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Ata da 16ª Sessão Ordinária da 3ª Sessão Legislativa, da 14ª Legislatura da 
Câmara Municipal de Augusto Corrêa, realizada em 04 de junho de 2019.  

 
Aos quatro (04) dias do mês de junho 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 Sres. Edis Francisco 

Valécio de Abrantes e Lilian Reis Padilha. Em seguida, passou a palavra para a 

Segunda-Secretária que efetuou a chamada nominal dos Sres. Vereadores, que 

constatando a presença dos mesmos, declarou o Sr. Presidente aberta a 

presente sessão sob a proteção de Deus. A seguir, citou a Secretária uma 

passagem Bíblica, extraída do Livro de Amós Cap.04, Vers.13. 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 do seguinte: Requerimento de nº22/2019, de autoria do Sr. 

Ver. Sebastião Siqueira Quadros. Posteriormente, o Sr. Presidente abriu espaço 

para as comunicações das Lideranças Partidárias, fez uso da palavra o Edil 

Francisco Valécio de Abrantes, que saudando a todos, registrou que o Partido 

Pátria Livre (PPL) se incorporou ao Partido comunista do Brasil PC do B, quanto 

a isso, estão fazendo suas avaliações cabíveis. Registrou que esteve no dia 03 

deste mês, juntamente com o Ver. Raimundo Reginaldo, ex. Prefeito Amós e Sr. 

Romano Santana, com o Sub- Secretário da Casa Civil, Sr. Joseni Nascimento, 

na ocasião fez um pré agendamento com o Governador do Estado, para levar 

ao conhecimento do mesmo as demandas deste município, como a situação 

calamitosa da estrada PA/462, Hospital São Miguel e segurança pública que é 

um grande problema no município. Enfim, agradeceu ao Secretário de Saúde e 

Ver. Ivonaldo Barreto por tê-lo convidado a participar da entrega da Unidade 

Básica de Saúde da Vila de Nova Olinda. A seguir, fez uso da tribuna o Edil 

Jamerson William Alves da Costa, que saudando os presentes, teceu 

comentários acerca do abastecimento de água no Município de Augusto Corrêa, 

agradecendo em seguida pela comunicação por parte do Chefe de Gabinete da 

Prefeitura Municipal, para participar nesta data do ato de entrega de dois novos 

poços artesianos no sistema de água potável no Bairro Lírios do Vale. Em 

seguida, convidou o Sr. Presidente o Edil Sebastião Siqueira Quadros, para 

apresentar o seu requerimento que solicita ao Poder Executivo, Recuperação da 

Rua Principal na Comunidade da Cachoeira. Para defende- lo disse que alguns 

reparos foram feitos nesta rua, porém, com o inverno vários lagos se formou, o 

que necessita da intervenção por parte do Poder Público. Na oportunidade, 

solicitou a conclusão do serviço de Iluminação Pública desta comunidade, uma 

vez que, é um beneficio indispensável aos moradores. Dando inicio ao tempo 
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destinado a Tribuna Popular fez uso da palavra a Diretora da Escola Rosa 

Athayde e também Presidente do Conselho de Alimentação Escolar, Sra. Karina 

Suely Ferreira Monteiro que ao cumprimentar a todos, agradeceu a 

oportunidade. Comentou que, a Secretária de Educação, Juntamente com uma 

Nutricionista, estiveram em visita no espaço da Arena Santa Cruz, após a visita 

a mesma emitiu documento à direção da escola, constando informações sobre 

os funcionários. Disse que, discorda da referida secretária ao se referir aos 

funcionários dizendo que são descompromissados com a escola. Referindo- se 

aos comentários sobre um lote de merenda vencido na citada escola, disse que 

isso não aconteceu diante do relato dos funcionários, esclareceu que foi visto 

sim, lote com gorgulho, mas que, alguns itens já chegam contaminados, informa 

ainda que levou ao conhecimento da Chefe do Departamento de Merenda 

Escolar, no dia 24 de maio de 2018 este assunto, assim como, deram ciência a 

Secretária Municipal de Educação. No dia 28 de setembro de 2018, notificou 

novamente a Secretária de Educação, mediante ao recebimento dos lotes de 

laranjas, as quais 300 (trezentas) unidades estavam estragadas, diante de 

tantas evidencias, assevera que a Secretaria de Educação está negligenciando 

essa situação, além de denegrir a imagem da direção desta Instituição de 

Ensino. Posteriormente, demonstrou uma tabela constando a distribuição das 

turmas escolares nos seguintes espaços: Arena Santa Cruz, Centro Social de 

Nazaré e Instituição Casa da Fraternidade. Pontuou ainda que, já se passaram 

77 dias desde que o Governo Municipal se comprometeu a recuperar aquela 

escola, e até o momento nada foi feito. Solicitou apoio dos Sres. Vereadores 

para averiguar com o Sr. Prefeito o motivo pelo qual ainda não foi iniciada essa 

reforma. Informou que foi eleita Presidente do Conselho da Alimentação Escolar 

no dia 28 de fevereiro de 2019, e Vice a Sra. Darcilene da Paixão Almeida, 

relatou que solicitou para o setor de licitação a questão dos 70% e dos 30% dos 

alimentos adquiridos, sendo enviado o contrato onde consta que a Associação 

dos Produtores Rurais de Araí como responsável, posteriormente realizou uma 

reunião do Conselho da Merenda Escolar atual com os membros do Conselho 

anterior, onde esteve presente a Sra. Célia e a Sra. Madalena, para que em 

seguida pudesse emitir parecer favorável ou não à prestação de contas de 2018, 

a Sra. Madalena lhe relatou que tudo dava indicio de que algo precisaria ser 

investigado, pois, a prática não coincide com a documentação. Segundo ao 

relato da Sra. Célia, os 30% da agricultura familiar não são todos adquiridos no 

município, porque não tem de quem comprar. Discorreu que esteve no dia 17 de 

maio, em contato com o Presidente da Associação da Vila de Araí, Sr. Luís 

Carlos, o qual declarou que existe um acordo entre Gestão Municipal e a 

referida associação, onde 10% dos alimentos entregues às escolas vão para a 

associação, citou que tal intermediação é feita pelo Sr. Matias. A mesma, expos 

ainda que o único bem material dessa associação é um terreno, no valor de 
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R$8.000 mil reais, porém, em 2018 recebeu um valor correspondente a 

R$379.888,80 centavos, além disso, foi declarado por um membro da 

associação a disponibilidade de R$50 reais para assinar o documento 

legitimando toda a aquisição dos itens, proferindo ainda que a tesoureira da 

associação, relata que o Sr. Luís Carlos lhe repassava cheques em branco para 

assinar, desconhecendo a natureza do valor. Após esses relatos, como 

Presidente do Conselho da Alimentação Escolar, emitiu documento para a 

Secretária de Educação requerendo saber o que o Sr. Matias quer negociando 

diretamente os 30% da merenda escolar, haja vista que, este não faz parte do 

Conselho da Associação, mas que, não obteve resposta. Passando a palavra 

para a Vice-Presidente do Conselho da Alimentação Escolar, Sra. Darcilene da 

Paixão Almeida, a mesma adentrou acerca da visita que realizaram na 

Associação dos Produtores Rurais do Emboraizinho, e segundo ao relato da 

Tesoureira, Sra. Tânia Lúcia, disse que em 2017 participou juntamente com 

mais três associações, dentre elas do Araí, Pontinha e Cachoeira, porém, 

estavam irregular o que daria vantagem para a Associação dos Produtores 

Rurais do Emboraizinho. Mas, a Chamada Pública foi anulada com intuito de 

regularizar a Associação do Araí, entretanto, foi feita uma negociação com as 

Associações de Pontinha e Cachoeira para não participarem e dessa forma, 

apenas a Associação do Araí sendo contemplada. Solicita apoio dos Vereadores 

para que juntos fiscalizem, principalmente o que vem sendo feito com o dinheiro 

público. Passando para o Grande Expediente o Sr. Presidente franqueou a 

palavra aos Sres. Vereadores, fez uso da tribuna o Sr. Ver. Jamerson William 

Alves da Costa, que saudando os Sres. e Sras. Legisladoras e demais 

presentes, direcionou-se a Sra. Karina perguntando o nome dos funcionários 

que acompanharam a vistoria da merenda escolar e onde foi dito que estava 

estragada. Requer saber se os itens já chegam contaminados e porque a escola 

os recebe, e em que a referida gestora se baseia para afirmar que a sua equipe 

foi colocada como descompromissada com a escola, sob qual acusação. No 

ensejo, perguntou se houve alguma reorganização do horário das aulas dos 

professores, dado a longevidade do percurso de onde os alunos foram 

remanejados. Na oportunidade, o Vereador solicitou cópia da documentação 

onde consta que a Secretária de Educação e a Nutricionista tenta denegrir a 

imagem da direção e demais funcionários da citada escola, bem como, cópia do 

contrato e da licitação da merenda escolar encaminhados para a Gestora da 

Escola Rosa Athayde, por fim, solicita ao Conselho da Alimentação Escolar, que 

comunique a este Poder sobre as reuniões do supracitado Conselho. Para 

responder as eventuais perguntas, citou a Sra. Karina o nome das funcionárias 

que receberam a Secretária de Educação e a Nutricionista, Coordenadora 

Pedagógica: Sra. Maria de Nazaré Ribeiro Costa e a Merendeira: Sra. Suely 

Cunha. Disse que quando os itens contaminados são identificados, 
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imediatamente é devolvido para o Deposito da Merenda. Quanto aos 

funcionários que surgem como descompromissados com a escola, ressalta que 

se baseia no documento emitido pela nutricionista e assinado pela Secretária de 

Educação. Com relação ao horário das aulas dos professores, fala que tem um 

número elevado de professores e que fica inviável 100% desse horário ser 

ajustado, alguns professores que ainda estão na Arena Santa Cruz e se 

deslocam para o Centro de Nazaré é porque não tiveram como remanejar, 

proferindo que o atraso acontece por necessidade. O Vereador agradeceu pela 

explanação da Sra. Karina e frisou ainda que não sente o efeito do recurso do 

Fundeb funcionando no município, uma vez que, há muitas escolas em estado 

precário neste município. Encerra, dizendo que se os recursos enviados às 

áreas da saúde e educação fossem tidos com mais responsabilidades, muitas 

mazelas a população não estaria enfrentando. A seguir, fez uso da palavra o Sr. 

Ver. Francisco Valécio de Abrantes, que saudando os Sres. Vereadores 

nomeadamente e demais presentes, fez um pequeno comentário quanto ao 

crescimento demográfico exagerado da cidade de Augusto Corrêa. Ressalta que 

todos os Vereadores têm um trabalho neste município, mas que, é importante 

abrir a mente para esse novo momento de amadurecimento, proferindo que 

daqui a vinte anos a demanda populacional estará maior. Registrou que 

enquanto relator da CPI, requer da Sra. Karina, cópias dos documentos que 

apresentou para que seja averiguado, complementando ainda que o município 

passa por momento delicado no que diz respeito a citada Instituição de Ensino. 

Comunicou que, este Parlamento está lutando constantemente para que 

algumas ações do Governo do Estado sejam efetivas, e que, seja colocado 

pontualmente no planejamento do mesmo este Município, citou na ocasião a 

solução da PA/462, Hospital São Miguel e área da Saúde, entre outras 

questões. Para finalizar, manifestou- se de acordo que as questões que 

envolvem a educação, sejam encaminhadas para a Comissão de Educação, 

Saúde e Assistência Social para que posteriormente seja marcada uma 

audiência Pública com a sociedade civil. Ocupou a tribuna o Sr. Ver. José 

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

momento oportuno. Informou que esteve juntamente com a equipe do Conselho 

da Alimentação Escolar na Associação dos Produtores Rurais de Araí, e tudo 

que foi explanado pela Sra. Karina foi dito pelo Presidente da referida 

associação. Na oportunidade, cobrou providencias quanto ao reajuste salarial da 

categoria de motoristas, proferindo que é um direito dos mesmos. Reportando-

se acerca do desabamento da ponte do Jutaí, questionou quanto à morosidade 

por parte da Empresa do Sr. Paulo Brígido em conclui-la, bem como, a Ponte da 

Comunidade de Vila Nova. No ensejo, agradeceu a Secretaria de Obras pelos 

serviços executados nas ruas da Vila de Araí, reiterando o envio de ofício a 

mesma solicitando melhorias no trecho na Vila de Porto do Campo, dando 
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acesso a PA/462, enfim, lançou convite aos presentes para participarem da 

Feira Cultural da Vila de Araí. Continuando, fez uso da palavra o Sr. Ver. 

Raimundo Reginaldo Santana, que cumprimentando os Sres. e Sras. 

Vereadoras e demais presentes, discorreu que tudo aquilo que envolve a 

municipalidade é de sua preocupação, enfatizou que o Município de Augusto 

Corrêa é muito politizado, o que muita das vezes prejudica o andamento da 

verdadeira democracia. Manifestou-se indignado quanto ao acontecimento 

ocorrido na Feira Cultural da Vila de Nova Olinda, proferido por munícipes de 

outras localidades, declarou que essa vila merece respeito. O Ver. lembrou- se 

que em 2013 a Unidade Saúde da Família da Vila de Nova Olinda foi fechada, 

mas que, felizmente o atual Governo Municipal a revitalizou e no dia 1° deste 

mês foi entregue à população. Ultimou, enfatizando que tomará conhecimento 

sobre os processos licitatórios da merenda escolar e posteriormente irá se 

manifestar. Fez uso da palavra o Sr. Ver. José Benedito Gonçalves 

Fernandes, que cumprimentando as pessoas presentes, agradeceu a Deus por 

mais uma sessão Legislativa. Iniciando o seu pronunciamento agradeceu os 

colegas Vereadores que se fizeram presentes na Feira Cultural de Nova Olinda, 

de forma especial congratulou-se com os moradores desta Vila e com o 

Governo Municipal que no dia 1° do corrente mês foram contemplados com uma 

Unidade Saúde da Família. Mediante a isso, solicitou um pedido documental ao 

Senador Paulo Rocha, agradecendo pela emenda destinada a reforma e compra 

de equipamentos para a citada Unidade de Saúde. Reportando-se as Sras. 

Karina e Darcilene, parabenizou-as pelos trabalhos que estas vêm executando 

enquanto representantes do Conselho da Merenda Escolar, salientou ainda que 

o processo de chamada pública tem que acontecer legalmente e enfatiza que os 

30% da agricultura familiar seria um grande incentivo para os agricultores locais. 

Solicitou para a Secretaria de Obras, a conclusão dos trabalhos nas ruas da Vila 

de Nova Olinda, sobretudo, de qualidade. Fez uso da palavra no grande 

expediente a Sra. Verª. Lilian Reis Padilha, que ao saudar aos Pares e demais 

presentes, agradeceu a Deus pelo dom da vida. Discorreu que também esteve 

com o Conselho da Alimentação Escolar em visita a Associação dos Produtores 

Rurais de Araí, manifestou tristeza ao ter conhecimento de que pessoas se 

beneficiam da merenda escolar, disse que quando se trata deste assunto, 

sobretudo, os 30% da agricultura familiar, assimilasse a algo que poderia 

fomentar o Município, porém, não é desta forma que acontece. Declara a Verª. 

que é relevante cobrar, porque a merenda escolar é muito importante para os 

alunos. Finaliza, parabenizando a Vila de Nova Olinda pela belíssima Feira 

Cultural. Em seguida, foi convidado para fazer uso da palavra o Sr. Ver. Miguel 

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

demais presentes, reportou- se acerca do tema do Município “Tempo de 

Reconstruir”, discorrendo que no período invernoso o Governo Municipal esteve 
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constantemente atuando e frisa que com a chegada do verão os serviços estão 

se intensificando. Na oportunidade, informando que nesta data a 3ª ponte em 

concreto estar sendo concluída na Comunidade do Pirateua. Tecendo 

comentários a respeito da Unidade Saúde da Família recentemente inaugurada 

na Vila de Nova Olinda, disse que é uma obra que perpassa governos, no 

entanto foi este Governo que a concluiu. Mencionou também que a Vila de Nova 

Olinda, foi contemplada com uma Casa com novos equipamentos que atenderá 

aos Programas Sociais da Secretaria Municipal de Assistência Social. Na 

ocasião, informando que nesta data o Governo Municipal fez a entrega de dois 

novos Poços Artesianos no Sistema de Água no Bairro Lírios do Vale, atenderá 

também os bairros São Benedito e Jardim Bela Vista. Noticiou que será 

retomada a operação tapa buraco e que, brevemente será concluída a escola no 

Bairro São Benedito, com a contrapartida do Executivo Municipal, bem como, o 

PSF do Buçú e Escola André Alves. Enfim, comunica que foi atendido com o 

requerimento onde solicitou a casa que servia de moradia aos Juízes, a qual 

terá uma finalidade social neste Município. De posse da palavra o Sr. 

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

informou que esteve nesta Casa de Leis o Engenheiro da SEDOP, averiguando 

as problemáticas expostas neste prédio, o qual fará um relatório para as 

providencias necessárias, além de um laudo técnico acerca da parte elétrica. No 

ensejo, solidarizou-se com a família do jovem Charles Santos que foi 

brutalmente assassinado. Na ocasião, solicitou o envio de um ofício ao 

Secretário de Obras, requerendo serviços de melhorias na Ponte do 

Emburaiznho, no intuito de oferecer trafegabilidade ao transporte escolar. 

Sublimou que também visitou a Associação dos produtores Rurais de 

Emburaizinho e Araí, haja vista que, na realidade os 30% da agricultura familiar 

são comprados em outro município, apenas trocam as embalagens, e que 

segundo ao relato do Presidente da associação de Araí, foi feito uma parceria 

com o Sr. Matias para que todo o dinheiro arrecadado pela associação, 10% 

seria repassado ao Presidente da Associação. Comentou ainda que esteve 

visitando a Arena Santa Cruz e pode comprovar que é um espaço inadequado 

para estudar, ultimou, sugerindo aos demais Edis que o momento é de unir 

forças e fiscalizar os recursos públicos que são enviados ao município. No 

momento oportuno, a Presidente da CCJ marcou uma reunião para o dia 05 

deste mês, às 10:00 horas no Salão Plenário deste Poder. Em seguida, o Sr. 

Presidente colocou para a aprovação do Plenário o requerimento de nº22/2019, 

do Sr. Ver. Sebastião Siqueira Quadros, o qual foi aprovado por unanimidade. 

Não tendo mais nada a ser tratado, encerrou o Sr. Presidente a presente sessão 

marcando a próxima para o dia 11 do corrente mês. Sala do Salão Plenário 

Domingos Nivaldo Lima, Câmara Municipal de Augusto Corrêa, em 04 de junho 

de 2019.   


