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Ata da 25ª Sessão Ordinária da 3ª Sessão Legislativa, da 14ª Legislatura da
Câmara Municipal de Augusto Corrêa, realizada em 06 de agosto de 2019.

Aos seis (06) dias do mês de agosto 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, ladeado pelos demais membros da Mesa
Diretora Vereador Carlos Melo Lima Júnior convidado pelo Sr. Presidente a
ocupar a Primeira Secretaria no momento da abertura da sessão, e Vereadora
Lilian Reis Padilha, Segunda Secretária, reuniu-se a Câmara Municipal de
Augusto Corrêa, Vigésima quinta Sessão Ordinária da terceira Sessão
Legislativa da Décima quarta Legislatura, conforme previsão regimental. À hora
regimental, o Vereador Presidente saudou dos demais membros do Parlamento,
aos servidores da Casa e ao povo que estava presente no auditório, e iniciou a
reunião. Em seguida, passou a palavra para a Segunda-Secretária que efetuou
a chamada nominal dos Sres. Vereadores, estando onze Vereadores presentes,
a saber: Carlos Melo L. Junior, Francisco Valécio de Abrantes, Glaucia F. de
Araújo Sério, Jamerson William A. da Costa, José Carlos Amorim da Costa,
José Benedito G. Fernandes, Lilian Reis Padilha, Messias Gama Amorim,
Miguel Ivonaldo F. Barreto, Raimundo Reginaldo Santana, Sebastião Siqueira
Quadros e Niaris Nogueira Ferreira, com falta justificada ao Vereador Antônio
Maria Rabelo Marques. Então, o Sr. Presidente, constatando a existência de
quórum regimental declarou aberta a sessão invocando a proteção de Deus e
solicitou à Segunda Secretária que lesse um texto da Bíblia, tendo está
escolhido e lido um trecho do Livro de Salmos. Em ato continuo, o Sr.
Presidente franqueou a palavra ao Primeiro Secretário interino para que lesse a
ata da sessão anterior. Depois, o Sr. Presidente a submeteu à discussão, na
oportunidade, o Vereador Miguel Ivonaldo, solicitou para acrescentar na ata
parte do pronunciamento do Sr. Presidente, quando informou que a Câmara
Municipal dispõe de R$100.645,09 (cem mil seiscentos e quarenta e cinco reais
e nove centavos) em conta, e mais R$20.000,00 (vinte mil reais) acumulando
repasse da Prefeitura. Concluída a observância, o Sr. Presidente a submeteu à
votação, restando aprovada por unanimidade. O Presidente deu seguimento à
sessão e informou o Ofício convidando aos Sres. Vereadores para participarem
da I Audiência Municipal do Plano de Gestão e Saneamento Ambiental
(PLAGESAN), a ser realizado no dia 09 de agosto do corrente ano, a partir das
8:00 horas, no Salão N.A Eventos, de iniciativa do Coordenador da Comissão
acima descrita, Sr. Iranildo Farias Barreto. Avançando, o Sr. Presidente
observou que não havia matérias deliberativas, deu inicio ao Grande Expediente
conforme a ordem de inscrição convidou para fazer uso da palavra o Sr.
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Vereador Francisco Valécio de Abrantes, o qual, após os cumprimentos de
praxe, alegou que o Vereador Niaris Nogueira diante do trabalho transparente
que executa como Presidente deste Poder, conduz esse parlamento com um
cuidado impar, consegue gerir essa Casa Legislativa independente do Executivo
Municipal, por outra hora também o defende, contudo, é prolífero estrutura- la,
bem como, o mandato individual de cada vereador. Ademais, teceu um pequeno
comentário ao que tem ocorrido nesta cidade, referindo- se a estabilidade
política devido ao processo sério que tramita neste Poder, quanto aos muitos
comentários que surgem, ressalta que falar que uma pessoa é corrupta é fácil,
difícil é provar, no momento, o Vereador induziu a qualquer pessoa provar atos
ilícitos cometidos em seu nome. Referindo- se a Primeira Comissão Parlamentar
de Inquérito deste ano, retrucou que o relatório apresentado fora imparcial,
embora tenha a supracitada comissão obrigação de investigar e acusar, tanto
que, apurou omissão e negligencia a defesa de bens municipais proferida pelo
Sr. Prefeito Municipal, e frisou que a motivação das denúncias não é única e
exclusiva de seu mandato, a mesma é institucional. Logo após, atentou ao
Parlamento discutir mais os assuntos que envolvem a municipalidade, como a
saúde, educação, segurança pública, entre outros, porque em seu ponto de vista
o Município estar abandonado, dito isso, finalizou fazendo referencia ao Hospital
São Miguel que tem que atender os pacientes que estão na eminencia de um
acidente vascular encefálico ou de um infarto, o que é sinônimo de regresso. A
seguir, fez uso da palavra o Sr. Ver. Miguel Ivonaldo F. Barreto, que em nome
do Sr. Presidente saudou a Mesa Diretora e por seguinte aos demais
Vereadores e presentes, alegou que solicitou a instauração de CPI para
investigar possíveis irregularidade da gestão municipal passada, e por duas
vezes fora rejeitada. No ensejo, lançou convite a todos para participarem do ato
de entrega da Escola Municipal João Miguel Júnior, na comunidade do Jutaí, no
dia 09 deste mês, às 16:00 horas, cuja benfeitoria é muito importante para esta
comunidade. Então, aludiu que discorda que o município de Augusto Corrêa
esteja abandonado, confirma que este enfrenta dificuldades, mas positivamente
tem conseguido avançar em diversos aspectos, como salários em dia e obras
em andamento, outras já concluídas. Informou que neste mês darão inicio aos
trabalhos de recuperação nos bairros e nas estradas vicinais deste município.
Na ocasião, citou que o CAEE (Centro de Atendimento Educacional
Especializado Marilene Nascimento) hoje conta com novos equipamentos para
realizar atendimentos especializados com profissionais do próprio centro, além
disso, destacou que estão os alunos do referido centro participando da 3ª
Paralimpíadas. Ademais, insinuou aos Edis unir forças para reaver o recurso
financeiro oriundo do Governo Estadual e que auxiliava o Hospital São Miguel.
Para finalizar, efetuou um pequeno comparativo de como receberam da gestão
passada este município, observava que o mesmo hoje estar melhor. Com a
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palavra o Sr. Ver. Carlos Melo Lima Júnior que cumprimentando a todos no
Parlamento, adentrou do assunto que envolve o Hospital São Miguel, cuja
Instituição de Saúde teve um avanço positivo e conta hoje com enfermarias
climatizadas, urgência equipada e sala vermelha, tudo isso para atendimento
pelo SUS. Aduziu que, apesar dos avanços passa o citado hospital por
momentos de dificuldades, pois, a receita sempre é menor que a despesa, mas,
formou convicção positiva ao entrar em contato com a SESPA, na esperança de
que o recurso que era destinado pelo Executivo Estadual, possa ser remetido
novamente ao Hospital São Miguel, pois os relatórios estão favoráveis a receber
os programas. Porém declarou que, por várias vezes efetuou pedido de parceria
entre o Hospital São Miguel e Prefeitura Municipal, justamente para ajudar e
atender a demanda que os PSF e a Saúde Básica não suprem, mas o pedido
nunca foi considerado pelo Governo Municipal, frisa que ajudar o referido
hospital é ajudar a população mais carente deste município. Em relação à
instalação das placas de sinalização, disse que é um ponto positivo e que se faz
necessário, porque a cidade de Augusto Corrêa cresceu e com ela o fluxo de
veículos. Ademais, sugeriu a edificação de um Terminal Rodoviário, assim como
de forma verbal solicitou a realização de orientação no transito, por parte do
DETRAN. No momento, esclareceu o Vereador Miguel Ivonaldo que o projeto
que envolve toda a instalação de sinais de transito nesta cidade, ainda não estar
concluído, mas, assim que finalizado haverá a realização de concurso público
para guardas municipais. Não tendo mais nada a ser tratado nem comentado o
Sr. Presidente encerrou a presente sessão, marcando a próxima para o dia 13
do corrente mês. Sala das sessões do Plenário Domingos Nivaldo Lima, Câmara
Municipal de Augusto Corrêa, em 06 de agosto de 2019.


