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Ata da 29ª Sessão Ordinária da 3ª Sessão Legislativa, da 14ª Legislatura da
Câmara Municipal de Augusto Corrêa, realizada em 03 de setembro de 2019.

Aos três (03) dias do mês de setembro 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 Francisco Valécio de Abrantes, Primeiro Secretário, e
Vereadora Lilian Reis Padilha, Segunda Secretária, reuniu-se a Câmara
Municipal de Augusto Corrêa, Vigésima nona Sessão Ordinária da terceira
Sessão Legislativa da Décima quarta Legislatura, conforme previsão regimental.
À hora regimental, o Vereador Presidente saudou os membros do Parlamento,
aos servidores da Casa e demais presentes, e iniciou a reunião. Em seguida,
passou a palavra para a Segunda-Secretária que efetuou a chamada nominal
dos Sres. Vereadores, estando todos os Vereadores presentes, a saber: Antônio
Maria Rabelo Marques, Francisco Valécio de Abrantes, Carlos Melo L. Junior,
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. 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 lido um trecho do Livro de Salmos. Em ato continuo, o
Sr. Presidente franqueou a palavra ao Primeiro Secretário para que lesse a ata
da sessão anterior. Depois, o Sr. Presidente a submeteu à discussão e votação,
restando aprovada por unanimidade. O Presidente deu seguimento à sessão
solicitando ao Primeiro Secretário que lesse a matéria constando na pauta, a
saber: I- Requerimentos 2019: Renuncia do Cargo de membro da Primeira
Comissão Processante (Registro e Apresentação na Sessão Ordinária em
22/08/2019, de iniciativa do Sr. Ver. Francisco Valécio de Abrantes e nº11, de
iniciativa do Sr. Ver. Jamerson William A. da Costa. II: Ordem do dia-
Deliberação para o sorteio de escolha para o novo membro da Primeira
Comissão Processante de 2019= Processo nº72/2019: Apuração de Conduta
Político-Administrativo. Dando seguimento a sessão o Sr. Presidente passando
para o Pequeno Expediente, convidou o Sr. Ver. Jamerson William A. da Costa,
para ocupar a tribuna, que ao cumprimentar os presentes efetuou a leitura de
seu requerimento que solicitou celebração de Convênios com a Empresa
Brasileira de Correios, visando a implantação das Agencias Comunitárias nas
Vilas de Itapixuna, Nova Olinda e Aturiaí. Avançando, o Sr. Presidente introduziu
a Tribuna Popular e convidou o munícipe Sr. Paulo Roberto Santiago para se
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manifestar, o qual, após os cumprimentos de praxe, solicitou o apoio dos Sres.
Vereadores para o retorno de sua função o Sargento PM Lauro, como Chefe da
Guarnição deste Município. Finalizou, retrucando que mesmo havendo muitas
dificuldades na função que exercera, o mesmo sempre buscou resolver o
problema da insegurança neste Município. Passando para o Grande Expediente,
o Sr. Presidente solicitou ao Primeiro Secretário assumir a Presidência enquanto
resolveria assuntos inerentes a essa Edilidade. Então, ao assumir a Presidência
e observando ser o primeiro inscrito para usar a tribuna, o Sr. Ver. Francisco
Valécio de Abrantes, cumprimentou a todos no Parlamento, informou que nesta
data participará de uma reunião na cidade de Bragança, em seu
pronunciamento solicitou autorização para se retirar desta sessão. A seguir, fez
a leitura do ofício nº110/2019-CMAC, em resposta ao ofício nº010/2019- que
solicitou de acordo com os dispositivos regimentais, as prestações de contas da
Câmara Municipal. Na oportunidade, congratulou- se com o Secretário de
Saúde, o qual vem cumprindo a pasta que lhe corresponde e lembrou- se das
emendas Parlamentares para custeio na área da saúde. Ademais, fez um
pequeno registro de suas atividades neste período, esteve no Ministério Público
e realizou visitas às Unidades de Saúde deste Município, como vereador tem
feito o seu papel de fiscalizador. Outrossim, fez cobranças aos Projetos de Leis
de sua autoria que encontram- se parados na Comissão de Constituição e
Justiça, direcionou- se a Presidente dessa comissão, solicitando dinamismo
quanto a tramitação dos mesmos. Teceu comentários acerca da pauta acima
descrita, retrucando que estar travada, observava a pouca produção. No ensejo,
ressaltou que através do Dep. Chicão, o Município será contemplado com o
Projeto Cultural “Raízes da Terra Incentiva a Cultura Popular Urumajoense”, a
realizar- se nos dias 03 a 05 do mês de outubro, o evento contará com a
participação de cantores da terra entre outras atrações. Ao findar, quis saber
quando serão encerradas as investigações de competência das Comissões
Processantes, pois existe a necessidade de haver um término. No momento
oportuno, a Verª. Lilian Reis, na qualidade de Presidente da CCJ, manifestou- se
mencionando a ata da sessão anterior, destacando que marcou reunião no dia
29 de agosto, às 10:00 horas, no Salão Plenário deste Poder para tratar de
assuntos de importância dessa Edilidade, então alegou que é difícil reunir todos
os membros da referida comissão, e para este momento se torna inviável dar
uma resposta sensata, mas que, apesar disso os projetos de leis estão sendo
analisados com responsabilidade. Assumindo a Presidência e invocando a
questão de ordem, o Sr. Presidente convidou o Sr. Ver. Miguel Ivonaldo F.
Barreto, para fazer uso da palavra, o mesmo efetuou saudações aos Sres.
Vereadores e demais presentes, anunciou acerca do recurso liberado para a
Prefeitura Municipal, através de uma solicitação feita ao Dep. Federal Hélio
Leite, cujo recurso contemplará a Secretaria de Agricultura com uma camionete,
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com a finalidade de auxiliar na agricultura familiar, além de estar em analise no
Ministério o pedido do referido deputado, o recurso que consolidará na reforma
dos Mercados Municipais e do local que serve para a realização de eventos
culturais na sede do Município. Ademais, solicitou o envio de ofício conjunto ao
Departamento de Esportivo do Município, Secretaria Municipal de Educação,
congratulando- se pela abertura e organização da XXXIII Semana da Pátria de
Augusto Corrêa, em especial a Gestão Municipal pela sensibilidade e respeito
para com as crianças atendidas pelo Centro CAEE, as quais tiveram uma
participação especial no evento. Em seguida, salientou que os trabalhos de
revitalização da Orla Municipal estão em andamento e pontua os serviços de
pintura nos bancos e instalação de lixeiras nos espaços públicos. Ressaltou que
teve conhecimento de que terrenos na Vila de Perimirim estão sendo invadidos,
diante do exposto, solicitou o envio de ofício ao Sr. Prefeito Municipal, para que
tome providencias junto aos órgãos competentes municipais, por tratar- se de
uma área marina. Conclui, dizendo que esteve com o Dep. Hélio Leite, onde
solicitou ao mesmo interceder junto a Funasa e retirar do papel o investimento
para estruturar os 40 banheiros populares para o bairro Jardim Belas Vista,
naquela ocasião o Superintendente informou que o convenio estar em vigência.
Com a palavra o Sr. Ver. Carlos melo Lima Júnior, que em nome do Sr.
Presidente saudou a Mesa Diretora e por seguinte aos demais Vereadores e
presentes. Manifestou seu apoio à reivindicação do Sr. Paulo Roberto, então
lembrou- se que em outro momento apresentou uma moção neste Poder,
requerendo o retorno de sua função o Sargento PM Lauro, evidenciando que
foram muitos os benefícios alcançados mediante atuação do mesmo nesse
município. Destarte, mencionou ofício solicitando o regresso do citado agente as
suas atividades no município. Aparteando, comunicou o Sr. Presidente que
solicitou a confecção de um oficio conjunto para entrega- lo ao Tenente
comandante do 33º Batalhão de Policia Militar Sr. Marcio Abude, e em breve
obter uma resposta positiva. Expondo comentários acerca da audiência que
tiveram com o Coronel Falcão, na Secretaria de Segurança Pública do Estado,
onde cobraram ação daquela Instituição mediante a segurança pública neste
município, retrucou o Vereador que a cuja audiência não surtiu resultado
favorável, sobretudo a reivindicação que fizeram solicitando o retorno das motos
de patrulhamentos. Em seguida, fez uso da tribuna no Grande Expediente o Edil
Messias Gama Amorim, que ao proceder saudações a todos, agradeceu a
Deus por mais uma sessão. Expôs- se de acordo a solicitação do Sr. Paulo
Roberto, considerando- a uma forma positiva de ajudar o Município de Augusto
Corrêa. Manifestou- se favorável ao requerimento exposto, e congratulo- se com
a Secretaria de Obras e demais colaboradores, pelos serviços de limpeza
realizados nas ruas da comunidade de Itapixuna. Na oportunidade, realizou
requerimento verbal, solicitando a limpeza das vias públicas da comunidade de
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Cachoeira. Ademais, solicitou o envio de ofício ao Dep. Federal Hélio Leite,
agradecendo- o grandemente, pois, é comprovada a parceria que tem tido com
esse município. Ultimou, reportando- se sobre a Comissão de Constituição e
Justiça, questionando à ausência da assessoria jurídica da Casa nas reuniões,
principalmente quando necessitam de orientação aos projetos de leis.
Continuando, fez uso da palavra o Sr. Ver. Jamerson William A. da Costa, que
cumprimentando os Sres. e Sras. Legisladoras e demais presentes, agradeceu a
Deus pelo dom da vida. A princípio, fez menção ao requerimento que
apresentou, e falou acerca da importância deste para levar mais cidadania aos
moradores das Vilas de Itapixuna, Nova Olinda, Aturiaí e adjacentes. O
Vereador manifestou- se a cerca as colocações de lixeiras nos espaços públicos
municipais, sugeriu ao governo expandir essa iniciativa para algumas ruas
dessa cidade. Retratou acerca da cobrança feita em função de haver agilidade e
término dos trabalhos das Comissões Processantes, e na qualidade de
representante da CP nº73, aduziu que não aceitará pressão vinda de qualquer
vereador desse Parlamento, com relação ao tempo que fora determinado para
que sejam os trabalhos concluídos, pontua que o prazo de 90 dias determinados
encontra- se no Decreto-Lei 201/67, além disso, os trabalhos estão sendo feitos
de forma responsável e com orientação da assessoria jurídica dessa Instituição.
Outrossim, registrou que esteve na Comunidade do Porto Velho, prestigiando a
Festividade de São José, na ocasião observava as péssimas instalações que
são oferecidas aos alunos da Escola Municipal Raimundo Francisco Marques,
deste modo, solicitou o encaminhamento documental ao Governo Municipal
requerendo a reforma desta escola. Para concluir, chamou a atenção da
Secretaria de Meio Ambiente para que se faça presente nos locais onde haver
de acontecer festas profanas, para medir o volume de intensidade do som, com
objetivo de combater a poluição sonora e a perturbação do sossego alheio.
Dando seguimento, ocupou a tribuna o Sr. Ver. Raimundo Reginaldo Santana,
que ao saudar os colegas Vereadores e demais presentes, solidarizou- se com a
Vila de Aturiaí e Gestão Municipal, em relação ao asfaltamento das vias públicas
dessa vila, estendeu elogios ao Sr. Max Barros que na qualidade de
representante daquela vila muito tem se empenhado. Outrossim, enfatizou que
comunga do mesmo anseio do Sr. Paulo Roberto, então, alegou a importância
de buscarem esclarecimentos acerca da retirada do Sargento Lauro desse
município, proferindo que o mesmo sempre desempenhou um bom trabalho.
Ademais, lembrou- se que também que esteve na Secretaria de Segurança
Pública do Estado, e naquela ocasião o Coronel Falcão garantiu o retorno das
motos de patrulhamento para este município, porém, não foi cumprido. A
Vereadora Glaucia Sério, aparteou falando que fez contato com o Coronel
Falcão sobre as motos e o servidor, o mesmo solicitou que os Vereadores
reunissem com o Comando de Bragança para tratar sobre as motos, e que irá
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falar com o comando sobre o Sargento Lauro. Manifestou- se de acordo ao
requerimento apresentado, relatou a respeito de uma conversa que teve com o
Sr. Mariano, acerca da implantado de três Agencias dos Correios no Município,
no entanto, desconhece o motivo de não terem ainda implantado- as, por fim,
disse que esse pleito é de fundamental importância para as comunidades. No
momento oportuno, o Sr. Presidente, Ver. Niaris Nogueira Ferreira comunicou
aos demais Vereadores que no dia 11 deste mês, às 9:00 horas da manhã,
acontecerá no salão Plenário desse Poder, uma Audiência Pública para tratar da
Segurança Pública do Município. Ademias congratulou- se com os
pronunciamentos dos Sres. Vereadores, e solicitou o envio de um ofício para a
Diretoria da Igreja de São Raimundo na Vila de Porto Velho, felicitando- a pela
Festividade realizada. Então, congratulou- se também com as colocações do Sr.
Paulo Roberto, enfatizando ser muito gratificando a sua vinda a esse
Parlamento. Concedida a palavra a Verª. Glaucia F. de Araújo Sério, a mesma
saudou os presentes e agradeceu a Deus pelo dom da vida. Reportou- se sobre
os relatos do Poder Legislativo ter produzido menos, com convicção asseverou
que os vereadores continuam produzindo, que inclusive apresentará na próxima
sessão o Projeto de Lei que proíbe o uso de Canudinhos em bares,
estabelecimentos públicos, lanchonetes e similares. No ensejo, felicitou a Dep.ª
Estadual Renilce Nicodemos, a qual filiou- se no Partido MDB fazendo parte da
Base do Governo Estadual, contudo, frisou que é um passo positivo para que
continue contribuindo com o desenvolvimento do Município. Com relação às
declarações do Sr. Paulo Roberto, disse que não se sente frustrada, pontua que
também esteve na Secretaria de Segurança do Estado, cobrando providencias
em relação à insegurança pública no município. Porém alegou que mesmo não
tendo tido os pedidos atendidos, tem a convicção de que o trabalho sempre
consegue o seu objetivo, que é atender a população, pois, tem a certeza de que
o trabalho estar sendo feito, complementou. Congratulou- se com o Sr.
Presidente por ter marcado audiência para tratar da segurança pública, e
encerrou, tecendo comentários acerca dos preços dos combustíveis e do Gás
de Cozinha, questionou os preços abusivos que são cobrados a população
desse município, com base nisso solicitou orientação da assessoria jurídica da
Casa, no sentido de encontrar uma forma de mudar essa situação. Aproveitando
o espaço a Sra. Verª. Lilian Reis Padilha cumprimentou a todos e agradeceu a
Deus pelo dom da vida. Proferindo solicitou ao Sr. Presidente a liberação do
salão Plenário desse Poder, nos dia 05 e 06 deste mês, para que possa o
Departamento do Credito Cidadão, através de sua representante Srta. Laila
Padilha, realizar algumas entrevistas, esse departamento é oriundo do Estado e
é voltado ao empreendedor individual, enfim, informou que o Diretor Sr. Tércio
Nogueira, enviará um recurso na ordem de R$100, 000,00 (cem mil reais) para o
município. No momento o Sr. Presidente, solicitou a referida Vereadora, a
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confecção de um ofício solicitando o espaço, mas que, também consultará a
assessoria jurídica da Casa para saber se será possível a realização das
eventuais entrevistas. Em seguida, adentrando na Ordem do Dia, o Sr.
Presidente introduziu a primeira matéria deliberativa e submeteu para
discussão e votação o requerimento nº11/2019, de iniciativa do Sr. Ver.
Jamerson William A. da Costa, sendo aprovado por unanimidade. Adiante,
passando para a segunda matéria deliberativa o Sr. Presidente, deu inicio
para o sorteio do nome do membro que comporia a Comissão Processante nº72,
o Sr. Presidente esclareceu a existência e necessidade de preservar a mesma
proporcionalidade de representação encontrada no Plenário da Casa Legislativa,
por isso, o sorteio seria realizado somente entre o Bloco Parlamentar de maior
bancada. No momento oportuno, o Sr. Ver. Miguel Ivonaldo e Verª. Glaucia
Sério solicitaram para que fosse o sorteio realizado com a participação de todos
os Vereadores. Então, o Sr. Presidente suspendeu a sessão por dez minutos,
para consultar a assessoria da Casa com relação a solicitação dos Vereadores
acima citados. Retornando a sessão, o Sr. Presidente comunicou que o
processo de sorteio seria realizado da forma como havia comunicado
anteriormente. Seguidamente a Sra. Verª. Glaucia Sério solicitou que fosse
registrado em ata, que os demais Vereadores foram excluídos do processo de
sorteio. Então, o Presidente convidou a Sra. Verª. Glaucia F. de Araújo Sério
para acompanhar os procedimentos da Mesa Diretora, e a proceder o sorteio do
nome do Vereador que integraria a Primeira Comissão Processante nº72 (CP),
foram relacionados os nomes nos papéis iguais, a saber: Carlos Melo L. Júnior,
José Carlos A. da Costa, Antônio Maria R. Marques e José Benedito G.
Fernandes, dobrados e colocados em um recipiente. A Vereadora Glaucia Sério
retirou o primeiro papel com o nome do Ver. José Benedito G. Fernandes (PT),
que recusou a escolha, em seguida a mesma Vereadora sorteou o nome do Ver.
Carlos Melo L. Júnior (PR), que também recusou o encargo, e, ainda sorteou o
nome do Ver. José Carlos A. da Costa (PV), que também recusou, e, por fim, foi
feito um ultimo sorteio, sendo contemplado o Sr. Ver. Antônio Maria Rabelo
Marques (PDS), que aceitou a designação. Concluído o sorteio, o Sr. Presidente
proclamou o resultado e declarou o Ver. Antônio Maria R. Marques o novo
integrante da Comissão Processante nº72. Não tendo mais nada a ser tratado
nem comentado o Sr. Presidente encerrou a presente sessão, marcando a
próxima para o dia 10 de setembro do corrente mês. Sala das sessões do
Plenário Domingos Nivaldo Lima, Câmara Municipal de Augusto Corrêa, em 03
de setembro de 2019.


