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Ata da 8ª Sessão Ordinária da 3ª Sessão Legislativa da 14ª Legislatura da Câmara 
Municipal de Augusto Corrêa, realizada na Vila de Perimirim em 02 de abril de 2019.  

 

Aos dois (02) dias do mês de abril de dois mil e dezenove (2019) às nove horas e quinze 

minutos (09h15min.) à hora regimental, sob a Presidência do Sr. Vereador Niaris Nogueira 

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

que havendo quórum o Sr. 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 Salmos. 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 efetuar a leitura da matéria da pauta que constou dos seguintes: Requerimentos 

aprovados na Sessão Plenária de 26 de março de 2019, de autoria do Sr. Ver. Francisco 

Valécio de Abrantes. Projeto de Lei nº004/2019, de autoria do Sr. Ver. Francisco Valécio de 

Abrantes: Ementa: Dispõe sobre a divulgação dos dados dos Conselhos Municipais na página 

oficial da Prefeitura de Augusto Corrêa e Câmara Municipal de Augusto Corrêa na Internet, e 

dá outras providencias. Requerimentos 2019:  nºs43, 44, 45, 46, de autoria do Sr. Ver. 

Francisco Valécio de Abrantes, nºs49 e 50, 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. Jamerson William A. da Costa, que 

saudando os colegas Vereadores e demais presentes, agradeceu a Deus pelo dom da vida. 

Realizou felicitações ao Ver. Francisco Valécio, mediante autoria do requerimento que 

solicitou a realização desta sessão itinerante na Vila de Perimirim. Enfatizou que, esse 

Parlamento não é homogêneo e a função dos Vereadores se configura em ser a voz da 

população e desta forma os representam. Assim, deu seguimento a sessão iniciando o tempo 

destinado a Tribuna Popular, fez uso da palavra o Comunitário Esmael Carlos Sousa, que 

saudando os Sres. Vereadores e munícipes de Vila de Perimirim, agradeceu a Deus pelo 

momento oportuno. Ressaltou que o Município se encontra muito carente de ações concretas, 

sublimou que os discursos ultrapassam os limites da boa oratória e no momento de executa-

los nada acontece. Relatando a situação dessa Vila, disse que em agosto de 2018, houve 

uma mobilização em prol da obra dessa Ponte, pontuou que durante esse tempo os serviços 

estiveram sendo executados de forma lenta. Comentou que, o índice de violência por falta de 

policiamento aumentou muito, não há merenda escolar e nem atendimento médico e disse 

que a ponte não é obstáculo para que as ações não cheguem a essa Vila, solicita, ao Sr. 

Prefeito mais responsabilidade e sugeriu parceria aos Edis, no sentido de fiscalizar e agir 

efetivamente nessa Vila. Com a palavra o Comunitário José Raimundo, que ao saudar a 

todos, manifestou satisfação por estar recebendo na Vila de Perimirim a Câmara de 

Vereadores. Declarou que durante muitos anos se apequenou, professou que ama essa vila e 

lutará ao lado dos moradores que já não aguentam mais as promessas e falácias, vale 

ressaltar que a fiscalização neste momento é muito importante, já que foi prometido que a 

mesma seria concluída em três meses. Após, foi convidado para fazer uso da tribuna o 

Comunitário Domingos Duarte, o mesmo cumprimentou os presentes e discorreu acerca de 

uma reunião que participou na Igreja Evangélica para tratar assuntos pertinentes a essa vila, 

naquela ocasião solicitou melhorias para uma rua muito utilizada pelos pescadores, que 

inclusive por não ter recebido nenhum serviço se encontra muito deteriorada, dentre suas 

reivindicações, solicita a recuperação dessa rua. Usou a palavra o Comunitário Magno de 

Sousa, que ao saudar a todos os Vereadores e público presente, relata que ao reivindicar por 
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uma Vila melhor, causou indignação a muitas pessoas, sendo taxado de bandido. Declarou 

que é pai de família e trabalhador, apenas defende os direitos de uma comunidade que clama 

por socorro. Utilizou da palavra a Comunitária Josiele Martins, que saudando os Sres. 

Vereadores e público geral, agradeceu a Deus pelo momento propício. A princípio, adentrou 

sobre as dificuldades que passa essa comunidade para sobreviver pela não conclusão da 

ponte e ao estado crítico da estrada, os eventuais problemas prejudicam o direito de ir e vir 

dos moradores. Pontua que, se o Poder Público tivesse realizado serviços nas estradas no 

período de verão, não estariam usando as chuvas como desculpa. Reportando-se sobre a 

escola Maria Benedita Mota, disse que a demanda de alunos aumentou e a quantidade de 

merenda escolar era mais frequente, porém, estão a dois meses que não recebem merenda, 

o que estar prejudicando o aprendizado dos alunos, solicita aos Edis um olhar diferenciado a 

essa vila. Com a palavra o Comunitário Josimar Martins, que dando boas-vindas aos 

presentes, questionou a falta da merenda escolar, a não conclusão da ponte e a situação da 

estrada, asseverando que a falta de compromisso do Gestor Municipal com essa Vila é 

comprovada. Relata que, quando foi expedida a ordem de serviço para a construção do Cais 

na Vila de Perimirim, foi aconselhado a não dizer que o governo passado quem havia 

conseguido, do contrário o Governo atual não concretizaria essa benfeitoria, disse que, em 

nenhum momento o mesmo pensou nas famílias que residam nesta vila, acrescentou também 

que, o prazo dado para concluir a ponte estar se esgotando. Encerrou, reportando-se acerca 

das redes apoitadas no mar, solicitando o apoio dos Edis para que haja fiscalização por parte 

da Secretaria de Meio Ambiente. Tendo usado a palavra o Comunitário Antônio da Costa, 

que cumprimentando os Sres. e Sras. Vereadoras e demais presentes, discorreu a respeito 

da estrada que dá acesso a essa Vila, dizendo que durante anos a mesma recebeu serviços 

de raspagem, portanto, se encontra em péssimas condições de trafego, pontuou que não é 

culpa do período de chuva, e sim, por não ter recebido serviços de qualidade. Com relação à 

ponte, é salutar cobrar do responsável da obra a garantia de que não vai desabar, visto que, é 

constatado que a estrutura está comprometida. Relatou sobre a escola Maria Benedita Mota, 

a qual não tem condições mínimas de acomodar os alunos, ultimou, frisando que para este 

momento é necessário levantar a bandeira da comunidade e que, o Sr. Prefeito tenha respeito 

por esta vila. A seguir, o Comunitário Antônio Cardoso, com uso da palavra manifestou-se 

preocupado com a situação do cemitério na sede do Município, pois praticamente não há 

mais terrenos para novos túmulos, entre suas reivindicações pede ao Poder Público a 

construção de um novo cemitério para minimizar a falta de espaços. Na sequência, usou a 

tribuna o Comunitário Francisco Cardoso, disse que como morador desta vila, participa do 

grupo de jovens da Igreja Católica, também almeja dias melhores a todos. Em seguida, foi 

convidado para fazer uso da palavra o Comunitário Roberto Oliveira, que congratulando- se 

com os Sres. e Sras. Vereadoras e demais pessoas que assistiam à sessão. Manifestou 

satisfação ao perceber que existe união em cobrar do Executivo Municipal e Empresa 

encarregada da obra, a conclusão da ponte do Perimirim. Ressalta que frequenta 

constantemente essa vila, citou que há dois meses se deparou com uma lamentável situação, 

uma senhora sendo carregada dentro de uma rede para atravessar a ponte, bem como, os 

alimentos serem transportados através de carrinho de mão. Mediante a esses fatos, publicou 

algumas postagens em sua rede social, dito isso, questionou a atitude do Sr. Prefeito ao se 

dispor em chamar a sua mãe para que esta fizesse com que se calasse, asseverou que, é 

responsável por suas próprias ações e tudo que estiver ao seu alcance fará pela vila de 

Perimirim. Passando para o Grande Expediente o Sr. Presidente franqueou a palavra ao Ver. 

Francisco Valécio de Abrantes, primeiro inscrito para usar a tribuna, que saudando os Sres. 

e Sras. Vereadoras congratulou-se nominalmente com a comunidade de Perimirim. 
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Inicialmente, disse que quando um Prefeito é eleito, deve este governar pelos eleitores que 

votaram e os que não votaram, da mesma forma os Vereadores. Disse que em 2017, cobrou 

o início da construção da ponte, naquela ocasião a Prefeitura tinha como justificativa tirar o 

município do calque para que o recurso fosse liberado. No entanto, no início deste ano essa 

situação já estava no limite, vale ressaltar que este Poder tem se destacado em fazer uma de 

suas atribuições que é fiscalizar. Na oportunidade, disse que o Dep. Federal Eduardo Costa, 

garantiu um recurso de quinhentos mil reais para a revitalização da escola Maria Benedita 

Mota, nesta vila e um milhão de reais para a reforma da escola Rosa Athayde. No ensejo, 

reiterou a leitura de seus requerimentos que solicitam Conclusão da Ponte de Concreto da 

Vila de Perimirim, com avaliação da Defesa Civil da referida obra, asseverando que apresenta 

rachaduras. Reforma e Ampliação da escola Benedita Mota, proferindo que a emenda já está 

garantida, além da contratação com máxima urgência de um Médico. Outrossim, solicitou 

Capacitação de recursos na iniciativa pública e privada para a construção de um Hotel e um 

Restaurante de gerencia da Prefeitura Municipal, para incentivo e fomento da atividade 

turística na Vila de Perimirim. Para encerrar, efetuou a leitura de seu Projeto de Lei que 

Dispõe sobre a divulgação dos dados dos Conselhos Municipais na página oficial da 

Prefeitura de Augusto Corrêa e Câmara Municipal de Augusto Corrêa na Interne, visando este 

oferecer esclarecimentos à população. Após, fez uso da palavra o Sr. Ver. José Carlos 

Amorim da Costa, que em nome do Sr. Presidente saudou a Mesa Diretora, por seguinte aos 

demais Vereadores e presentes. Seguindo, agradeceu a Deus por ter permitido esse 

momento. Congratulou-se com o Edil Francisco Valécio pela coragem e autoria do 

requerimento. Relatando acerca da estrada PA/462, discorreu que na Vila de Araí os 

transportes estão parados devido ao péssimo estado da mesma, além disso, essa situação 

afeta diretamente aos professores de fora que lecionam naquela Vila, prejudicando também o 

aprendizado dos alunos. Reportou-se sobre a viagem que fez a capital do Estado, juntamente 

com o Ver. José Benedito, Ex. Prefeita Romana Reis e Sra. Astride Cunha, na tentativa de 

angariar recursos para o Hospital Municipal, aduziu que o mesmo corre o risco de ter o 

recurso que recebe do Governo do Estado cancelado, na ocasião, receberam o apoio do Dep. 

Beto Faro, o qual destinará recurso a essa Instituição de Saúde. Teceu comentários a 

respeito dos péssimos serviços executados pela empresa do Sr. Paulo Brigido, neste 

Município. Professou que para este momento, a prioridade estar em utilizar materiais de boa 

qualidade para tapar os buracos expostos nas estradas. Ultimou, manifestando-se a 

disposição da vila de Perimirim, porque será sempre de acordo a tudo que for para o bem da 

população. Prosseguindo, fez uso da palavra o Sr. Ver. Sebastião Siqueira Quadros, que 

cumprimentando os presentes, externou seu apoio a Vila de Perimirim, enfatizando que essa 

situação coincide com as demais comunidades do Município. Solicita através da Secretaria de 

Obras, abertura do Ramal do Zé Freitas dando acesso a BR-308, assim sendo, solicita 

urgentemente tomada de providencias ao Governo Municipal, para que os pontos mais 

críticos das estradas vicinais sejam pelo menos amenizados, oferecendo desta forma, melhor 

comodidade aos munícipes. Ao concluir, manifestou-se de acordo aos requerimentos 

apresentados e agradecendo a Deus pelo momento oportuno. Fez uso da palavra a Sra. Verª. 

Lilian Reis Padilha, que saudando a Mesa Diretora em nome do Sr. Presidente, prosseguiu 

felicitando aos demais Vereadores e presentes. Congratulou-se em especial com a 

comunidade de Perimirim, que mesmo tendo divergências políticas entre opiniões, estão 

todos ligados por um único propósito a melhoria dessa Vila. Com relação à reivindicação do 

comunitário Antônio Cardoso, disse que compartilha desse anseio, faz tempo que solicita 

alternativas para a falta de novos lotes no cemitério e hoje é uma necessidade, frisou a Verª. 

No entanto, pontuou que todos temos que zelar pela coisa pública e não somente esperar 
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pelo Poder Público. Enfim, manifestou apoio aos moradores dessa Vila, e que buscará 

recursos para mudar esse quadro crítico, assim, pediu a Deus que abençoe a todos. Dando 

continuidade, ocupou a tribuna a Sra. Verª. Glaucia F. de Araújo Sério, que cumprimentando 

seus Pares nomeadamente, especialmente pela participação da Comunidade de Perimirim 

nesta sessão e agradeceu a Deus pelo dom da vida. Dirigindo-se aos moradores da referida 

Vila, disse que todo cidadão em algum momento da vida deveria ocupar algum lugar público, 

para sentir o que passa um Vereador, proferindo que o peso de estar como tal é grandioso e é 

importante saber ouvir. Ressaltou que como Vereadores, estão trabalhando por esta Vila e 

por todo o Município de Augusto Corrêa, que através de seu empenho já contemplou o 

município com Ambulância, Tratores, Casas de Farinha, duzentos e cinquenta mil reais para a 

área da Saúde, entre outras benfeitorias, frisou a Verª. Na oportunidade, lembrou da época 

em que esteve no MDA (Ministério do Desenvolvimento Agrário), conversando com a 

Delegada Cleide a respeito da Ponte do Perimirim, cuja obra foi licitada em 2016, desde 

então, acontece toda essa morosidade, além disso, houve o bloqueio de recurso por 

inadimplência da prefeitura, sendo que foi através de uma limitar judicial promovida pelo 

Gestor Municipal que esse recurso foi desbloqueado. Complementou que o seu desejo é o 

mesmo desta Vila, ter a Ponte construída para garantir o direito de ir e vir dos moradores. 

Com relação à falta da merenda escolar, disse que buscará explicações com a Diretora do 

Departamento da Merenda, assim como, para a contratação de um médico para essa Vila. A 

seguir, fez uso da palavra no Grande Expediente o Sr. Ver. Miguel Ivonaldo F. Barreto, que 

saudando os Sres. e Sras. Vereadores, em especial com os moradores de Perimirim, 

aproveitou o ensejo para apresentar o Diploma de seu Genitor quando em 1972 foi eleito 

Vice-Prefeito Municipal e na oportunidade, Presidente da Câmara Legislativa deste Município. 

Discorreu que, vive nessa terra resultado de um fenômeno natural parecido com que está 

acontecendo atualmente, que atingiu a Croa Comprida em 1974, dito isso, informou que sua 

família em outro momento participou da vida e da formação desta Vila. Com relação a Ponte 

do Perimirm, disse que é importante ressaltar que o Governo Municipal passou um ano 

enfrentando uma batalha judicial, onde havia um projeto, mas que, não tinha recurso. 

Sublimando que foi a partir do mês de março de 2017, quando o recurso foi enviado para a 

conta da prefeitura, é que passou a existir a possibilidade da construção dessa ponte, haja 

vista que, quando a liminar foi derrubada, jamais o proprietário da empresa iniciaria uma obra, 

sem a garantia de que iria receber. Portanto, através das assessorias jurídicas em Brasília, o 

Governo conseguiu reaver o direito do Município com tempo determinado para este ano, a 

execução da ponte, expondo ainda que o responsável da obra garantiu que só não recebeu a 

parte que falta para concluí-la, porque precisaria dos pré-moldados. A acerca da falta da 

merenda escolar e da situação da escola, disse que buscará providencias a essas questões. 

Encerra, citando as ações que serão implementadas nessa vila como, luminárias de led, 

pavimentação asfáltica, recuperação da região das Ilhas e a ativação da Fábrica de Gelo. Em 

seguida, o Sr. Ver. Jamerson William A. da Costa, que saudando a todos, adentrou acerca 

dos problemas que afetam a Vila de Perimirim, a exemplo a ponte. Frisou que mesmo o 

Governo dizendo que não tinha recurso para construí-la, assevera que de fato havia, pois, o 

governo passado conseguiu esse recurso, talvez estivesse bloqueado. Pontuou que tanto o 

Governo passado, quanto o atual, tem os seus méritos com relação ao empenho para 

conseguir construir essa benfeitoria. O Ver. declarou que o Governo Municipal, erra quando 

não dialoga com a sociedade, pois, se os problemas existem é para ser resolvidos por meios 

de ação. Porém, ao se deparar com a falta de médicos, citou como exemplo o Dr. Júnior 

Medeiros que foi dispensado por questões políticas, quanto à falta da merenda escolar a mais 

de dois meses, disse que a Secretária de Educação não demonstra preocupação. Disse que 
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em seu ponto de vista, a falta de vontade do Governo Municipal é comprovada, proferindo que 

este não deve apontar os erros do passado, e sim, fazer as coisas acontecer para o bem do 

município. Neste seguimento, solicitou o envio de um ofício ao Executivo Municipal, 

solicitando a realização de uma audiência pública na Vila de Perimirim para explicar a 

situação aos moradores. Enfim, felicitou a Vila por todas as manifestações realizadas e 

mencionou que todo lugar tem os grupos políticos, para essa vila o importante é estarem 

unidos, pois qualquer benefício que vier para a mesma contemplará a todos. Tendo usado a 

tribuna o Sr. Ver. Carlos Melo Lima Júnior, que cumprimentando os colegas Vereadores em 

nome do Sr. Presidente, agradeceu a Deus pelo momento oportuno, que apesar das 

dificuldades puderam estar presentes nessa Vila para ouvir os anseios dos moradores. 

Solidarizou-se com os mesmos, proferindo que cada um deve fazer a sua parte, porque tudo 

o que está ao alcance dos Vereadores com relação à ponte, já foi reivindicado e explanado, 

todavia é importante convocar o Sr. Paulo Brigido neste Poder, para explicar sobre os 

eventuais acontecimentos, além de uma averiguação no que diz respeito à estrutura da ponte, 

pois, todos almejam uma obra que ofereça segurança a população. Outrossim, disse que a 

Vila de Perimirim, tem um grande potencial e sua exploração turística é indispensável, o que é 

sinônimo de fortalecimento da economia local. Concluindo, pediu a Deus discernimento para 

enfrentar esse momento e que brevemente sejam os problemas resolvidos em prol da 

população. Prosseguindo, foi convidado para fazer uso da palavra o Sr. Ver. Antônio Maria 

Rabelo Marques, que após efetuar saudações a todos, agradeceu a Deus por mais uma 

sessão. Congratulou-se com os residentes da Vila de Perimirim, manifestando sua 

solidariedade, pois, todos almejam o melhor para a sua coletividade. Na ocasião, relatou que 

as problemáticas estão expostas em todo o Município, mediante a isso, informou que esteve 

em audiência com o Secretário de Obras do Estado e com o Vice-Governador, expondo as 

situações que passa a população neste momento com relação ao estado critico das estradas, 

noticiou que darão os mesmos o apoio necessário para seguir com as construções das pontes 

as margens da PA-462. Por fim, desejou a todos um bom retorno aos seus lares. A seguir, 

utilizou-se da palavra o Edil José Benedito G. Fernandes, que saudando a todos os 

Vereadores e demais presentes, agradeceu a Deus por conceder este momento importante 

para a Vila de Perimirim, manifestou o seu apoio em prol das melhorias desta comunidade. 

Todavia, é salutar que os moradores em geral tenham conhecimentos das ações que serão 

implementadas nessa vila, portanto, manifestou-se de acordo a realização de uma audiência 

pública por parte do Executivo Municipal. Contudo, deseja que brevemente essa ponte seja 

concluída para o bem desta vila. O Ver. lamentou a situação da escola Maria Benedita Mota, 

que não apresenta comodidade aos alunos, bem como, questionou a falta da merenda 

escolar, quanto a esse problema aduziu que buscará explicações junto ao Departamento 

Municipal da Merenda escolar e ainda teceu comentários sobre a falta médica e da limpeza 

pública. Informou que esteve com o Dep. Federal Beto Faro, o qual destinará recurso para ser 

investido no Hospital São Miguel, por fim, solicitou melhorias na estrada que liga Augusto 

Corrêa ao Perimirm. De posse da palavra o Sr. Presidente, Ver. Niaris Nogueira Ferreira, 

que cumprimentando os presentes nomeadamente, discorreu a respeito do primeiro 

requerimento que realizou em beneficio dessa região como, o empiçarramento da vicinal 

Augusto Corrêa a Ponta de Urumajó e Ilha das Pedras ao Perimirim, serviços estes que não 

foram executados de forma satisfatória. Solicitou a reforma da Ponte do Bambá, a qual foi 

reformada. No ensejo, também se lembrou do requerimento que pediu a solução para o 

problema com a falta de água na Vila do Felipa e iluminação pública, além de um trapiche em 

concreto para a Vila de Perimirim. Falando acerca da escola Maria Benedita Mota, disse que 

apresentou requerimento solicitando a reforma com ampliação. Com relação ao seu 



6 
 

requerimento solicitando a Construção de um Microssistema de Água para essa Vila, disse 

que pode observar que a demanda populacional cresceu, sendo necessário que haja outro 

microssistema para melhor servir aos moradores, assim como, a construção de uma Quadra 

de Esportes, pontuando que o esporte é bem apreciado por todos nesta Vila. Na 

oportunidade, pediu ao Governo Municipal ações voltadas a pesca e agricultura, professando 

que são classes pouco beneficiadas no município. Comentando sobre a falta da merenda 

escolar, discorreu que é um problema recorrente no município. Asseverou que, tudo o que 

pede nessa tribuna é para benefício da população. Ultimou, realizando um requerimento 

verbal requerendo por parte da Secretaria de Obras, um Engenheiro para acompanhar e 

fiscalizar a execução dos trabalhos da Ponte desta Vila. Na oportunidade, a palavra foi 

franqueada para a Comunitária Nazaré Rocha, informou que o índice de prostituição infantil 

e o consumo de drogas acontecem de forma corriqueira na Vila de Perimrim, solicitou a 

presença do Conselho Tutelar para coibir esses acontecimentos e que, as ações a serem 

implementadas nessa região, sejam voltadas a juventude. Em seguida, o Sr. Presidente 

submeteu para a discussão e votação do soberano Plenário os requerimentos de nº46, do Sr. 

Ver. Francisco Valécio de Abrantes, nºs49 e 50, do Sr. Ver. Niaris Nogueira Ferreira, sendo os 

mesmos aprovados por unanimidade, observando que os requerimentos de nºs43, 44 e 45, 

acima mencionados pelo Ver. Francisco Valécio, são solicitações reiteradas já aprovadas 

anteriormente. No momento oportuno, o Edil Francisco Valécio solicitou para acrescentar no 

requerimento de nº43, solicitação de medição da Engenharia da Ponte, extratos e despesas 

pagas. Distribuição para a Comissão de Constituição, Justiça e Redação de Leis, o Projeto de 

Lei nº004/2019, do Sr. Ver. Francisco Valécio de Abrantes: Ementa: Dispõe sobre a 

divulgação dos dados dos Conselhos Municipais na página oficial da Prefeitura de Augusto 

Corrêa e Câmara Municipal de Augusto Corrêa na Internet, e dá outras providencias. Não 

tendo mais nada a ser tratado nem comentado o Sr. Presidente agradeceu a presença de 

todos, encerrou a presente sessão marcando a próxima para o dia 09 deste mês. Sala do 

Salão Plenário Domingos Nivaldo Lima da Câmara Municipal de Augusto Corrêa, em 02 de 

abril de 2019.  


