência, o Sr. Ver. Niaris Nogueira agradeceu aos colegas Vereadores pela confiança que 

honrará até o ultimo dia de seu mandato. Em ato continuo, encerrou a presente sessão 

marcando a próxima para o dia 02 do mês de abril, na vila de Perimirim. Sala das Sessões do 

Plenário Domingos Nivaldo Lima da Câmara Municipal de Augusto Corrêa, em 26 de março 

de 2019.  

 

 

 

  


