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Ata da Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Augusto 

Corrêa, realizada em 18 de abril de 2017. 

  

Aos dezoito (18) dias do mês de abril 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 

efetuou a leitura Bíblica extraída do livro de Eclesiastes Cap. 9 

Vers. 1 a 3. Dando prosseguimento, o Sr. Presidente determinou ao 

primeiro Secretário proceder a leitura da ata da sessão anterior, a 

qual submetida em discussão no momento oportuno, o Sr. Ver. 

José Carlos Amorim solicitou a retificação do vocábulo “Município” 

por “Sede do Município” que detinha no pronunciamento da Verª. 

Lilian Reis. Efetuada a correção a mesma foi submetida em votação 

sendo aprovada por unanimidade. Prosseguindo com a leitura da 

matéria em pauta que constou dos seguintes: Requerimentos: nº 

03 e 04/2017 do Sr. Ver. Jamerson William Alves, nº 01 e 02/2017 

da Sra. Verª. Lilian Reis Padilha, nº 03/2017 do Ver. José Carlos 

Amorim da Costa e nº 008/2017 da Sra. Verª. Glaucia Ferreira de 

Araújo Sério. Concluída a leitura da matéria da pauta o Sr. 

Presidente convidou o Ver. Jamerson William Alves para efetuar a 

apresentação de seus requerimentos, onde solicitou ao Poder 

Executivo a Revitalização da Quadra de Esportes na Comunidade 

do Patal e da Arena Esportiva Kleberson Alberto da Silva Brito no 

Bairro Cidade Nova, nesta cidade. Justificou que as atividades 

esportivas constituem importante meio de convivência social, de 

cuidados com a saúde e de lazer, porém, revitalizar e conservar 

esses espaços é levar mais saúde, amizade e alegria a nossa 

população. Logo após, a Verª. Lilian Reis ocupou a tribuna para 

efetuar a leitura e defesa de seus requerimentos, onde solicita ao 

Poder Executivo a Construção de um Cemitério na Sede do 

Município, justificando que, o Cemitério São Pedro único na Sede 

de Augusto Corrêa, encontra- se sem espaço para prestar serviços 

à população. Solicitou ainda Médico do Trabalho ou Engenheiro do 

Trabalho. Em justificativa, falou que o RJU no Art. 160 garante o 

direito aos trabalhadores Municipais a adicional de insalubridade. 
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Deste modo, aclama pelos servidores da Secretaria de Obras, 

especificamente aos trabalhadores da coleta dos resíduos, garis e 

coveiros, afim de serem avaliados por estes profissionais e com 

isso assegurar o benefício aos servidores. Seguindo, ocupou a 

tribuna o Sr. Ver. José Carlos Amorim da Costa para apresentar o 

seu requerimento, o qual solicitou ao Poder Executivo Ampliação da 

Escola Virgílio Corrêa, na Comunidade do Araí. Declarou o Ver. 

que, a referida escola tem um elevado número de alunos 

matriculados, sendo que a cada ano este percentual aumenta, 

tornando- se necessário sua ampliação, bem como, a construção do 

muro para apresentar melhor segurança aos alunos e funcionários. 

Usou a tribuna para proceder a leitura e defesa de seu 

requerimento a Sra. Verª. Glaucia Sério, que solicitou a Reforma e 

Cobertura da Quadra de Esportes da Vila de Vila Nova. Em 

justificativa falou que, a referida Quadra Esportiva encontra- se em 

um estado bastante precário, necessitando em caráter de urgência 

de uma reforma para continuar atendendo as demandas da Vila e 

também das Comunidades circunvizinhas. Não havendo mais 

nenhum requerimento a ser apresentado o Sr. Presidente concedeu 

espaço na tribuna popular para os Sres. José Antônio Farias e 

Raimundo Nonato, ambos representantes da sociedade organizada, 

Categoria de Transporte de Aluguel dos Taxistas de Augusto 

Corrêa “ASTAC”, ressaltaram que, como pais de família ocupam 

seu dia tentando tirar o seu sustento, pagando dessa forma, os 

impostos aos governos competentes. Com a diretoria da referida 

categoria, organizam locais de trabalho selecionando pessoas 

profissionais aptos e adquirindo documentos internos e externos 

para que haja funcionamento legal da profissão dentro da lei. 

Acrescentaram que, não é justo contribuírem diretamente com este 

Município e pessoas não autorizadas usufruírem do trabalho dos 

mesmos. Por fim, solicitaram o apoio dos Sres. Edis para fins 

adquirir êxitos para trabalhar com decência. Encerrando a tribuna 

popular o Sr. Presidente iniciou o grande expediente franqueando a 

palavra aos Sres. e Sras. Vereadoras usou a palavra o Sr. Ver. 

Francisco Valécio de Abrantes, que ao saudar a todos os presentes, 

externou apoio a categoria de taxistas, disse ser inadmissível 

estando os mesmos contribuindo economicamente com este 

Município, terem seus direitos desrespeitados. Deste modo, sugeriu 

reunião com a referida categoria e comissão competente para breve 

amenizar tal problemática. Comentando acerca da PEC nº 287 a 
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qual consiste a Reforma da Previdência Social, lançou convite aos 

colegas Edis e demais presentes para participarem da Audiência 

Pública no dia 27 do corrente mês, no Centro Social de Nazaré 

nesta cidade. Neste seguimento, ressaltou a seguinte pergunta, 

qual é a sociedade que queremos daqui a quarenta (40) anos, um 

País em que os idosos tenham uma proteção social ou em que 

estejam nas ruas pedindo esmolas? Logo após, fez uso da tribuna o 

Sr. Ver. José Carlos Amorim da Costa em que cumprimentando os 

Sres. e Sras. Legisladoras e demais presentes, agradeceu a Deus 

pelo momento oportuno. Enfatizou que os direitos e deveres a 

serem cumpridos neste Poder pelos Parlamentares, iguala- se 

todos. Reportando- se sobre a visita que fizera as Escolas 

Municipais Virgílio Corrêa e Emiliano Picanso na Vila do Araí, 

questionou acerca da carência de merenda escolar nas referidas 

escolas, o mesmo solicitou providencias imediatas a este problema, 

tal como, para o Projeto da Coleta Seletiva do Lixo, que teve início 

na gestão anterior e atualmente vem sendo o lixo depositado sobre 

o Rio Araí. Oportunamente, agradeceu ao Governo Municipal, pois 

mesmo não sendo de sua competência realizou serviços de 

tubulação na estrada de acesso as Comunidade do Cafezinho e Zé 

Castor. Aproveitou para realizar requerimento verbal, solicitando ao 

mesmo serviços de limpeza e iluminação pública para a Vila de 

Araí, bem como, reparos na estrada da Vila de Aturiaí, que devido 

ao período chuvoso dificulta o acesso dos munícipes. Por fim, 

manifestou apoio a categoria de taxistas, pois também já passou 

por tais problemas. Ocupou a tribuna o Sr. Ver. Miguel Ivonaldo F. 

Barreto que após saudar a todos, direcionou- se ao Ver. José 

Carlos Amorim, falando acerca da falta de atitude do mesmo para 

com a gestão municipal anterior. Professou que, a gestão passada 

teve competência para trazer maquinários ao Município e no 

entanto, incompetente quando não realizou manutenção nos 

mesmos. Ressaltou o Ver. que o período chuvoso atrapalha os 

serviços de manutenção de estradas, haja vista que, a 

administração pública precisa ser gerida com qualidade técnica, 

declarando ser impossível realizar uma boa administração sem esta 

qualidade. Acrescenta que buscará informações junto ao Governo 

Municipal, se este estar cometendo o mesmo erro da população em 

depositar o lixo no local mencionado pelo Ver. José Carlos Amorim. 

Falou ainda que esteve com o Presidente da Associação dos 

Taxistas e Secretário Municipal de Obras, no Município de 
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Bragança e em conversa com o Diretor do DEMUTRAN, o mesmo 

enfatizou a grande dificuldade de realizar fiscalização, mesmo onde 

já exista o órgão regulador. Encerrou tecendo comentários acerca 

da visita do SPU (Superintendência do Patrimônio da União), onde 

estiveram fiscalizando benfeitorias no Município de Augusto Corrêa. 

Prosseguindo, fez uso da palavra o Sr. Ver. Niaris Nogueira Ferreira 

em que congratulando- se com todos os presentes, frisou que nem 

sempre é possível atender a todas as reivindicações da população. 

Na oportunidade, disse que estar sendo inibido no exercício de seu 

trabalho, sendo este fiscalizar, declarou que não irá se acovardar, 

pois foi eleito para defender o povo. Ainda no grande expediente fez 

uso da tribuna o Sr. Ver. Messias Gama Amorim, que 

cumprimentando os Sres. e Sras. Legisladoras e demais presentes, 

agradeceu a Deus por mais uma sessão Legislativa. Manifestou- se 

favorável aos requerimentos apresentados, sendo todos em prol do 

interesse da população. Lançou convite aos colegas Edis para 

participarem da Audiência Pública a realizar- se no dia 21 do 

corrente mês na Comunidade de Itapixuna, com o objetivo de tratar 

acerca da Pavimentação Asfáltica da Estrada PA- 462. Findou, 

externando apoio a Categoria de Taxistas do Município. 

Continuando, fez uso da palavra o Sr. Ver. Jamerson William Alves 

da Costa que saudando os presentes, agradeceu a Deus pelo 

momento oportuno. Proferiu que, somente em parceria dos Poderes 

Legislativo e Executivo, haverá solução para o problema que aflige 

os taxistas municipais, resultando desta forma, o bem estar da 

classe trabalhadora e progresso do município. Seguindo, 

manifestou- se de acordo a estada do DEMUTRAN, pois o 

Município de Augusto Corrêa somente tem a se beneficiar. Na 

oportunidade, sugeriu a colocação de Placas de Sinalização na AV. 

João Batista Monteiro para que o trânsito neste local flua de forma 

adequada. Outrossim, solicitou providencias ao Poder Público com 

relação as pessoas com necessidades especiais, onde muitas das 

vezes portando facas, ameaçam as pessoas que transitam pelas 

ruas. Encerrou, solicitando providências a respeito dos buracos nas 

ruas da sede do município, bem como, o pagamento dos servidores 

da área da saúde. Usou a tribuna o Sr. Ver. Antônio Maria R. 

Marques que saudando os Sres. e Sras. Vereadoras 

nomeadamente e aos presentes, agradeceu a Deus pela por estar 

nesta Casa de Leis como representante legítimo do povo e por 

seguinte, congratulou- se com os pronunciamentos realizados pelos 
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demais Edis, sublimou que buscará mecanismos para assim 

atender os anseios da população. No ensejo, externou apoio a 

causa dos taxistas deste Município e por fim, agradeceu ao Sr. 

Prefeito Municipal e Secretária Municipal de Saúde, pela reativação 

da Unidade de Saúde da Comunidade do Porto Velho. De posse da 

palavra o Sr. Presidente que ao saudar os presentes, enfatizou que 

sempre coloca o seu mandato de Legislador a disposição do povo, 

pois trabalho digno concerne em futuras eleições. Prestou apoio ao 

discurso efetuado pelo Ver. José Calos Amorim com relação ao lixo 

depositado de forma impropria na Vila do Araí, relatando que a Vila 

de Nova Olinda também passa por este problema. Na ocasião, 

solicitou o encaminhamento de ofício para a Secretaria Municipal de 

Obras, que providencie serviços de melhorias nas ruas de Nova 

Olinda, assim como para a estrada vicinal da Comunidade do Patal 

a Sede do Município. Ainda com a palavra comunicou que a Vila de 

Nova Olinda foi agraciada através do INCRA com a construção de 

um Trapiche. Todavia solicitou o apoio do Governo Municipal e 

demais Edis para a efetivação de ações e com isso serem os 

direitos dos taxistas respeitados. Encerrando, discorreu sobre 

Segurança Pública, sublimando que a cada dia aumenta a onda de 

violência neste município. A última a usar a tribuna a Verª. Glaucia 

F. de Araújo Sério, em que cumprimentando os Sres. e Sra. 

Vereadora e público presente, prestou apoio a causa dos taxistas 

pela coragem e ousadia dos mesmos de tornar- se público o 

referido problema. Declarou a Verª. que, permitir que os direitos dos 

mesmos sejam desrespeitados é levar os recursos de Augusto 

Corrêa para o Município de Bragança. Reiterando o 

pronunciamento realizado pelo Sr. Ver. Francisco Valécio, discorreu 

que a preocupação do mesmo com relação a reforma da 

Previdência Social é também a sua. Todavia se solidarizou com o 

Ver. Niaris Nogueira, pois acredita que o trabalho do Vereador não 

limita- se as dimensões do prédio da câmara municipal, mas sim, 

atuar como fiscalizadores do Poder Público. Com relação à 

Audiência Pública sobre Segurança Pública, disse que busca por 

agilizar a realização desta, afim de se evitar o pior. No ensejo, 

comentou que participou do “Projeto Cadê nossas Crianças”, no 

Centro Social de Nazaré o qual visa a frequência escolar dos alunos 

beneficentes do Programa Bolsa Família. Solicitou ainda um pedido 

documental para a Secretaria Municipal de Meio Ambiente 

requerendo a retirada imediata dos animais soltos nas ruas da 
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Comunidade de Ponta de Urumajó, a fim de evitar invasão nas 

plantações dos moradores. Findou, comentando acerca da 

efetivação das licitações para a merenda escolar. Em seguida, o Sr. 

Presidente colocou em discussão e votação os requerimentos de nº 

03 e 04/2017 do Sr. Ver. Jamerson William Alves, nº 01 e 02/2017 

da Sra. Verª. Lilian Rei, nº 03/2017 do Ver. José Carlos Amorim e nº 

008/2017 da Sra. Verª. Glaucia Sério, sendo todos aprovados por 

unanimidade. Seguindo, colocou em discussão e votação do 

Plenário a Resolução de nº 02/2017 que Dispõe sobre a 

Transferência da Sessão Ordinária do dia 25 para o dia 28 do 

corrente mês, a realizar- se na Vila de Aturiaí, a hora regimental, 

sendo assim aprovada por unanimidade. Não havendo mais nada a 

ser tratado nem comentado o Sr. Presidente deu por encerrada a 

presente sessão. Sala das sessões da Câmara Municipal de 

Augusto Corrêa, em 18 de abril de 2017.  


