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Ata da 22ª Sessão Ordinária da 3ª Sessão Legislativa, da 14ª Legislatura da
Câmara Municipal de Augusto Corrêa, realizada em 16 de julho de 2019.

Aos dezesseis (16) 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, Secretariados pelos Ver. 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 Eclesiástico Cap.11, Vers.07 a 11.
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: I= Apreciação dos Vetos, II=
Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação de Leis: Projeto de
Lei nº01/2017- Institui as Cores Oficiais do Município. Projeto de Lei
nº04/2017- Institui o Programa de Prevenção a Epilepsia e Assistência Integral
às pessoas com Epilepsia no Município e Projeto de Lei nº05/2017- Institui a
Semana do Câncer Bucal no Calendário de Eventos Oficiais do Município.
Terminada a leitura da matéria da pauta o Sr. Presidente e não tendo nenhum
Vereador para apresentar requerimentos o Sr. Presidente deu inicio ao tempo
destinado a Tribuna Popular convidando o Sr. Cicero Pereira Neto, que dando
boas-vindas a todos, informa que é professor concursado neste Município desde
2010, no entanto, em 2017 esteve lotado na escola Rosa Athayde e quando a
atual Secretária de Educação assumiu a Secretaria Municipal de Educação, lhe
transferiu para a Vila de Aturiaí e sem justificativa previa o que resultou ao
desvio de funções, porque é concursado para o cargo pedagogo. Complementa
que desde então, solicita a sua transferência juntamente com o laudo médico,
alegando estar com a saúde comprometida não lhe permitindo trabalhar no
interior, em virtudes do deslocamento e pelo esforço físico que tem que fazer,
contudo, a Secretária de Educação não lhe transferiu e até o momento não
emitiu nenhuma resposta, proferindo ainda que desde 2017, não consegue ao
menos falar com a mesma, enfim, declara que mesmo apresentando um
atestado médico à escola quando tem consultas médicas, recebe falta em seu
contracheque. Passando para o Grande Expediente o Sr. Presidente convidou
para fazer uso da palavra o Sr. Ver. Francisco Valécio de Abrantes, que
saudando os presentes nominalmente, fez referencia aos Projetos de Leis
destacados acima, os quais foram vetados pelo Sr. Prefeito Municipal,
proferindo que estes são constitucionais e não cria gasto algum para o
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município. Solidarizou- se com o Sr. Cicero Pereira, frisa que desde o inicio de
seu mandato, este Parlamento tem carência de dialogo com o Governo
Municipal. Ressalta que mesmo sendo tratado como oposição pelo Executivo,
tem lutado muito e através do Dep. Federal Eduardo Costa, em parceria com a
Prefeitura Municipal foi publicado para as inscrições do Processo Seletivo
Especial para Curso Superior de Administração pela UFPA, iniciarão nesta data
através do Portal Fadesp e vai até o dia 22 deste mês. Enfatiza que este é um
momento histórico para o Município, porque não é um curso especifico e sim,
estritamente para as pessoas humildes, lembrando que o ex. Prefeito Milton
Lobão também trouxe tais cursos para Augusto Corrêa, porém, especifico para
professores. No ensejo, solicitou o envio de ofícios, proferindo votos de elogios
ao referido Deputado, por esta conquista e articulação hora mencionada, bem
como, agradecendo- o pela emenda de custeio de quinhentos mil reais
direcionado a Secretaria Municipal de Saúde, isso é resultado de seu trabalho
como Parlamentar, portanto, não importa que posição tomar, o que importa é
que o trabalho vai continuar. Usou a tribuna o Sr. Ver. Jamerson William Alves
da Costa, que saudando os Sres. Vereadores e demais presentes, agradeceu a
Deus pelo dom da vida. Reportou- se acerca do bairro Lírios do Vale, no tocante
a qualidade da água que os moradores estão recebendo, uma água com
substancias barrenta, relata ainda que este bairro é povoado por pessoas
humildes e poucos são aqueles que têm condições de comprar água mineral
para sobreviver. Ressalta que da mesma forma, vem acontecendo no bairro São
Benedito desde o mês de março, proferindo que apesar dos moradores terem se
reunido com os representantes do Governo Municipal, providencia alguma foi
tomada. Adentrando a respeito dos bairros periféricos desta cidade como, São
Benedito, Lírios do Vale, São João e Jardim Bela Vista, é importante frisar que
estes estão tomados por matos, diante do exposto, solicita através da Secretaria
de Obras providencias imediatas a estes bairros. Na oportunidade, o Vereador
efetuou a leitura de uma carta proferida por moradores da Vila do Patal, os quais
pedem socorro para as autoridades competentes, com relação ao mau
atendimento que recebem por parte da equipe que estar à frente da Unidade de
Saúde daquela Vila. Fez referencia ao pronunciamento do Sr. Prefeito Municipal
na Rádio local, o qual acusa os vereadores de estarem fazendo perseguição
política, o mesmo se refere ainda aos Vereadores de Oposição como meia dúzia
de “babacas”, porém, declara ser contraditório porque já estão com quase onze
Vereadores, enfim, sublinha que o problema que estar passando o Coordenador
Cicero Pereira é sem dúvida perseguição política. Dando seguimento foi
convidado para fazer uso da palavra o Sr. Ver. Miguel Ivonaldo Farias
Barreto, que cumprimentando a todos, informou que o Posto de Saúde na
Comunidade do Buçú Grande estar em fase de acabamento e será entregue no
inicio do mês de agosto, bem como a escola na Comunidade do Jutaí. Ressalta



3

que a função principal de um Parlamentar é fiscalizar e elaborar leis, além de ter
responsabilidade com a verdade, na ocasião, informando que a Receita Federal
do Brasil (RFB) bloqueou o repasse de cerca de um milhão e meio que a
Prefeitura receberia neste mês, pela incompetente e ineficiência da
administração passada, que deixou de pagar encargos do ano de 2014. A verba
proveniente do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) garante serviços de
melhorias nos bairros, nas vicinais, manutenção de escolas, entre outros, e se
os serviços não acontecem a contento da forma como a população precisa, esse
problema somente prejudicará o município, pois a divida soma mais de onze
milhões. No ensejo, lembrando que solicitou neste Poder abertura de CPI para
investigar a Gestão passada, o qual não foi aceito. Aduziu que, como os
Vereadores que hoje acusam um governo de desviar um recurso de
investimento em mais de vinte escolas e em outros órgãos que somam mais de
trinta obras e calarem- se diante de meio milhão que corresponde à reforma da
escola Rosa Athayde. Insinua também que como podem estes falar de tudo
isso, se fizeram vista grossa diante de tanta irregularidade que aconteceu no
governo passado, isso somente se configura em perseguição política e será
prejudicial para o município se fechar os olhos para tudo isso que estar
acontecendo. Continuando usou a tribuna 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 presentes. Seguindo, agradeceu a Deus pelo
momento oportuno. Manifestou seu apoio ao Coordenador Cicero Pereira e
frisou que o Dep. Beto Faro enviou mais de um milhão de reais destinados à
área da saúde deste Município, porém, questionou que desde o mês de
novembro do ano passado que a Unidade de Saúde da Vila de Araí não há
médicos e remédios. Na ocasião, lamentou a situação que vem enfrentando a
comunidade do Patal, com relação ao péssimo atendimento que recebem.
Lembrou o Vereador que em 2012, o recurso do FPM também fora bloqueado,
professando que essa divida que surgiu agora não é da Ex. Prefeita e sim, de
todos os ex. Prefeitos, porém, deve ser regularizado. Na oportunidade,
manifestou- se favorável a Comissão Parlamentar de Inquérito, e questionou a
conduta do Sr. Prefeito por utilizar a Rádio local para ofender vereador, onde
deveria este expor aquilo que acontece no Município. Encerra, dizendo que o
seu mandato Legislativo não estar à venda e jamais compactuará com algo
errado. Usando a tribuna no Grande Expediente, o Sr. Ver. Raimundo
Reginaldo Santana, que cumprimentando as pessoas presentes, agradeceu a
Deus por mais uma sessão Legislativa. Deu boas vindas ao colega Edil
Francisco Valécio, por estar retornado a essa Casa de Leis. Em relação à
situação do Coordenador Cicero, aconselhou- o a procurar um médico, pois,
somente este dirá através de perícia se tem ou não condições para trabalhar na
região interiorana do município. Retratando acerca da CPI, da qual é membro
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solicitou ao Presidente da mesma, cópia do relatório de investigação realizado
por esta comissão, com o proposito de analisa- lo e ter uma conclusão de todo o
trabalho. Teceu comentários a respeito da retenção do Fundo de Participação
do Município e informa que o Sr. Prefeito já conseguiu proposta para outra
empresa para executar na Vila de Nova Olinda os serviços de pavimentação
asfáltica, o mesmo teria a contra partida da Prefeitura Municipal com o repasse
deste mês, declara que só tem a lamentar pela Vila de Nova Olinda, pois luta
constantemente para atender aos seus anseios dos moradores. Enfim,
comunicou que possivelmente não poderá participar da próxima sessão, pois
terá que realizar um atendimento médico. Usou a palavra o Sr. Ver. Carlos
Melo Lima Júnior, que saudando os Sres. Vereadores e público presente,
agradeceu a Deus pelo momento propicio. Solidarizou- se com o Coordenador
Cicero, dizendo que também em algumas vezes não foi recebido pela Secretária
de Educação. Relata que é do conhecimento de todos que a Gestão passada foi
muito conturbada, mas, os Vereadores fizeram cada um a sua parte, disse que
no ultimo pleito esteve ao lado da atual gestão, votou, trabalhou e os custos que
teve em sua campanha foi em volta de sua candidatura e em nome da
candidatura do Prefeito, portanto, nada deve ao mesmo. Disse ainda que em
2016, enquanto todo o grupo estava em campanha com a esperança de que
este município desse certo, o atual Prefeito fazia campanha para o seu irmão,
isso indica que o destino do município já estava traçado. Fez menção ao seu
Projeto de Lei nº01/2017, acima mencionado, que fora vetado pelo Sr. Prefeito,
neste seguimento, adentrou a respeito do pronunciamento do mesmo na Rádio
difusora, onde chamou de “babacas” alguns vereadores, supõe que oitenta por
cento da população estar insatisfeita com essa gestão, pois, é constatada a
escassez de obras, de projetos e de soluções para problemas sociais e
estruturais do município, enfim, assevera que todos os Vereadores vêm
contribuindo para que este município avance. Prosseguindo fez uso da palavra o
Sr. Ver. Sebastião Siqueira Quadros, que saudando os Sres. Legisladores e
demais presentes, manifestou repudio com relação à atitude do Sr. Prefeito na
Rádio local ao denominar Vereadores de Oposição de “babacas”, uma vez que,
este não mede esforços para denegrir imagem de vereador, o que somente se
configura a um enorme despreparo. Com veemência ressaltou que é inaceitável
o Prefeito estar a todo o momento dizendo que os serviços estão acontecendo
no município, estando o Posto de Saúde da Vila de Itapixuna sem remédios.
Com relação à situação do Coordenador Cicero, frisa que é salutar o seu
pedido, no entanto, lamentou que situações assim acontece sempre e a
Secretária de Educação não dá devida atenção ao servidor público, quando é
procurada. Para finalizar, marcou reunião da CPI para o dia 18 deste mês, às
15:00 horas no salão Plenário deste Poder, na ocasião apresentar o relatório
final da investigação da referida comissão. Na sequência, fez uso da palavra o
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Sr. Ver. José Benedito G. Fernandes, que cumprimentando a todos,
agradeceu a Deus por mais uma sessão. A princípio, relatou as dificuldades que
vem passando os moradores da Vila de Nova Olinda, devido à falta de água,
dito isso, solicitou o envio de ofícios para a Secretaria de Obras pedindo
providencias urgentes a esse problema, porém, cobrou providencias para as
ruas daquela Vila que estão em estado precário. Comentou o Vereador que em
2017, aumentou o FPM (Fundo de Participação do Município) saiu de um ponto
oito para dois pontos zero, e mesmo que esteja bloqueado, cabe ao jurídico da
Prefeitura Municipal buscar mecanismos para negociar esta divida, proferindo
disse que a retenção deste recurso não é justificativa para que o Governo
Municipal não resolva ou pelo menos amenize as problemáticas no município.
Ressalta que neste Parlamento não existe perseguição ao Gestor Municipal e
declara que auxiliam as criticas para a melhoria do município. Em relação ao
comentário do Sr. Prefeito na rádio local ao chama- los de bacabas, enfatizou
que já não são mais meia dúzia e sim, aproximadamente onze vereadores,
entretanto, solicitou cópia do contrato entre a Prefeitura Municipal e a Rádio
Mania. Conclui, dizendo que o Sr. Prefeito deve se preocupar mais com esse
município e buscar com que os problemas sejam resolvidos. A seguir, fez uso da
palavra a Sra. Verª. Lilian Reis Padilha, que após saudar os presentes,
agradeceu a Deus pelo dom da vida. Dirigindo- se ao Sr. Cicero, solidarizou- se
com este, realizando um pedido documental solicitando uma resposta por parte
da Secretária de Educação, com relação a não aceitação do pedido de
transferência do mesmo. Na oportunidade, a Vereadora solicitou o envio de
ofício para o Secretário de Saúde, a mesma requer que este tome providencias
com relação aos procedimentos de protocolo para realizar exames, tendo em
vista que a demora em marca- los, tanto quanto aguardar o resultado é muito
demorado. Pontualiza que ser Parlamentar neste momento estar sendo muito
complicado, ainda assim, acredita na verdade, pois aos olhos de Deus os seres
humanos são todos iguais. De posse da palavra o Sr. Presidente, Ver. Niaris
Nogueira Ferreira, que agradecendo a presença de todos, manifestou a sua
solidariedade ao Coordenador Cicero, onde encaminhará documento para a
Secretária de Educação, solicitando esclarecimentos pelo fato de não ter
aceitado ou pelo mesmo respondido o pedido do mesmo. Na ocasião, relatou
que a Gestão Municipal não respeita esse Poder, tanto que lembrou que a
Secretária de Educação em outro momento deu entrada neste Poder, pedindo a
cassação de seu mandato. Declara que exerce a sua função de vereador com a
cabeça erguida, honrando os votos que lhe foram confiados. No ensejo,
manifestou repúdio quanto ao desiquilíbrio por aparte do Sr. Prefeito Municipal,
quando usa a Rádio local para atacar este Parlamento. Assevera que os
Vereadores não estão cometendo nenhum crime, apenas exercem a função de
fiscalizar que é uma atribuição de Legislador, pontua que no dia 18 deste mês,
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nessa Casa de Leis, será a apresentação do relatório final da CPI, a qual
indicará se houve ou não irregularidade por parte do Governo Municipal.
Completa que os processos investigativos proferidos por esta comissão, foram
realizados com transparência, lançou convite à população para participar desta
exposição. Comentando acerca do vídeo efetuado pelo Vereador Miguel
Ivonaldo, disse que este não buscou defender- se com relação à representação
politico administrativo, apenas atacou. Discorrendo sobre os serviços que não
estão acontecendo no município, relatou a situação dos bairros desta cidade,
assim como, estão tendo os moradores da Vila do Patal a enfrentar grandes
dificuldades para ter acesso ao atendimento médico. Ultimou, dizendo que
acredita em dias melhores para este Município. Na oportunidade, o Sr. Ver.
Francisco Valécio solicitou suspender o Projeto de Lei nº04/2017, que Institui o
Programa de Prevenção a Epilepsia e Assistência Integral às pessoas com
Epilepsia no Município, e somente na próxima sessão passar pela apreciação
dos demais Edis. Em ato continuo, informou que o processo de votação da
derrubada dos vetos seguirá ao rito sigiloso, através de cédulas. Em seguida, o
Sr. Presidente convidou o Sr. Ver. Francisco Valécio de Abrantes para efetuar a
leitura do Parecer Favorável de Conclusão do voto da Comissão de
Constituição, Justiça e Redação de Leis, ao seu Projeto de Lei nº05/2017-
Institui a Semana do Câncer Bucal no Calendário de Eventos Oficiais do
Município de Augusto Corrêa. No ensejo, solicitando o apoio dos colegas
Vereadores para derrubar o veto do Sr. Prefeito, com uma sinalização de
constitucionalidade do referido Projeto de Lei e não com qualquer tipo de
seguimento de perseguição, enfim, disse que este projeto é uma necessidade,
pois, no município essa situação acontece  de forma corriqueira. A seguir, foi
convidado para proceder à leitura do Parecer Favorável de Conclusão do voto
da Comissão de Constituição, Justiça e Redação de Leis, o Sr. Ver. Carlos Melo
Lima Júnior, ao seu Projeto de Lei nº01/2017- Institui as Cores Oficiais do
Município, aquelas predominantes na bandeira, Azul e Branco. Conclui- se que
este projeto que recebeu o veto do Sr. Prefeito possui a perfeita adequação
formal material, seja com a Constituição da República ou com a Lei Orgânica
Municipal, o dito veto não possui amparo jurídico ou constitucional para subsistir.
Por fim, disse que este é propicio à votação favorável é constitucionalmente
adequado. Prosseguindo com os trabalhos o Sr. Presidente deu inicio ao
processo de votação chamando nominalmente os Sres. Vereadores para
exercerem seu direito de voto para a derrubada do veto ao Projeto de Lei
nº01/2017- Institui as Cores Oficiais do Município, aquelas predominantes na
bandeira, Azul e Branco, e dá outras providencias, de autoria do Sr. Ver. Carlos
Melo Lima Júnior. Após, convidou os Sres. Vereadores José Carlos Amorim da
Costa e Carlos Melo Lima Júnior para averiguação e contagem dos votos, sendo
proclamado pelo Sr. Presidente o resultado da votação, veto derrubado por
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unanimidade. A seguir, convidou o Sr. Presidente de forma nominal os Sres.
Vereadores para exercerem o seu direito de voto para derrubar o veto atribuído
ao Projeto de Lei nº05/2017- Institui a Semana do Câncer Bucal no Calendário
de Eventos Oficiais do Município de Augusto Corrêa, e dá outras  providencias,
de autoria do Sr. Ver. Francisco Valécio de Abrantes. A seguir, convidou os
Sres. Vereadores Jamerson William Alves da Costa e Antônio Maria Rabelo
Marques para averiguação e contagem dos votos, sendo proclamado pelo Sr.
Presidente o resultado da votação, veto derrubado por unanimidade. No
momento oportuno, o Edil Carlos Melo Lima Júnior lembrou- se que na sessão
realizada no dia 09 deste mês, o Ver. Messias Gama declarou seu voto
favorável ao colega de Parlamento Miguel Ivonaldo. Oportunamente, o Sr. Ver.
Francisco Valécio comunicando ao plenário aceitou fazer parte da CP
(Comissão Processante) com relação a denuncia política administrativa contra o
Edil Miguel Ivonaldo, sendo escolhido através de sorteio na sessão anterior. Em
seguida, marcou o Sr. Presidente uma reunião com a Comissão Processante
para o dia 17 deste mês, às 10:00 hs, no salão Plenário deste Poder. Não tendo
mais nada a ser tratado nem comentado, o Sr. Presidente encerrou a presente
sessão marcando a próxima para o dia 23 do corrente mês. Sala das sessões
do Plenário Domingos Nivaldo Lima, Câmara Municipal de Augusto Corrêa, em
16 de julho de 2019.


