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Ata da Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Augusto 

Corrêa, realizada na Vila de Aturiaí em 28 de abril de 2017. 

  

Aos vinte e oito (28) dias do mês de abril de dois mil e dezessete 

(2017), às nove horas e quinze minutos (09h e 15 min.) à hora 

regimental na Vila de Aturiaí, 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 Eclesiástico Cap. 35 Vers. 7 a 10. 

Dando prosseguimento, o Sr. Presidente determinou ao primeiro 

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

submetida em discussão e votação, foi aprovada por unanimidade. 

Prosseguindo com a leitura da matéria em pauta que constou dos 

seguintes: Requerimentos: nsº 03, 04 e 05/2017 do Sr. Ver. 

Raimundo Reginaldo Santana, nº 09 e 10/2017 da Sra. Verª. 

Glaucia Ferreira de Araújo Sério, nº 09/2017 do Ver. Francisco 

Valécio de Abrantes e Requerimento Conjunto nº 04/2017da Verª. 

Lilian Reis Padilha, Niaris Nogueira Ferreira e José Benedito 

Gonçalves Fernandes. Concluída a leitura da matéria da pauta o Sr. 

Presidente convidou o primeiro Secretário para ocupar sua cadeira 

para que pudesse o mesmo realizar a leitura e defesa de seus 

requerimentos, onde solicitou ao Poder Executivo a Abertura e o 

Empiçarramento do Ramal da Família do Lourenço, no Distrito de 

Aturiaí e no Ramal da Família dos Machados. Justificou que as 

referidas solicitações visam segurança e mobilidade aos moradores 

que transitam pelo local, considerando que os mesmos são 

próximos ao perímetro urbano, propiciando ainda a entrada de 

veículos escolares. Solicitou ainda a Construção de uma Praça para 

a Vila acima relatada, na Rua Sete de Setembro com a Travessa 

São Raimundo. Em justificativa, falou que a referida construção é 

de grande importância, além de opção de lazer para os moradores, 

facilitará também a visibilidade de referência à Comunidade. Logo 

após, o Sr. Presidente comunicou a Verª. Glaucia Sério a ocupar a 

tribuna para proceder a leitura e defesa de seus requerimentos, 

onde solicita ao Governo do Estado a Construção da Escola 

Benedito Cardoso de Athayde na Vila de Aturiaí. Justificando que, a 

anos não recebe uma reforma é notável os danos apresentados na 
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mesma, sua construção promoverá aos alunos do ensino médio um 

ambiente adequado e confortável para sua aprendizagem. A Verª. 

solicitou Pavimentação Asfáltica das principais Ruas da Vila de 

Aturiaí. Declarando que esta solicitação, visa proporcionar melhor 

comodidade aos moradores, pois é o padrão apropriado a todos. 

Prosseguindo, a Verª. Lilian Reis usou a tribuna para efetuar a 

leitura do requerimento conjunto que solicita a Cobertura da 

Passarela e Ampliação da Escola Valentina Pinheiro na Vila de 

Aturiaí. Em sua defesa falou que, a referida solicitação visa 

melhorar o acesso dos alunos e proteger também das intempéries 

do tempo, haja vista que, a demanda de alunos a cada ano 

aumenta, sendo necessário portanto, a construção de três(03) salas 

de aulas, já que sete (07) turmas utilizam as salas de aulas 

disponibilizadas pela Escola Maria da Silva Nunes. Seguindo, 

ocupou a tribuna o Sr. Ver. Francisco Valécio para apresentar o seu 

requerimento, o qual solicitou ao Poder Executivo a Construção de 

uma Maternidade na Vila de Aturiaí. Declarou o Ver. que, devido a 

insuficiência de leitos obstétricos, muitas gravidas são obrigadas a 

se deslocar a Sede do Município vizinho para conseguirem ser 

atendidas, além dos transtornos para atendimentos distantes, 

correm o risco de perderem seus filhos por falta de um atendimento 

adequado. Não havendo mais nenhum requerimento a ser 

apresentado pelos demais Edis, o Sr. Presidente realizou um 

requerimento verbal solicitando ao Poder Executivo a Construção 

de uma Quadra Esportiva para a Comunidade do Mirinzal. 

Encerrando o pequeno expediente o mesmo ao iniciar o grande 

expediente franqueou a palavra aos Sres. e Sras. Vereadoras usou 

a palavra a Sra. Verª. Lilian Reis, que ao saudar a todos os 

presentes, agradeceu a Deus por mais uma sessão, seguindo, 

felicitou a Vila de Aturiaí pelos sessenta e dois(62) anos de 

existência. Fazendo referência ao requerimento conjunto de nº 

04/2017, disse que quando em visita a referida escola observou a 

grande necessidade de amplia- la para melhorar o atendimento a 

demanda de alunos, frisou que os Sres. e Sras. Vereadoras não 

estão indiferentes com relação a essa situação. Teceu comentários 

acerca da Audiência Pública sobre a PEC 287- Reforma da 

Previdência Social, realizada no dia 27 do mês de abril, proferiu que 

é necessário que a sociedade se conscientize, pois esta atingirá 

negativamente toda a classe trabalhadora. Ao término, manifestou- 

se favorável aos requerimentos apresentados. Prosseguindo, 
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ocupou a tribuna o Sr. Ver. Niaris Nogueira que cumprimentando os 

Sres. e Sras. Edis, congratulou- se com os alunos da Escola 

Benedito Cardoso, saudou a Vila de Aturiaí pelos seus sessenta e 

dois anos. Ressaltou o Ver. que quando realizou visita na Escola 

Valentina Pinheiro na Vila acima relatada, juntamente com a Verª. 

Lilian Reis e Ver. José Benedito, constataram que necessita a 

mesma de atenção por parte do Poder Público, bem como, as 

demais Escolas. Na oportunidade, solicitou um pedido documental 

para a Secretaria Municipal de Obras, requerendo a construção de 

uma área de lazer na Escola Maria da Silva Nunes na Vila de 

Aturiaí. Comentou a respeito da Audiência Pública, a qual restringi- 

se a PEC 287 reforma da Previdência Social, declarou que não é 

justo que os direitos da mulher que tem uma dupla jornada, sejam 

igualados aos direitos dos homens, quando estas recorrerem aos 

benefícios previdenciários. Encerrou, parabenizando o Ver. 

Francisco Valécio por ter intermediado a realização da citada 

audiência. Fez uso da palavra o Sr. Ver. Carlos Melo Lima Júnior 

que em nome do Sr. Presidente saudou os Sres. e Sras. 

Vereadoras e por seguinte aos demais presentes. Manifestou 

alegria por ter os alunos da Escola Benedito Cardoso na presente 

sessão. Em ato continuo, agradeceu ao Prof. Max, o qual solicitou 

pela realização da mesma. Congratulou- se com os Ex. Vereadores 

Valdeci da Silva e José Augusto Borges, residentes na referida Vila, 

ambos muito contribuíram com seu progresso. No ensejo, externou 

apoio ao requerimento apresentado pela Verª. Glaucia Sério, 

quando solicita a construção da Escola Benedito Cardoso de 

Athayde na Vila de Aturiaí. Concluiu, parabenizando a Vila de 

Aturiaí e no entanto, manifestando apoio aos residentes da mesma. 

Na oportunidade, o referido Ver. solicitou da Presidência licença 

para se ausentar da sessão, tendo o mesmo a licença concedida. 

No momento oportuno, o Sr. Presidente suspendeu a sessão por 

alguns minutos para que o Sr. Beto Silva pudesse fazer uso da 

tribuna, o mesmo com a palavra agradeceu a Deus por este ter 

concedido a realização de mais um aniversário da Vila de Aturiaí. 

Na ocasião, agradeceu ao Governo Municipal pelas benfeitorias 

executadas na mencionada Vila. Professou que a coordenação da 

Igreja Católica na Vila de Aturiaí, iniciou uma campanha no intuito 

de arrecadar cimento para dar continuidade a construção da 

referida igreja. Solicitou o apoio dos Poderes Executivo e Legislativo 

para com esta campanha e ainda consolidar em mais segurança 
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para Vila, que inclusive relata que os polícias locais não dispõem de 

uma moradia adequada, pediu para que os Sres. Edis levem ao 

conhecimento do Sr. Prefeito Municipal tal problemática para as 

devidas providencias. Em parte, o Ver. Niaris Nogueira lançou 

convite aos presentes para participarem da Audiência Pública a 

realizar- se no dia 17 do mês de maio, no Centro Social de Nazaré 

para debaterem acerca da Segurança Pública deste Município. 

Ocupou a tribuna a Sra. Verª. Glaucia F. de Araújo Sério que 

saudando a todos os presentes, agradeceu a Deus pelo dom da 

vida. Oportunamente, realizou felicitações a Vila de Aturiaí pelo 

seus sessenta e dois(62) anos de existência. Frisou que câmara 

municipal, também delimita- se a percorrer as regiões interioranos 

do Município, elaborando projetos tornando- os merecidas 

projeções, buscando desta forma atender aos seus anseios da 

população. Acrescenta que o Vereador é dotado de grandes 

criticidades, mas cada trabalhador e cada atividade tem sua 

importância perante a sociedade. Discorreu a respeito da Audiência 

sobre Segurança Pública, a realizar- se no dia 17 do mês de maio, 

busca através desta amenizar com a extensa onda de violência no 

município. Comentou ainda sobre a PEC 287 reforma da 

previdência social, sublimando que é necessário haver união para 

impugnar este ataque aos direitos do trabalhador brasileiro. Por fim, 

disse que deseja ver a Comunidade de Aturiaí com mais segurança 

e seus munícipes usufruindo de uma vida mais digna. Continuando, 

fez uso da palavra o Sr. Ver. Miguel Ivonaldo F. Barreto que 

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

congratulou- se com os alunos da Escola Benedito Cardoso e por 

seguinte tencionou felicitações a Vila de Aturiaí pelos seus sessenta 

e dois anos de existência. Na ocasião, reiterou comentários acerca 

do requerimento apresentado pela Verª. Glaucia Sério, onde 

solicitou a pavimentação asfáltica das principais ruas da presente 

Vila, lembrando que já havia realizado a referida solicitação, 

aproveitou para reforça- lo, assim como, aos demais requerimentos 

apresentados pelos colegas Edis. Outrossim, gratulou- se com o 

Governo Municipal, pois realizou o pagamento dos servidores 

municipais da área da saúde, bem como, restabeleceu novamente o 

sinal da TV Liberal neste Município. Expondo comentários acerca 

do pronunciamento realizado pela Verª. Glaucia Sério quando a 

mesma relata que cada trabalhador e cada atividade tem sua 

importância, frisou que, o vereador também tem um papel 
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importante na sociedade, ou seja, lutam pelo bem estar do povo. 

Mencionou ainda, a Audiência Pública realizada no dia 27 de abril, a 

respeito da reforma da previdência social, intermediada pelo Ver. 

Francisco Valécio, a quem tece elogios pelo sucesso da mesma. 

Encerrou, falando que a Delegacia da Vila de Aturiaí brevemente 

receberá os serviços necessários para proporcionar melhor 

atendimento aos moradores. Ainda no grande expediente fez uso 

da tribuna o Sr. Ver. Francisco Valécio de Abrantes que ao saudar a 

todos, congratulou- se com os moradores da Vila de Aturiaí 

presentes na sessão legislativa, proferindo que é desta forma que o 

munícipe assimila o trabalho desenvolvido pelo vereador. Na 

oportunidade, efetuou saudações a mencionada Vila por seus 

sessenta e dois anos de existência, sublimando sua importância 

econômica ao município. Disse ainda que, os Legisladores lutam 

pelas comunidades, buscando assim o progresso de todas. Com 

relação a construção da Escola Benedito Cardoso de Athayde, 

enfatiza que é indispensável, porém, é importante preserva- la 

como um Patrimônio Histórico e Cultural da referida Vila. Solicitou o 

envio de ofício à Secretaria Municipal de Educação, requerendo 

para a Vila de Aturiaí a criação de projetos que possibilitem um 

ensino de qualidade aos alunos da mesma. Discorreu a respeito do 

dia Nacional das Paralizações, falando que a sociedade deve 

mostrar indignação e se conscientizar sobre o que representa a 

reforma da Previdência social. Outrossim, agradeceu a parceria dos 

colegas Edis para com a realização da Audiência Pública no dia 27 

de abril, o qual discorreram sobre o tema acima relatado. Ao 

término, comentou que foi oficializado um pedido de emenda 

Parlamentar na ordem de duzentos mil reais (200.000) para a 

Construção de um Posto de Saúde na Vila de Aturiaí e ainda 

agradeceu pelos votos obtidos no pleito eleitoral. Ocupou a tribuna 

o Sr. Ver. Messias Gama Amorim em que saudando os presentes, 

agradeceu a Deus pelo momento oportuno. Após, manifestou 

alegria por estar junto aos moradores da Vila de Aturiaí realizando 

mais uma sessão Legislativa e comemorando o aniversário de 

sessenta e dois anos da referida Vila, bem como, a satisfação de ter 

tido os Ex. Vereadores Valdeci da Silva e José Augusto como 

colegas Parlamentares representando a população 

Augustocorreense. Na ocasião, agradeceu aos moradores da 

supracitada Vila pelos votos adquiridos no último pleito eleitoral. 

Externou apoio aos requerimentos apresentados e por seguinte, 
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agradeceu ao Governo Municipal pelos serviços efetivados na Vila 

de Aturiaí e demais Comunidades. O Ver. no entanto, falou que não 

é de competência dos mesmos executar obras públicas e sim a 

elaborar projetos que venha de encontro ao bem estar de todos. 

Findou, manifestando- se a disposição da população. Com a 

palavra o Sr. Ver. José Benedito Gonçalves Fernandes que 

cumprimentando os Sres. e Sras. Edis e aos presentes, agradeceu 

a Deus por mais uma sessão, parabenizou a Comunidade de Aturiaí 

por seu aniversário de sessenta e dois anos. Manifestou- se de 

acordo aos requerimentos apresentados. Ressaltou que, quando 

em visita a Escola Valentina Pinheiro na mencionada Vila, observou 

a grande necessidade de ativar- se o transformador na mesma para 

a colocação de ar-condicionado e computadores, no intuito de 

oferecer conforto aos alunos. Em conformidade, disse que levará ao 

conhecimento do Sr. Prefeito Municipal para as providencias 

necessárias. Ao final, solicitou parceria aos demais Edis para que 

juntos busquem o melhor para a população. Continuando, o Sr. 

Presidente pediu ao primeiro Secretário ocupar a sua cadeira para 

que pudesse o mesmo fazer uso da palavra, em que 

cumprimentando- se com todos, felicitou a Vila de Aturiaí pelos 

sessenta e dois(62) anos de existência. A princípio, se reportou aos 

Ex. Vereadores José Augusto e Valdeci da Silva, uma vez que, 

muito fizeram por esta Vila. Tanto que lembrou- se dos 

requerimentos elaborados pelos mesmos, solicitando energia 

elétrica e a construção de meio fio para as Vilas de Aturiaí e Nova 

Olinda, a última através de uma emenda Parlamentar da Dep. 

Simone Morgado. Tecendo comentários acerca da falta de 

segurança pública, frisou que os Sres. e Sras. Vereadoras não 

estão apáticos com relação a esta problemática. Visto que, no dia 

17 do mês de maio, no Centro Social de Nazaré, a partir das oito 

horas da manhã (8:00hs) acontecerá a Audiência Pública com o 

escopo de assim ameniza- la. No ensejo, comentou sobre a 

colocação do Sr. Beto Silva, com relação a estadia da polícia na 

Vila de Aturiaí, proferiu que levará esta questão ao conhecimento 

do Gestor Municipal para tomar as providencias cabíveis. 

Sobretudo, agradeceu as benfeitorias realizadas na citada Vila. Ao 

encerrar, lançou convite a todos para participarem da Feira Cultural 

da Vila de Nova Olinda a realizar- se nos dias 02,03 e 04 do mês de 

junho. O último, a usar a tribuna o Sr. Ver. Antônio Maria R. 

Marques, que saudando os presentes, congratulou- se com os 
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alunos da Escola Benedito Cardoso, em ato continuo, tencionou 

felicitações a Vila de Aturiaí pelos sessenta e dois anos de 

existência. Na oportunidade, agradeceu aos munícipes pelos votos 

conquistados no pleito eleitoral. Manifestou- se favorável aos 

requerimentos expostos e por fim, declarou- se estar à disposição 

de todos. Em seguida, o Sr. Presidente colocou em discussão e 

votação do plenário os Requerimentos: nsº 03, 04 e 05/2017 do Sr. 

Ver. Raimundo Reginaldo Santana, nº 09 e 10/2017 da Sra. Verª. 

Glaucia Ferreira de Araújo Sério, nº 09/2017 do Ver. Francisco 

Valécio de Abrantes e Requerimento Conjunto- 04/2017da Verª. 

Lilian Reis Padilha, Niaris Nogueira Ferreira e José Benedito 

Gonçalves Fernandes, sendo todos aprovados por unanimidades. 

Não havendo mais nada a ser tratado nem comentado o Sr. 

Presidente encerrou a presente sessão, marcando a próxima para o 

dia 09 do mês de maio do corrente ano. Sala das Sessões da 

Câmara Municipal de Augusto Corrêa, em 28 de abril de 2017.   


