
 

Ata da Sessão de Abertura dos Trabalhos Legislativos da Câmara 

Municipal de Augusto Corrêa, realizada em 15 de fevereiro de 2017. 

  

Aos quinze (15) dias do mês de fevereiro de dois mil e dezessete (2017), às 

nove horas e quinze minutos (09h e 15 min.) à hora regimental no prédio do 

Poder Legislativo Municipal, sob a Presidência do Sr. Ver. Raimundo 

Reginaldo Santana. Autorizou o segundo Secretário efetuar a chamada 

nominal dos Sres. e Sras. Vereadoras, que havendo número regimental 

declarou em nome de Deus aberta a presente sessão. Em seguida, o 

segundo Secretário procedeu a leitura Bíblica extraída do livro de Mateus 

Cap. 5 Vers. 33 a 37. Dando continuidade, o Sr. Presidente determinou ao 

primeiro Secretário. Prosseguindo com a leitura da matéria em pauta que 

constou: Ofício: nº 265/2016- Informando a Liberação do Pagamento da 

Proposta nº 1238157000115011- Ministério da Saúde: Destinando 

aquisição de equipamentos, Votação: Projeto de lei nº 06/2016- Autor: 

Poder Executivo, Assunto: Dispõe sobre a Lei Orçamentária Anual- Estima 

a Receita e Fixa as Despesas para o Exercício Financeiro de 2017, e dá 

outras providencias. Concluída a leitura, o Sr. Presidente iniciando o grande 

expediente facultou a palavra aos Sres. e Sras. Vereadoras obedecendo o 

livro de assinaturas usou a tribuna o Sr. Ver. José Guarany Medeiros Júnior, 

que cumprimentando as Sras. e Sres. Vereadores e demais presentes, 

declarou- se honrado que no decurso de seu mandato como legislador pôde 

desenvolver ações que vieram de encontro ao bem estar da população 

Augustocorreense. Tencionou agradecimentos as amizades conquistadas. 

Sublimou insatisfação em decorrência dos indesejáveis acontecimentos que 

houveram neste Município, enfatizando que, o Poder Executivo não conteve 

o respeito para com o Poder Legislativo. Discorreu que, nesta Casa de Leis, 

ocorreram muitos atritos para alcançar o “poder”, dentre estes a retenção do 

Imposto Renda e o INSS, não repassados aos órgãos referidos, manifestou- 

se preocupado com os reflexos negativos quando necessitar lançar mãos 

dos benefícios previdenciários. Na oportunidade, informou que no momento 

é considerado candidato a Dep. Estadual, pois é persuadido que poderá 

contribuir muito mais por esta região. Fez menção aos Motoristas 

Municipais, assegura que terão os mesmos os seus direitos obtidos. Na 

ocasião, comunicou aos Sres. Edis que receberá o Município de Augusto 

Corrêa, uma emenda na ordem de (R$ 600,00) seiscentos mil reais, cuja 

emenda proposta pela Dep. Federal Simone Morgado e o Sen. Jader 

Barbalho, alocado a compras de medicamentos e equipamentos, visando 

um melhor atendimento a demanda populacional. Ultimou, desejando um 



feliz natal e que a nova Gestão Municipal designe de uma boa 

administração. Dando prosseguimento, fez uso da palavra o Sr. Ver. Carlos 

Alberto Fonseca Ferreira, que saudando a todos. Manifestou apoio a Classe 

de Motoristas, sublimando que a nova Gestão Municipal fará jus aos seus 

direitos. Tencionou agradecimentos a Deus e a sua família, bem como as 

pessoas que lhe depositaram o voto de confiança e o elegeram Vereador no 

ano de 2012. Oportunamente, externou apoio ao Vereador José Guarany 

Medeiros Júnior, quanto a sua candidatura para Dep. Estadual. No ensejo, 

solicitou aos Sres. Edis que Presidiram este Poder, nos anos de 2014 a 

2016 que adotem as devidas providencias para solucionar a problemática 

com a retenção do repasse do Imposto Renda e o INSS. Declarou ainda 

que, sairá desta Casa de Leis, de cabeça erguida, levando a amizade que 

conquistou e a honestidade que sempre possuiu. Ao final, desejou um feliz 

natal a todos e um ano novo de realizações. Tendo usado a tribuna a Sra. 

Verª. Maria Helena Picanso Silva, que saudando a Sra. Vereadora e Sres. 

Vereadores e aos presentes, agradeceu a Deus por mais uma sessão, em 

especial ao Sr. Adailton Costa por estar sempre presente nas sessões 

Legislativas realizadas neste Poder. Outrossim, pediu a Deus que ilumine 

os Sres. Parlamentares e que busquem estes recursos que amenize os 

anseios da população. Ressaltou que, no decorrer de sua legislatura 

sempre exerceu sua função, formalizou diversos requerimentos para 

beneficiar as Comunidades. Teceu comentários a respeito da situação dos 

Motoristas Municipais, constatando o desrespeito por parte do Poder 

Público com relação a forma de como foi elaborado o Processo dos 

mesmos. Prestou apoio ao Vereador José Guarany Medeiros Júnior, que 

sua candidatura a Dep. Estadual seja abençoada por Deus. No ensejo, 

congratulou- se com a Dep. Federal Simone Morgado e o Sen. Jader 

Barbalho, mediante ao envio do recurso para suprir as Unidades Básicas de 

Saúde do Município. Despediu- se desejando um feliz natal e um ano novo 

repleto de bons acontecimentos. Usou a tribuna o Sr. Ver. Carlos Melo Lima 

Júnior, que em nome do Sr. Presidente saudou a todos os presentes, à 

princípio discorreu sobre o Projeto dos Motoristas Municipais, que após 

examina- lo detectou algumas falhas. No entanto, ressaltou que em 

conversa com o novo Gestor Municipal, este se prontificou a analisa- lo de 

forma justa, eficiente e correta. Declarou o mesmo que, entre erros e 

acertos encerrará o seu primeiro mandato legislativo consciente e com o 

dever cumprido e ainda agradeceu a Deus por este ter lhe concedido mais 

uma oportunidade de poder representar o povo Urumajoense. Por fim, 

desejou a todos um Natal abençoado e discernimentos para vencer os 

obstáculos da vida. Com a palavra a Sra. Verª. Miriam Santos Ferreira, que 

cumprimentando os Sres. Edis e demais presentes, agradeceu a Deus por 



 

mais uma sessão, especialmente por ter concedido a oportunidade de 

representar este Município. Direcionando- se aos Motoristas, pediu a Deus 

que conceda a realização de seus objetivos. Em parte, dois (02) Vereadores 

questionaram sobre os repasses dos valores descartados em folha de 

pagamento, solicitando uma solução para o problema. Ato contínuo, a 

Vereadora desejou sabedoria ao Sr. Ver. José Guarany Medeiros Júnior em 

razão de alcançar a eleição para Dep. Estadual em 2018. Com relação ao 

envio de repasse destinado ao suprimento das Unidades de Saúde do 

Município, proferiu que seja este aplicado corretamente. Outrossim, efetuou 

um trecho Bíblico, direcionado aos Sres. Edis reeleitos, propondo aos 

mesmos a buscar a mesma sabedoria que Deus deu a Salomão. Lembrou- 

se da Eleição da Mesa Diretora deste Poder ocorrido no ano de 2015, 

sugeriu aos novos Presidentes que honrem seus compromissos 

conduzindo- os com coerência. Ao encerrar, desejou um feliz natal e um 

ano novo de paz ao povo Augustocorreense. Usou a tribuna no grande 

expediente o Sr. Ver. Gilberto de Lima Sério, que saudando os presentes, 

agradeceu a Deus pelo momento oportuno. Iniciou seu discurso 

manifestando- se de acordo aos pronunciados efetuados pelos Sres. Edis. 

Congratulou- se com os Ex- Legisladores, que contribuíram para o 

engrandecimento do Município de Augusto Corrêa. Na ocasião, pediu 

desculpas aos colegas Edis pelas falhas e erros cometidos. 

Oportunamente, discorreu a respeito do Projeto de Lei nº 002/2016-  que 

Dispõe sobre a Abertura de Crédito Adicional Suplementar no Orçamento 

Vigente, onde tecendo alguns comentários, e usando sua atribuição de 

Vereador solicitou visto do mesmo, devido haver falhas no conteúdo, onde 

tendo a referida solicitação negada, buscaria ao Ministério Público, no 

entanto, reconsiderou da decisão. Em seguida, reportou- se ao Projeto dos 

Motoristas Municipais e Projeto que Reajusta a Remuneração dos 

Servidores Públicos Efetivos do Cargo de Fiscais de Tributos da Prefeitura 

Municipal de Augusto Corrêa, certificou- se que no referido Projeto também 

detém- se de poucos árticos, discordando dos questionamentos 

apresentados no Projeto dos Motoristas. Comunicou ainda aos Colegas 

Edis, a confirmação dos repasses do Imposto de Renda e o INSS aos 

mencionados órgãos. Ao findar, desejou para que seja o ano de 2017 um 

ano de realizações para o Município de Augusto Corrêa. Dando 

continuidade, fez uso da tribuna o Sr. Ver. Valdeci da Silva Costa, que 

cumprimentando os Sres. e Sras. Vereadoras e aos presentes, agradeceu a 

Deus pela realização de mais uma sessão legislativa. Reportando- se aos 

Motoristas, e discorrendo acerca de sua luta árdua, disse que a aprovação 

do Projeto da referida Classe, não depende somente do Poder Legislativo, 

mais também do Poder Executivo. Relatou que na Campanha Eleitoral 



alcançou o quinto (5º) lugar, mas que, devido a uma ação desonesta não 

obteve a reeleição, entretanto, imensurável é sua alegria em ter buscado 

recursos que consolidaram no bem estar da população. Tanto que citou que 

conquistou para a Vila de Aturiaí os serviços prestados da Polícia Militar, 

Ambulância e mais um Trator Agrícola, o referido Trator é proveniente de 

Emenda Parlamentar do Dep. Cássio Andrade. Na oportunidade, desejou 

sucesso ao Sr. Ver. José Guarany Medeiros Júnior na sua campanha para 

Deputado, em especial tencionou sabedoria ao novo Gestor Municipal e 

demais Vereadores e ainda teceu votos de agradecimentos aos 

funcionários desta Casa de Leis. Ultimou, desejando a todos um feliz natal e 

um ano novo de paz e saúde. Continuando, usou a palavra o Sr. Ver. 

Jamerson William Alves da Costa que saudando os presentes, comentou 

sobre uma mensagem que recebeu do Diretor Financeiro da Secretaria 

Municipal de Educação- Sr. Paulo Cunha, sendo que não foi possível ainda 

efetuar o pagamento do (13º) Décimo Terceiro Salário dos Profissionais da 

referida área, por conta do recurso do FUNDEB não ter sido repassado ao 

Município. Declarou o Vereador ter plena confiança no trabalho do mesmo, 

pelo bom profissional que este apresenta ser e obviamente realizará o 

devido pagamento. Na ocasião, reportou- se acerca dos Projetos dos 

Motoristas e fiscais de Tributos, visando que ambos abordam questões 

diferentes. Haja vista que, reconhece o esforço do Sr. Presidente em 

sempre cobrar do Poder Executivo solução para esta problemática. 

Ressalta que apesar do Município ter sido alvo do embargo de recursos a 

Sra. Prefeita Municipal, terminará o seu mandato deixando muitas 

benfeitorias para o Município, bem como recursos arrecadados para 

atender a demanda populacional e ainda reconhece que teve avanços nas 

áreas da Saúde e Educação. Frisou que encerrará o seu primeiro mandato 

legislativo não muito satisfeito, no entanto, sairá com a consciência 

tranquila. Prosseguindo, ocupou a tribuna o Sr. Ver. José Alcy Pinheiro dos 

Santos que ao saudar os presentes, agradeceu aos colegas Edis pela 

convivência harmoniosa adquirida no decurso de seu mandato como 

Vereador. Sublimou que teve o Poder Legislativo autonomia para lutar pelos 

interesses do povo. Congratulou- se com a Sra. Prefeita Municipal, a quem 

tece elogios pela dedicação que esta apresentou enquanto Gestora deste 

Município. Enfatizou ser contra discursos demagógicos, pois devem os 

Sres. Edis discursar- se de forma coerente. No ensejo, prestou apoio ao 

Ver. José Guarany Medeiros Júnior. Encerrou, desejando aos presentes um 

feliz natal e um prospero ano novo repleto de realizações. Logo após, o Sr. 

Presidente pediu ao primeiro Secretário ocupar a Presidência para que 

pudesse usar a tribuna, que cumprimentando a todos os presentes, 

agradeceu a Deus por este ter concedido- lhe encerrar mais um período 



 

legislativo e no entanto, conseguir a reeleição. Acrescentando que ao longo 

da convivência com os colegas Edis nesta Casa de Leis, conquistou 

amizades verdadeiras e muita experiência. Manifestou tristeza por conta do 

Sr. Ver. José Alcy Pinheiro não ter conseguido a reeleição, mas que, a vida 

não é atribuída somente de vitórias e deve ser respeitada a vontade de 

Deus. Oportunamente, agradeceu pelos votos obtidos os quais o 

nomearam- lhe Presidente deste Poder. Disse ainda que, estará à 

disposição do novo Governo Municipal, auxiliando - o, pois jamais irá contra 

os interesses da população. Ao fim, pediu desculpas pelos erros cometidos 

e almejou a todos um Natal e um ano novo voltado a paz. Em seguida, o Sr. 

Presidente solicitou ao Relator da Comissão de Finanças, Economia, 

Fiscalização Financeira e Orçamento efetuar a leitura do Parecer em 

conjunto de nº 004/2016 das Comissões de Constituição, Justiça e Redação 

de Leis, Fiscalização Financeira e Orçamento do Projeto de Lei nº 06/ 2016- 

Que Dispõe sobre a Lei Orçamentária Anual (LOA)- Estima e Fixa as 

Despesas para o Exercício Financeiro de 2017, e dá outras providencias. 

Tendo parecer favorável das referidas Comissões, seguiu o Sr. Presidente 

colocando o Projeto em discussão e votação do Plenário, que estando 

devidamente reestruturado foi o mesmo aprovado por unanimidade. Em 

parte, foi solicitado pelo Sr. Ver. Carlos Melo Lima Júnior, que constasse em 

ata os nomes dos Sres. Parlamentares que participaram da aprovação do 

referido Projeto de Lei- Sres. Carlos Melo Lima Júnior, Carlos Alberto 

Fonseca Ferreira, Jamerson William Alves da Costa, José Alcy Pinheiro dos 

Santos, José Guarany Medeiros Júnior, Mª. Helena Picanso Silva, Miriam 

Santos Ferreira, Valdeci da Silva Costa e José Carlos Amorim da Costa. 

Enfim, foi abordado que o Local da Cerimônia de Posse das Sras. e Sres. 

Vereadores eleitos em 02 de Outubro para a Décima Quarta Legislatura que 

se inicia no dia 1º de Janeiro de 2017, será no Centro Social de Nazaré às 

17:00 horas, nesta cidade. Não havendo mais nada a ser tratado o Sr. 

Presidente declarou encerrada a presente sessão. Sala das Sessões da 

Câmara Municipal de Augusto Corrêa em 20 de dezembro de 2016.  


