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Ata da 19ª Sessão Ordinária da 3ª Sessão Legislativa, da 14ª Legislatura da
Câmara Municipal de Augusto Corrêa, realizada em 25 de junho de 2019.

Aos vinte e cinco (25) 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 Salmos. 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 dos
seguintes: Votação do Projeto de Resolução nº01/2019: Ementa: Prorroga o
Prazo de Funcionamento da 1ª Comissão Parlamentar de Inquérito de 2019, por
trinta dias, e toma outras providencias, de autoria dos Vereadores Sebastião
Siqueira Quadros- Presidente, Francisco Valécio de Abrantes- Relator e
Raimundo Reginaldo Santana- Membro. Votação do Projeto de Lei
nº001/2019- Origem: Poder Executivo-Ementa: Dispõe sobre a Criação do
Conselho Municipal de Turismo- COMTUR e dá outras providencias. Projeto de
Resolução nº04/2019: Ementa Institui Emenda Impositiva para os Vereadores
no âmbito Municipal, de autoria do Sr. Ver. Francisco Valécio de Abrantes,
Requerimentos 2019: nº23, de autoria do Sr. Ver. Sebastião Siqueira Quadros
e nº33, de autoria da Sra. Verª. Lilian Reis Padilha. Concluída a leitura da
matéria da pauta, o Sr. Presidente apresentou o Ofício nº350/2019, de autoria
do Secretário Municipal de Obras, informando como prestação de contas das
atividades de limpeza e roçagem das Vilas e Comunidades do Município, bem
como, das atividades de manutenção e recuperação das vicinais, que serão
efetivados, informa ainda o inicio da Operação Tapa Buraco nesta cidade. No
momento oportuno, o Sr. Ver. Jamerson William A. da Costa solicitou ausentar-
se da presente sessão, assim como, a retirada de suas proposituras da pauta.
Prosseguindo a sessão, o Sr. Presidente deu início ao Pequeno Expediente, fez
uso da palavra o Edil Francisco Valécio de Abrantes, que saudando a todos,
procedeu a leitura do Projeto de Resolução nº01/2019 acima citado, discorre
que a Comissão Parlamentar de Inquérito criado pela Portaria nº16/2019 GM-
CMAC, ratificada pela Resolução nº07/2019, da Mesa Diretora desta Casa de
Leis, estar quase terminando a sua missão de investigar aplicações materiais
adquiridos pela Administração Municipal, através do Pregão nº04/2017- CRP,
que previa a compra de um milhão cento e quarenta e sete mil, quinhentos e
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sessenta e um reais e sessenta centavos (R$1.147.561,60), porém, ainda falta
uma das fases mais importante que é a redação do relatório final, já esta quase
terminando o prazo de noventa (90) dias, deferidos pelos instrumentos que
instruíram a investigação e não teríamos tempo adequado para concluir os
trabalhos de forma serena e preparar um relatório amplo e detalhado sem a
prorrogação. Em vista disso, a referida Comissão decidiu de forma unanime
solicitar a prorrogação do termo final de funcionamento por trinta dias para
concluir com tranquilidade as tarefas atribuídas à CPI. Em seguida, procedeu a
leitura do Projeto de Resolução nº04/2019, que Institui Emenda Impositiva para
os Vereadores no âmbito Municipal. Ressalta que, a justificativa se faz pela
necessidade do Legislativo começar a indicar suas ações enquanto mandatos
individuais. Em ato continuo como Relator da Comissão de Constituição, Justiça
e Redação de Leis, efetuou a leitura do Parecer nº01/2019 ao Projeto de Lei
nº001/2019-Ementa: Dispõe sobre a Criação do Conselho Municipal de Turismo-
COMTUR, de iniciativa do Poder Executivo, onde foram apresentadas três
emendas, uma Emenda Modificativa, de autoria do Sr. Ver. Raimundo Reginaldo
Santana, uma Emenda Modificativa e Supressiva, do Sr. Ver. Miguel Ivonaldo
Farias Barreto, que visam a corrigir algumas das deficiências, tendo em vista
que foi explicado aos mesmos das dificuldades do texto originário. Bem como,
uma Emenda Substitutiva apresentada pelo Sr. Ver. Francisco Valécio de
Abrantes, com Parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e
Redação de Leis, com 04 (quatro) laudos. Após a analise e fundamentos
apresentados, recomenda à supracitada Comissão, que aprove o supracitado
Projeto de Lei, com a emenda substitutiva e rejeite as emendas apresentadas
nesta Comissão de Justiça pelos Vereadores citados, uma vez que, algumas
modificações já estão contempladas no texto substitutivo. Posteriormente, foi
convidado para fazer uso da tribuna e apresentar o seu requerimento o Sr. Ver.
Sebastião Siqueira Quadros, que solicita ao Poder Executivo a Conclusão dos
serviços de recuperação da vicinal na Comunidade do Jandiá dos Costa. Em
sua defesa, disse que visa este proporcionar trafegabilidade a todos os tipos de
veículos e aos moradores, na oportunidade solicitou também a abertura de um
ramal na comunidade do Jandiá dos Costas à Família Gomes, que corresponde
a oitocentos metros, o qual dará acesso  para sete alunos que percorrem um
grande caminho e utilizar o ônibus escolar . Na sequência, ocupou a tribuna
para apresentar o seu requerimento a Sra. Lilian Reis Padilha, que Solicita ao
Poder Executivo o Empiçarramento das Ruas do Bairro São João. Justifica que
esses serviços são necessários, pois, o inverno rigoroso contribuiu para a
formação de buracos e mesmo com os trabalhos paliativos da Secretaria de
Obras, as ruas continuam sem o empiçarramento. Enfim, realizou um
requerimento verbal, solicitando melhoria no ramal de acesso a Comunidade de
Santa Maria do Patal. Passando para o Grande Expediente o Sr. Presidente
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convidou o Sr. Ver. Francisco Valécio de Abrantes para fazer uso da tribuna,
que saudando os colegas Vereadores e demais presentes, reportou- se sobre o
Projeto de Resolução nº01, efetuando alguns esclarecimentos disse que no
art.15 do Regimento Interno, dispõe que o Presidente é o representante da
Câmara, quando se pronuncia coletivamente é o supervisor dos trabalhos e
cabe a este a autorização ou não, por trinta dias da Comissão Parlamentar de
Inquérito. Professa ainda que não haja necessidade de ninguém se articular
para a votação, uma vez que, esta hoje não determina a prorrogação, e mesmo
que determinasse solicitaria à Presidência com base no Regimento Interno, que
fosse efetuado três sessões consecutivas, porque o que foi iniciado por esta
Comissão não será arquivado, contudo, essa Casa de Leis é uma Instituição
que merece que se der o respeito, pois, são os representantes do povo.
Registrou que, quando se preocupam com o Parlamento, também se preocupam
com os mandatos Legislativos individuais, porque ninguém estar neste Poder
para fazer artimanhas ou programa de auditório. Outrossim, solicitou para a
Presidência desta Casa de Leis e para a Presidente da CCJ, não ter pressa na
avaliação da Lei de Diretrizes Orçamentárias, pois de acordo ao Contador deste
Poder, pode ser avaliada no mês de agosto, segundo semestre. Na
oportunidade, solicitou sensibilidade aos demais Vereadores para a aprovação
do Projeto acima mencionado. Para finalizar, solicitou ao Sr. Presidente
suspender a presente sessão por 30 (trinta) minutos, no intuito de haver um
diálogo com a Assessoria Jurídica desta Casa de Leis para promover os
encaminhamentos devidos. O Sr. Presidente atendendo ao pedido do referido
Vereador, suspendeu a presente sessão por  30 (trinta) minutos. Retomando a
sessão, o Sr. Presidente convidou o Sr. Ver. José Carlos Amorim da Costa,
que em nome do Sr. Presidente saudou a Mesa Diretora e por seguinte, aos
demais Vereadores e pessoas presentes. Após, agradeceu Deus pelo momento
oportuno. Expondo comentários a respeito da Ponte do Jutaí, reiterou o envio de
um ofício solicitando uma cobrança por parte da Secretaria Municipal de Obras à
Empresa do Sr. Paulo Brigido, responsável pela execução e conclusão da obra,
haja vista que, a mesma a cada dia apresenta mais riscos à vida das pessoas
em virtudes de que não tem um deslizante adequado que proporcione
trafegabilidade a todos os tipos de veículos. Na oportunidade, solicitou
providencias para a Ponte do Pau de Cê, com a colocação de aterro para
proporcionar trafegabilidade de qualidade às pessoas. Congratulou- se com o
pronunciamento do Ver. Francisco Valécio, manifestando- se favorável às
proposituras apresentadas, dizendo ainda que tem convicção de que este terá
resultados positivos pela sua firmeza neste Parlamento. Encerra, solicitando
providencias por parte do Governo Estadual e Municipal, para que os trabalhos
sejam executados nas estradas deste Município. A seguir, usou a palavra o Sr.
Ver. Miguel Ivonaldo F. Barreto, que cumprimentando a todos, ressaltou que
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com a chegada do verão vem se intensificando as ações nas estradas vicinais e
mesmo com o inverno rigoroso, o Governo Municipal buscou minimizar os
problemas no município. Falando acerca da PA/454, a qual é de
responsabilidade do Governo do Estado, informou que chegará uma equipe a
pedido do Prefeito Municipal para fazer a operação tapa buraco, com o apoio do
Dep. Jaques Neves. Tecendo comentários sobre o pronunciamento do Edil
Francisco Valécio, disse que é sabido por todos que o Legislativo Municipal, se
dá de conversas e respeitando o Regimento Interno, principalmente a Lei
Orgânica Municipal e quando os Vereadores da Base estiverem conversando
entre si, não há nada ilegal, porque o próprio regimento permite votar de acordo
a consciência de cada um e as consequências da escolha do voto é de
responsabilidade individual, porém, se tiverem que passar pelo julgamento
popular, que seja no momento oportuno e não serem julgados por outros
Parlamentares, como se estes representassem cem por cento da população. Em
relação ao Projeto de Resolução nº01, o Vereador solicita que registre em ata
que nesta data se encerra o prazo para a prorrogação do Processo de
Investigação de CPI, além da ausência dos Edis Jamerson William e José
Benedito, na presente sessão. Por fim, informa que no dia 22 do mês de julho
será entregue a 5ª UBS neste Município e desta vez será contemplada a Vila do
Buçú. Na oportunidade, o Edil Francisco Valécio disse que essa Câmara
Municipal ficará conhecida como a Câmara e a Mesa Diretora, que mais cumpriu
o Regimento Interno da história deste Município, registrou também que as
articulações são normais de Parlamento, mas que, neste Poder tem um lado
bem descrito desde o inicio do processo quando requereu a Comissão
Parlamentar de Inquérito em defesa da verdade, asseverando que foi
comprovado perante as pesquisas no relatório técnico do engenheiro e nos
resumos de atividades, um desvio de recursos da Secretaria de Educação na
Empresa licitante RNC Alves. Prosseguindo, fez uso da tribuna o Sr. Ver.
Raimundo Reginaldo Santana, que cumprimentando a todos, retratou acerca
das dificuldades de trafegar pelas estradas deterioradas pela ação do tempo,
principalmente as estradas interioranas deste município, onde a situação é
calamitosa. Lembrou- se das visitas que fizeram no Setran, em busca de
melhorias para o Município de Augusto Corrêa, na ocasião, informando que já
estar no orçamento do Governo do Estado a Estrada PA/462, na ordem de
R$60.000,00 (sessenta milhões) de reais, para ser feita a pavimentação asfáltica
do Patal ao Araí, antes do término deste ano. Enfatiza o Ver. que esses serviços
é um sonho almejado por todos e se for consolidado, muito este parlamento tem
a agradecer ao referido Governo. Ainda com uso da palavra, disse que na
política há passagens boas e ruins, no entanto, para quem faz parte desta é
importante memoriza- las, pois, é relevante lembrar-se dos desvios de recursos
públicos ocorridos no Governo da ex. Prefeita Romana Reis, que mesmo tendo
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sido realizado o pedido para a instauração de uma CPI para investigar, nada
aconteceu, enfim, insinuou que se os administradores passados tivessem
tratado o município como merece o mesmo estaria melhor. Com a palavra o Sr.
Ver. Sebastião Siqueira Quadros, que cumprimentando os Sres. e Sras.
Legisladoras e demais presentes, reportou- se a respeito do Projeto de
Resolução nº01 da CPI, discorrendo da necessidade desta solicitação para que
haja uma melhor analise dos fatos apurados, porém, sublima que não
necessariamente usariam os trinta dias, mas, três ou dez dias. O Ver. frisou que
estar muito feliz por estar presidindo uma CPI, cujo proposito é esclarecer e dar
respostas ao povo deste município. Relata que a supracitada CPI não pode
parar nesta data, além disso, é extremamente relevante conclui- la e
independente de qualquer resultado, tem a plena convicção que realizou um
bom trabalho. De posse da palavra o Sr. Vereador, Presidente Niaris
Nogueira Ferreira, que após saudar a todos os presentes, parabenizou a
Secretaria de Obras pelos serviços efetivados na Vila do Perimirim e aos
serviços no Bairro São Benedito, atendendo desta forma os anseios dos
moradores. No ensejo, disse que esteve conversando com o Secretário de
Obras, acerca da PA/454, na ocasião destacando alguns trechos que podem
provocar acidentes. Expondo comentários sobre o Projeto de Resolução
exposto, solicitou aos colegas Vereadores uma reflexão relatando que fez parte
de todas as fiscalizações, diante do exposto, comentou acerca da licitação de
nº004/2017, onde foi gasto R$331.999,60(trezentos e trinta e um mil,
novecentos e noventa e nove reais e sessenta centavos), com aditivo na ordem
de R$364.000 (trezentos e sessenta e quatro mil reais). Segundo o relatório do
Engenheiro contratado para realizar os serviços, todos os lugares visitados
constatou- se que foram investidos apenas R$49.637,07(quarenta e nove mil
seiscentos e trinta e sete reais e sete centavos). Portanto, o desvio de recursos
públicos equivale a mais de duzentos e oitenta mil reais, isso em apenas uma
licitação. Dito isso, o Ver. ressaltou a importância de prosseguir com as
investigações, asseverando que houve pratica de roubo. Ultimou, dizendo que
foram eleitos para defender e representar o povo de forma honesta. Na
oportunidade, observou o Sr. Ver. Miguel Ivonaldo, que tanto na fala do Sr.
Presidente, quanto na fala do Ver. Francisco Valécio, ambos já definem sem
antes analisar, uma vez que, questionam um recurso para a reforma de 18
(dezoito) escolas, que é um valor global para o ano todo, sendo que foi colocado
nesta Casa para ser averiguada, um feito da Gestão Municipal passada da
reforma de uma única escola, correspondendo a meio milhão de reais. Declara
ainda que, a reforma da escola Rosa Athayde não tem três anos e já necessita
novamente de serviços, isso somente se configura a um Parlamento que se
curva diante de um desvio constatado nas notas fiscais, pois, tem ainda um
aditivo de cento e sete mil reais. No momento, disse o Sr. Presidente que a
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propositura do mesmo não foi arquivada e sim, surgiu a necessidade deste ser
adequado. Em seguida, colocou o Sr. Presidente para a discussão e votação os
requerimentos de nº23, do Sr. Ver. Sebastião Siqueira Quadros e nº33, da Sra.
Verª. Lilian Reis Padilha, sendo os mesmos aprovados por unanimidade. Após,
submeteu para a discussão e votação do soberano Plenário o Projeto de
Resolução nº01/2019: Ementa: Prorroga o Prazo de Funcionamento da 1ª
Comissão Parlamentar de Inquérito de 2019, por trinta dias, e toma outras
providencias, sendo o mesmo aprovado por 06 (seis) votos favoráveis e 04
(quatro) votos contrários. Posteriormente, submeteu para a discussão e votação
o Projeto de Lei nº001/2019- Origem: Poder Executivo-Ementa: Dispõe sobre a
Criação do Conselho Municipal de Turismo- COMTUR e dá outras providencias,
sendo este aprovado por unanimidade. Não tendo mais nada a ser tratado nem
comentado, o Sr. Presidente encerrou a presente sessão, marcando a próxima
para o dia 02 do mês de julho do corrente ano. Sala das sessões do Plenário
Domingos Nivaldo Lima, Câmara Municipal de Augusto Corrêa, em 25 de junho
de 2019.


