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Ata da 18ª Sessão Ordinária da 3ª Sessão Legislativa, da 14ª Legislatura da 
Câmara Municipal de Augusto Corrêa, realizada em 18 de junho de 2019.  

 
Aos dezoito (18) 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 Lucas Cap.06, Vers. 37 a 38. 

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: Portaria nº18/2019-GP/CMAC. Prosseguindo a 

sessão, 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, informou que enquanto relator da Comissão Parlamentar de 

Inquérito estão concluindo os procedimentos administrativos da supracitada 

comissão, no entanto, necessitam de 30 (trinta dias) para formular o relatório 

final, disse que já possuem o laudo técnico do engenheiro e que, apesar das 

dificuldades conseguiram realizar o trabalho de investigação e analises nas 

escolas. Ressalta que, estão proporcionando direito às testemunhas a ampla 

defesa, para que enfim, possam elaborar um relatório justo e correto e oferecer 

a sociedade transparência daquilo que é de mais precioso para o povo, o 

recurso público. Passando para o Grande Expediente, franqueou o Sr. 

Presidente a palavra aos Sres. Vereadores e conforme ao livro de assinaturas 

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 presentes. 

Após, agradeceu a Deus pelo momento oportuno. Retratou acerca da Ponte da 

Comunidade do Jutaí, onde mais um veiculo caiu, questionou que já faz mais de 

um ano que a Empresa do Sr. Paulo Brigido, responsável pela execução e 

conclusão da obra, vem efetuando serviços de forma lenta na mesma. Na 

oportunidade, reiterou uma cobrança por parte da Secretaria Municipal de Obras 

à referida Empresa, no sentido de colocar o deslizante na ponte de forma 

correta, para proporcionar trafegabilidade a todos os tipos de veículos. Na 

ocasião, insinuou a troca do deslizante ou a interdição da ponte. No ensejo, 

agradeceu pelos serviços efetivados na entrada da Vila de Aturiaí e finaliza, 

desejando a todos um bom retorno aos seus lares. Dando continuidade, ocupou 

a tribuna o Sr. Ver. Miguel Ivonaldo F. Barreto, que cumprimentando a todos, 
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reportou- se a respeito da Portaria de nº18, que Determina a devolução de seu 

Requerimento nº30/2019 de 13/03/2019, na oportunidade, solicitou para que 

fosse realizada a devolução do mesmo em Plenário e com justificativa, sendo 

que, também tramita neste Poder uma investigação de outra CPI. A seguir, 

solicitou o apoio dos Vereadores da Base do Governador do Estado, que 

cobrem do mesmo providencias para resolver as problemáticas das pontes 

localizadas às margens da PA/462, assim como, para às estradas que possam 

intervir para o bem do município, já que foi feito um planejamento no orçamento 

encaminhado para o Estado, que para recuperar 600 KLM de estradas vicinais 

neste Município, é necessário mais de um milhão e seiscentos mil reais. 

Pontualiza que essa estrada, é uma responsabilidade que deve ser 

compartilhada, pois, beneficiará a todos que a utilizam. Na ocasião, realizou 

requerimento verbal, solicitando a construção de uma Praça no entorno da 

Arena Esportiva Cleberson Alberto, no Bairro Jardim Bela Vista. Encerra, 

congratulando- se com a Gestão Municipal por estar honrando o tema “Tempo 

de Reconstruir”, o qual entregou a quarta UBS ao Município, dessa vez foi 

contemplada a Vila do Zé Castor, em breve citou que entregará outras 

benfeitorias como, UBS do Buçú, Escola no Jutaí e no Bairro São Benedito e 

Quadra de Esporte na Travessa do Dez. No momento oportuno, informou o Sr. 

Presidente que ao término do Grande Expediente explicará o motivo da 

exposição da supracitada Portaria, de acordo à orientação da Assessoria 

Jurídica deste Poder. Em seguida, convidou o Sr. Ver. Carlos Melo Lima 

Júnior para fazer uso da palavra, que em nome do Sr. Presidente 

cumprimentou a Mesa Diretora, por seguinte aos demais presentes. Agradeceu 

a Deus pela oportunidade e congratulou- se com o pronunciamento do Edil 

Miguel Ivonaldo, mediante a UBS que recebeu a Comunidade do Zé Castor, a 

qual muito beneficiará aos moradores e Comunidades adjacentes, pois, uma 

Instituição de Saúde, inibe inicialmente com muitas doenças infectocontagiosas 

encontradas no nosso perfil epidemiológico, complementa o Vereador. Desta 

forma, estendeu felicitações ao Secretário de Saúde, pelo empenho e dedicação 

a frente desta secretaria. No ensejo, solicitou o apoio dos demais Edis com 

relação ao Projeto de Lei que apresentou em 2017, que Institui as Cores Oficiais 

do Município de Augusto Corrêa, aquelas predominantes em nossa Bandeira, 

Branca e Azul, enfatizou que o Executivo Municipal emitiu um parecer 

justificando que esse projeto estar inconstitucional porque gera despesa, no 

entanto, assevera que não, somente faz menção aos logradouros públicos que 

serão inaugurados ou reformados. Para concluir, fez menção a LDO onde 

observou algumas dotações orçamentárias desnecessárias e outras ausentes 

como, a Manutenção do Conselho Municipal de Saúde e a dotação direcionada 

aos estudantes Universitários. Prosseguindo, usou a tribuna o Sr. Ver. 

Raimundo Reginaldo Santana, que saudando os Sres. e Sras. Legisladoras e 
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demais presentes, agradeceu a Deus pelo momento propicio. Reportou- se 

acerca do pronunciamento do Ver. Miguel Ivonaldo, frisando que este 

Parlamento não estar inerte em relação às problemáticas das Pontes em 

Concreto e PA/462, que de acordo informa que estar aguardando uma resposta 

para uma audiência na Casa Civil, para levar essas entre outras demandas ao 

Governador do Estado. Expondo comentários sobre a Portaria acima citada, 

sublima que já estar no seu quarto mandato Legislativo e no decurso de sua 

trajetória política, é a primeira vez que ver tal acontecimento. Proferindo que, se 

tratando de uma decisão jurídica atribuída por esta Casa de Leis, buscará outra 

opinião jurídica, porque toda população sabe como foi à gestão do Governo 

Municipal passado. Ressalta também que, no dia 31 de dezembro de 2016 foi 

repassado para a Prefeitura Municipal o recurso da Repatriação e no dia 1º de 

janeiro de 2017 foi verificado e constatado que já não havia mais nenhum 

recurso, disse ainda que esse fato trouxe muitos prejuízos ao município de 

Augusto Corrêa. Enfim, solicitou o envio de um ofício a comunidade do Zé 

Castor, felicitando- os pela Feira cultural e pela UBS que receberam do Governo 

Municipal. Usou a tribuna no Grande Expediente o Sr. Ver. Jamerson William 

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

presentes, agradeceu a Deus pelo dom da vida. Adentrando acerca da PA/462, 

disse que mesmo se tivesse apoiado o atual Governador, jamais se calaria 

diante da negligencia do mesmo com relação a essa PA e as Pontes. Ressalta 

que estiveram várias vezes em audiência com Deputados Federais e também no 

Setran, profere que é importante cobrar sempre uma tomada de providencias 

por parte do Governo do Estado, almejando ainda que este seja mais flexível na 

questão da liberação dos recursos. Solidarizou- se com o Edil Carlos Melo L. 

Júnior, no que tange ao seu Projeto de Lei, que tendo sido vetado pelo Governo 

Municipal, frisa que tem observado que o Sr. Prefeito tem de fato um problema 

com este Parlamento, entretanto, o referido projeto não cria qualquer despesa 

ao Município, mas que, solicita sensibilidade ao Sr. Prefeito com relação aos 

Projetos de Leis de autoria deste Poder. Congratulou- se com o Governo 

Municipal pela conclusão da UBS da Vila do Zé Castor, lembrando que esta 

obra foi iniciada pelo Governo passado. O Ver. Manifestou- se preocupado com 

a chegada de um novo inverno, com a falta de recurso e pelo descaso do 

Governo do Estado, bem como, com as ruas dos bairros periféricos que 

necessitam de serviços paliativos. Com a palavra a Sra. Ver. Glaucia F. de 

Araújo Sério, que cumprimentando a todos, agradeceu a Deus pelo dom da 

vida. Efetuou uma passagem Bíblica extraída do livro Salmo 103, proferindo que 

tudo bendiga a Deus. Inicialmente, congratulou- se com o Sr. Prefeito Municipal 

pela UBS entregue a Vila do Zé Castor, desta forma, estendeu felicitações 

também ao Secretário de Saúde. Declarou que dar seguimento em obras 

deixadas por governos passados, somente demonstra respeito com o dinheiro 
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público. Falando ainda deste assunto, disse que muitas obras não tem como dar 

continuidade devido à prestação de contas, como a Praça da Bíblia, a qual se 

encontra em TCE (Tomada de Conta Especial). A seguir, discorreu sobre a 

Portaria supramencionada que devolve o requerimento de nº30, do Ver. Miguel 

Ivonaldo, observando os termos usados pelo Assessor Jurídico deste Poder, 

onde não cabe a Câmara Legislativa apurar responsabilidades e sim os fatos, 

questionou a atitude tomada por esta Casa de Leis através do Sr. Presidente, 

com relação a devolução do referido requerimento dado o tempo de tramitação, 

uma vez que, os Vereadores assinaram dando validade ao mesmo. Neste 

seguimento, solicita dialogo por parte da Assessoria da Casa com os demais 

Edis, acerca dessa tomada de decisões para que as coisas não soem de 

maneira arbitrária. Encerra, repudiando o comportamento do Governo do 

Estado, pois estava deslocando- se para a Capital do Estado para uma reunião 

na SEDAP, mas que, fora cancelada. Na sequência, utilizou a tribuna o Sr. Ver. 

Francisco Valécio de Abrantes, que cumprimentando os presentes 

nomeadamente, comentou que foram recebidos por esta Casa de Leis, ofícios 

de nº131, nº132 e nº133, datados do dia 12 de junho de 2019, o que 

corresponde às respostadas que tanto cobram do Executivo Municipal. Aduziu 

que o Governo Municipal, cobra do Executivo Estadual atendimentos e sendo 

oposição, mas que, não defere ou atende os requerimentos dos Vereadores da 

Oposição. Salientou ainda que o Governo Municipal, quando assumiu o 

mandato tinha como proposito a nova política, e não foi feito de desta forma, no 

entanto, os vereadores precisam ser valorizados e respeitados enquanto 

representantes legítimos do povo. Lembrou- se que em 2017, quando o Ver. 

Raimundo Reginaldo estava como Presidente deste Poder foram aprovados 

quatro Projetos de Leis, um direcionado a essa Casa de Leis que necessita ser 

promulgado pelo Sr. Presidente e três direcionados ao Executivo Municipal, de 

sua autoria, citou o Projeto de nº004, que Institui o Programa de Prevenção a 

Epilepsia de Assistência Integral às pessoas com Epilepsia no Município de 

Augusto Corrêa e o Projeto nº005, Institui a Semana de Prevenção ao Câncer 

Bucal no Calendário de Eventos oficiais deste Município, apresentados no dia 11 

de abril de 2017, ambos enviados ao Executivo Municipal, assim como, o 

Projeto de Lei de autoria do Ver. Carlos Melo L. Júnior, protocolado em 17 de 

abril de 2017. Solicitou ao Sr. Presidente a derrubada do veto dos referidos 

Projetos de Leis, uma vez que, os mesmos são constitucionais. Por fim, efetuou 

felicitações ao Secretário de Saúde e demais envolvidos para que fosse a Vila 

do Zé Castor contemplada com uma UBS. De posse da palavra o Sr. 

Presidente, Ver. Niaris Nogueira Ferreira, que saudando os presentes, 

procedeu agradecimentos a Secretaria de Obras pelo inicio dos trabalhos de 

melhorias o Ramal de acesso a Travessa do Dez/Boa Fé, estendeu felicitações 

ao Secretário de Saúde e Governo Municipal, pela conclusão e inauguração da 
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Unidade Saúde da Família na Vila do Zé Castor, Travessa do Dez, Pratiaçú, 

Nova Olinda. Teceu comentários a cerca das visitas que realizou na região 

interiorana do Município, na ocasião, foi muito questionado pelos moradores que 

tiveram suas plantações devastadas pela chuva, além de que necessitam de um 

trator para quebrar terra, mediante a isso buscará esclarecimentos com o 

Secretário de Agricultura, porque este deve atender os agricultores de forma 

igualitária. Reforçou o requerimento verbal, realizado pelo Edil Miguel Ivonaldo, 

no tocante a construção de uma Praça no Bairro Jardim Bela Vista, uma vez 

que, também já realizou esse pleito. Outrossim, fez um pequeno comparativo 

entre o tempo que tramita o requerimento de nº30, do Ver. Miguel Ivonaldo, aos 

Projetos de Leis encaminhados ao Executivo Municipal, contudo, manifestou 

apoio ao Projeto de Lei apresentado pelo Ver. Carlos Melo L. Júnior, declarando 

que este não atribui despesas ao Município. No ensejo, discorreu a respeito da 

merenda escolar, dizendo que teve conhecimento de que havia lote de merenda 

vencido na escola da Comunidade da Travessa do Dez, solicitou mais 

responsabilidade por parte da Gestão da Educação, no que se refere a esse 

assunto. Ultimou, mencionando serviços paliativos para recuperar as ruas dos 

Bairros desta cidade, que se encontram em péssimo estado. No momento 

oportuno, marcou o Presidente da CPI uma audiência para esta data, às 15:00 

horas neste Poder, assim, a Presidente da CCJ, marcou reunião para o dia 21 

deste mês, às 9:00 horas com os demais membros da comissão, no Salão 

Plenário deste Poder. Em seguida, autorizado pelo Sr. Presidente o primeiro 

secretário procedeu a leitura da Portaria nº18/CMAC- Que Determina a 

Devolução do Requerimento nº30/2019, de 13/03/2019, de autoria do Sr. Ver. 

Miguel Ivonaldo Farias Barreto e outros, que Requer a Criação de Comissão 

Parlamentar de Inquérito com a finalidade de apurar a responsabilidade da Sra. 

Carmem Romana Gonçalves Reis, por acumulação indevida de Cargos Públicos 

e toma outras providencias. Constatando que o requerimento antes referido 

pleiteia a apuração de responsabilidade pela acumulação de cargos públicos, 

cuja tarefa não compete ao Poder Legislativo, neste caso, mas aos órgãos de 

polícia judiciária e ao Ministério Público, concluído que o supracitado 

requerimento não satisfaz os requisitos regimentais de acordo com o caput no 

art.30 e respectivo § 2º, ambos dispositivos do Regimento Interno, desta forma, 

determina a devolução do supracitado requerimento em obediência ao 

enunciado acima citado. Não tendo mais nada a ser tratado nem comentado, 

encerrou o Sr. Presidente a presentes sessão e marcou a próxima para o dia 25 

do corrente mês. Sala das sessões do Plenário Domingos Nivaldo Lima, Câmara 

Municipal de Augusto Corrêa, em 18 de junho de 2019.  


