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Ata da 21ª Sessão Ordinária da 3ª Sessão Legislativa, da 14ª Legislatura da
Câmara Municipal de Augusto Corrêa, realizada em 09 de julho de 2019.

Aos nove (09) dias do mês de julho 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, convidou o Sr. Ver. Jamerson William Alves
da Costa para ocupar a Primeira Secretaria na ausência de seu titular. 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 Provérbios
Cap.12, Vers.15 a 19. Prosseguindo, o Sr. Presidente autorizou o Primeiro
Secretário proceder a leitura da ata da sessão anterior, a qual submetida à
discussão, na oportunidade o Sr. Ver. Jamerson William Alves observou que
além do mês de janeiro, solicita acrescentar também os meses de fevereiro,
março, abril e maio, referente às informações do espelho da folha de pagamento
dos funcionários da Secretaria de Administração e Finanças do ano de 2019.
Concluída a observância foi submetida à votação, sendo aprovada por
unanimidade. Assim, deu seguimento à sessão com a leitura da matéria da
pauta que constou dos seguintes: Representação Político Administrativo-
Contra o Sr. Vereador Miguel Ivonaldo Farias Barreto. Requerimentos 2019:
nº25 e nº26, autor Sr. Ver. Raimundo Reginaldo Santana. Terminada a leitura da
matéria da pauta o Sr. Presidente dando inicio ao Pequeno Expediente convidou
o Sr. Ver. Raimundo Reginaldo Santana para apresentar o seu requerimento
que solicitam: Implantação de Consultório Odontológico e Construção de Meio
Fio nas Ruas da Vila de Nova Olinda. Não tendo mais nenhum Vereador para
apresentar requerimentos, o Sr. Presidente passou para o Grande Expediente
convidando para fazer uso da tribuna o Sr. Ver. José Carlos Amorim da
Costa, que em nome do Sr. Presidente saudou a Mesa Diretora, a seguir aos
demais Vereadores e presentes. Após, agradeceu a Deus pelo momento
oportuno. Atribuiu criticas aos péssimos trabalhos executados pela Empresa do
Sr. Paulo Brigido, a princípio no trapiche e a ponte na Vila de Araí, e desta vez a
Ponte do Porto da Rocinha, a mesma estar preste a desabar. Aproveitou o
ensejo para reiterar uma cobrança por parte da Secretaria de Obras ao
proprietário desta empresa, afim de que este apresente nessa Casa de Leis,
solução a essas problemáticas. A seguir, fez uso da palavra o Sr. Ver. Carlos
Melo Lima Júnior, que cumprimentando a todos, agradeceu a Deus pela
oportunidade. Congratulou- se com o pronunciamento de seu antecessor, ao
expor sua aflição com relação às obras executadas pela Empresa do Sr. Paulo
Brigido. Dito isso, sugeriu a este Poder entrar com uma ação judicial no
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Ministério Público para dar respostas à população, principalmente com relação à
Ponte do Perimirim, cujo prazo para conclusão da obra não foi respeitado, o
Vereador lamentou pelas obras que foram mal executadas neste Município por
esta empresa. Encerra, manifestando- se com nota de pesar pelo falecimento do
Sr. Júlio Cesar Sereni, mais conhecido como Coronel Sereni, ocorrido nesta
segunda feira dia 08 de julho, o mesmo deixou um legado de contribuição
economicamente neste município. Continuando, foi convidado para fazer uso da
palavra o Sr. Ver. Miguel Ivonaldo Farias Barreto, que saudando a todos os
presentes, informou que nesta data a equipe de Defesa Civil, estar fazendo um
levantamento de trezentos quilômetros de sinal e posteriormente enviará o
relatório para o Governo Federal e Estadual, com o objetivo de ser atendido com
recurso financeiro para melhorar as condições das estradas vicinais deste
município, assim como, foi publicado o edital do certame para as empresas que
concorrerão à reforma da Escola Rosa Athayde. Na ocasião afeiçoou esta
gestão Legislativa a uma escola de maldades e neste Parlamento será indicado
aquilo que é jogado para de baixo do tapete, inclusive lembrou- se que o Sr.
Presidente quando estava como Primeiro Secretário, recebeu durante doze
meses uma ajuda indevida de uma locação de moto e hoje, à frente deste
Parlamento se coloca como a ultima reserva moral, ou seja, como uma pessoa
ilibada no Município. Declara ainda que será importante para a população saber,
que mesmo sendo irmão do Prefeito, contraiu dividas na Caixa Econômica
Federal de R$40.000 (quarenta mil reais). Na oportunidade, solicitou ao Sr.
Presidente que seja publicado no Portal Transparência da Câmara Municipal, o
processo licitatório de prestação de serviços dos veículos locados, apresentação
do relatório do primeiro quadrimestre deste Parlamento, bem como, o processo
licitatório do contrato do engenheiro pago por este Poder. Ultimou, sugerindo
aos demais Edis fazer uma reflexão do Governo Municipal passado para o atual,
proferindo que muita coisa mudou como, o duodécimo da câmara que chegava
atrasado, hoje a coleta do lixo acontece diariamente, salários em dia, entre
muitas benfeitorias. Ocupou a tribuna o Sr. Ver. Jamerson William A. da
Costa, que saudando os Sres. e Sras. Legisladoras e a todos os presentes,
agradeceu a Deus pelo dom da vida. Iniciou o seu pronunciamento, falando
acerca da falta de água potável no bairro Lírios do Vale, relata que estar vindo
uma substancia barrenta dissolvida na água. Solicitou para a equipe da
Prefeitura ligada a Secretaria de Obras, que verifique essa situação, uma vez
que, de acordo aos moradores estão tendo que comprar água mineral para
sobreviver. Ressalta ainda que, é muito fácil dizer que o carro coletor de lixo
passa constantemente nas ruas, em vista disso, lançou convite aos demais Edis
para visitar os bairros periféricos desta cidade para constatar a situação como
se encontram. Declarou que reconhece os avanços e os acertos do Governo
Municipal, mas que, estes acertos não o autoriza a cometer erros, haja vista
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que, o povo de forma geral não estar satisfeito com essa política. Falando
acerca da Representação Político- Administrativa atribuída ao Ver. Miguel
Ivonaldo, disse que este reclama, no entanto, aceitou em outro momento que
sua cunhada atual Secretária de Educação, apresentasse neste Poder um
processo por quebra de decoro parlamentar contra o mandato do Ver. Niaris
Nogueira. Outrossim, insinuou que este Parlamento não é a razão e sim, a
maioria, quando aprovou no orçamento liberdade total para o prefeito remanejar
dentro do orçamento, sem o conhecimento dos Vereadores. Por fim, deseja que
ninguém seja punido sem motivo e que todas as dúvidas sejam esclarecidas.
Dando seguimento, fez uso da palavra o Sr. Ver. Messias Gama Amorim, que
cumprimentando os presentes, agradeceu a Deus por mais uma sessão
Legislativa. Congratulou- se com o pronunciamento do Edil José Carlos Amorim,
no entanto, é salutar que haja mais fiscalização por parte dos Vereadores às
empresas contratadas para executar obras no município. Externou o seu apoio
ao colega Vereador Miguel Ivonaldo e mesmo que este receba apenas o seu
voto estará ao seu lado, sublima que não concorda com essas atitudes que vem
acontecendo neste Parlamento, isso somente o enfraquece. Enfatiza que tem
um compromisso com o Governo Municipal, mas, primordialmente representa a
demanda populacional deste Município, enfim, declara que o colega Edil
somente será afastado de seu mandato se for da vontade de Deus ou pelo voto
popular. Tendo usado a tribuna no Grande Expediente o Sr. Ver. Raimundo
Reginaldo Santana, que dando boas- vindas aos presentes, reportou- se a
respeito de seus requerimentos, dizendo que ambas benfeitorias atribuídas a
Vila de Nova Olinda, é uma necessidade, portanto, solicita o apoio dos demais
Vereadores com a aprovação desse pleito, disse que, surge novamente a
esperança daquela vila ser contemplada com pavimentação asfáltica, sendo que
a colocação de meio fio irá organizar as ruas daquela vila. Teceu um pequeno
comentário sobre política, proferindo que muitas das vezes as pessoas a
distorcem, na oportunidade, discorrendo de uma reunião que participou
juntamente com o Sr. Prefeito Municipal, no sitio do Sr. Ivo Barreto, no dia 05
deste mês, ocasião esta em que foi motivo de insultos nas redes sócias,
insinuaram que estaria o Sr. Prefeito com uma mala com dinheiro distribuindo
aos Vereadores. Quanto a isso, buscará medidas para que estas pessoas que
utiliza- se das redes sócias para lhe denegrir ser punido. Dirigindo- se ao Edil
Miguel Ivonaldo, disse que apesar do curto tempo que estão juntos neste Poder,
reconhece que o mesmo é um bom Parlamentar, portanto, sugere que as coisas
sejam vistas de forma correta e não de forma errada. Prosseguindo, utilizou- se
da tribuna o Sr. Ver. Sebastião Siqueira Quadros, que após saudar os
presentes, agradeceu a Deus pelo momento oportuno. Reiterou o envio de ofício
para a Secretaria de Obras, solicitando providencias com relação ao trecho que
dá acesso à vila de Itapixuna a Acaiteua, uma vez que, este trecho possui
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grande fluxo de veículos e pessoas. Na oportunidade, cobrou providencias por
parte da Empresa do Sr. Paulo Brigido quanto ao Trapiche da Casa Velha, que
em circunstâncias dos serviços de má qualidade estar prestes a desabar.
Asseverou veementemente que esta empresa, somente estar levando o recurso
do município, mas que devem os Sres. Vereadores cobrar uma solução a esse
problema que é de interesse coletivo no município. Teceu comentários acerca
da conduta do Governo Municipal, este que em outro momento os munícipes o
viam como a solução para os problemas no município, profere ainda que o
trabalho da CPI estar prosseguindo e brevemente estará concluído de forma
transparente. Aparteando, o Ver. Jamerson William manifestou profundo pesar
pelo falecimento do Sr. Júlio Cesar Sereni, aduziu que o trabalho do mesmo
representa grande contribuição para o desenvolvimento econômico do
município, pois, este foi o homem que implantou a primeira indústria, uma
fábrica de gelo neste Município. Disse que, não poderia deixar de reconhecer
quão grande era a sua bondade em ajudar ao próximo, diante do exposto,
congratulou- se com os familiares do mesmo e sugeriu ao Executivo Municipal e
a este Poder, que decrete três dias de luto oficial por esta grande perda. Usou a
tribuna o Edil José Benedito G. Fernandes, que saudando as pessoas
presentes nominalmente, agradeceu a Deus pela realização de mais uma
sessão. Expondo comentários acerca da estrada PA/462 e das Pontes as
margem dessa PA, disse que o esforço dos Sres. Vereadores é grande para que
seja os serviços efetuados. Pontuou que a dificuldade maior estar na Ponte do
Jutaí e na Ponte sob o Rio Peroba, sublima que os Vereadores retêm de grande
preocupação e responsabilidade para converter essa situação. O mesmo solicita
esclarecimentos por parte do proprietário da empresa encarregada pela
execução e conclusão destas obras, pois, as criticas também são atribuídas aos
Vereadores, no entanto, todos devem saber que Vereador não executa obras e
sim, o Poder Executivo. Reiterou novamente cobranças com relação à Escola
Raimundo Antero, na Vila de Nova Olinda, cuja obra estar parada a mais de três
meses. Retratando a respeito de política, discorre que esta ainda é muito
complicada no município, o que indica que o Governo passado não deixou
somente problemas, deixou também benfeitorias neste Município. De posse da
palavra o Sr. Presidente, Ver. Niaris Nogueira Ferreira, que ao cumprimentar
a todos, lamentou o falecimento do Sr. Júlio César Sereni, o qual além de
contribuir economicamente com o Município foi um grande incentivador do
esporte. A seguir, informou que a água potável do bairro Cidade Nova, já foi
religada após dias sem o uso da mesma, que inclusive esteve no Ministério
Público acompanhando alguns moradores daquele bairro em busca de
providencias. Comentando acerca da visita que fez ao ramal Travessa do
Dez/Boa Fé, disse que a equipe de Defesa Civil esteve naquele local, onde
construirão uma nova ponte. Ressaltou ainda que esteve no Posto de Saúde do
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Bairro Pratiaçú, na ocasião constatando a falta de médico e remédios, mas que,
de acordo a enfermeira o médico atende três vezes por semana naquela
Instituição de Saúde, no entanto, em conversa com o Presidente do CAFE, este
afirmou que estar aguardando a entrega dos medicamentos e após distribuirá às
Unidades de Saúde. Discorrendo sobre os insultos realizados pelo Ver. Miguel
Ivonaldo relata que muita coisa de errado já fez no decorrer de sua vida, porém,
não foi para subir de nível social, portanto, se o citado Vereador desejar
investigar a sua trajetória de vida que assim faça, complementa que hoje
alcançou o que possui, foi por direcionamento de Deus. Ultimou, dizendo que
acredita em uma política séria, e jamais compactuará com atos irregulares. Em
ato continuo, colocou para discussão e votação os requerimentos de nº25 e
nº26, do Sr. Ver. Raimundo Reginaldo Santana, ambos aprovados por
unanimidade. Em seguida, solicitou o Sr. Presidente ao Primeiro Secretário
interino efetuar a leitura da Representação Político Administrativo- Contra o Sr.
Vereador Miguel Ivonaldo Farias Barreto, proferida pelo Sr. José Otávio da Silva
Sousa, o Vereador citado exerceu a Presidência da Câmara Municipal de
Augusto Corrêa no exercício de 2018, na prestação de contas do dito exercício
figuram notas fiscais e comprovantes de pagamento pela locação de alguns
veículos automotores, dentre eles uma camionete (pick-up), no período de 16 de
fevereiro a 16 de dezembro de 2018, o valor mensal pago pela locação do
referido veículo foi de R$5.000,00 (cinco mil reais), a partir do processo
licitatório- Pregão 02/2018. Contudo, foi pago a titulo de locação no referido
exercício o valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), além de gastos com óleo
diesel que nunca foi utilizado, no valor de R$25.310,31 (vinte e cinco mil
trezentos e dez reais e trinta e um centavos), óleo lubrificante para veículo
diesel, no valor de R$152,00 (cento e cinquenta e dois reais). Os gastos
indevidos, acima indicados soma o valor de R$75.462,31 (setenta e cinco mil
quatrocentos e sessenta e dois reais e trinta e um centavos. Concluída a leitura
o Sr. Presidente submeteu para a discussão e votação do soberano Plenário a
supracitada representação, sendo a mesma acatada por 07 (sete) votos
favoráveis e 02 (dois) votos contra. Após, o Sr. Presidente convidou os Sres.
Vereadores Carlos Melo L. Júnior e José Carlos Amorim da Costa para
averiguação e acompanhamento do sorteio dos membros para compor a
comissão de CPI que investigará a referida denuncia, sendo sorteados os
Vereadores Messias Gama Amorim, Francisco Valécio de Abrantes e Jamersom
William A. da Costa. Não tendo mais nada a ser tratado nem comentado, o Sr.
Presidente encerrou a presente sessão marcando a próxima para o dia 16 do
corrente mês. Sala das sessões do Plenário Domingos Nivaldo Lima, Câmara
Municipal de Augusto Corrêa, em 09 de julho de 2019.


