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Ata da Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Augusto Corrêa, 

realizada em 09 de maio de 2017. 

  

Aos nove (09) dias do mês de maio 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 invocando o preceito regimental declarou em nome de 

Deus aberta a presente sessão. Em seguida, o segundo Secretário efetuou a 

leitura Bíblica extraída do livro de Jó Cap. 28 Vers. 23 a 28. 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 pela maioria com uma abstenção do Ver. Jamerson William, devido 

não ter participado da mesma. Seguindo, o segundo Secretário procedeu a 

leitura da matéria em pauta que constou dos seguintes: Requerimentos: nº 05 e 

06/2017 do Sr. Ver. Jamerson William Alves, nº 04/2017 do Sr. Ver. José Carlos 

Amorim da Costa, nº 07/2017 do Sr. Ver. Sebastião Siqueira Quadros, nº 

03/2017 do Sr. Ver. Carlos Melo Lima Júnior, nº 02 e 03/2017 do Sr. Ver. Niaris 

Nogueira Ferreira, nº 05/2017 do Ver. Messias Gama Amorim e nº 011/2017 da 

Sra. Verª. Glaucia Ferreira de Araújo Sério. Concluída a leitura da pauta o Sr. 

Presidente comunicou o Sr. Ver. Sebastião Siqueira para realizar a leitura e 

defesa de seu requerimento em que solicitou ao Poder Executivo a Construção 

de um Poço Artesiano na Comunidade da Cachoeira. Justificou que os 

moradores da referida Comunidade enfrentam grandes dificuldades com relação 

a falta de água potável, sendo que a execução desta obra visa proporcionar o 

reforço da capacidade de armazenamento e distribuição do micro sistema de 

água local. Em seguida, o Ver. José Carlos Amorim usou a tribuna para efetuar 

a leitura e defesa de seu requerimento que solicita a Construção de uma Creche 

na Comunidade do Araí. Justificando que a citada benfeitoria visa suprir a 

demanda de crianças, uma vez que, a falta da mesma, traz preocupação para 

seus pais que precisam deixa- los com pessoas estranhas ou irmãos menores 

para direcionar aos seus trabalhos. Prosseguindo, o Sr. Ver. Niaris Nogueira 

realizou a leitura de seus requerimentos, o qual solicitou a Reforma com 

Ampliação de 03 salas de aulas e a Construção de 02 banheiros para 

portadores de necessidades especiais da Escola Belarmino Alves Corrêa e a 

Construção do Muro da Escola de Ensino Fundamental Lírios do Vale. Logo 

após, o Ver. Jamerson William ocupou a tribuna para efetuara leitura e defesa 

de seus requerimentos, onde solicitou ao Poder Executivo Cópia integral de 

todos os procedimentos licitatórios instaurados no exercício em curso. Em sua 

defesa falou que, a referida solicitação tem a finalidade de contratar serviços de 
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transporte escolar. Bem como, solicitou Informações sobre os serviços de 

Instalação e Manutenção dos sistemas de Iluminação Pública. Declarou que as 

requisições de tais documentos têm a finalidade de aferir vários elementos que 

se mostrarem convenientes a atribuição fiscalizatória do Parlamento Municipal. 

Seguindo, a Verª. Glaucia Sério com a palavra efetuou leitura e defesa de seu 

requerimento, a qual solicitou Extensão da Distribuição e Fornecimento da 

Energia Elétrica com Iluminação Pública do Bairro Liberdade. Em sua defesa 

disse que, o citado bairro existe aproximadamente a dez anos e foi povoado por 

moradores do interior do município e advindos de outros bairros, dessa forma, 

alguns serviços são essências para garantir a qualidade de vida das pessoas. 

Usou a tribuna o Ver. Messias Gama para proceder a leitura e defesa de seu 

requerimento, que solicita a Construção de duas (02) salas de aulas na Escola 

de Ensino Fundamental Antônio Silveira, na Vila de Itapixuna. Em justificativa, 

falou que a mencionada escola tem um elevado número de alunos matriculados, 

sendo que a cada ano este percentual aumenta e atualmente tornou- se 

necessário locar um espaço privado para suprir essa deficiência, gerando 

despesas ao município. Não havendo mais nenhum requerimento a ser 

apresentado o Sr. Presidente concedeu o espaço destinado a tribuna popular ao 

Sr. Orlando da Cunha, em que saudando os presentes, discorreu acerca da falta 

de remédios nos Postos de Saúde Municipais, ressalta que falta fiscalização por 

parte do Poder Legislativo. Questionou o desperdício do dinheiro público, 

citando o aluguel de prédios de cunho familiar do Sr. Prefeito Municipal, os quais 

deveriam estar sendo investidos nas áreas da saúde, educação, infraestrutura, 

entre outros. Concluiu, falando levar ao conhecimento do Ministério Público tais 

questões, pois é um desrespeito a população Urumajoense. Na sequência, 

ocupou a tribuna a Sra. Barbara de Lima membro do Projeto Endireita Augusto 

Corrêa, a mesma com a palavra cumprimentou aos presentes, e por seguinte 

falou da poluição sonora que acontece de forma corriqueira neste Município, 

especificamente nas proximidades das Escolas Municipais e Cais de Arrimo. 

Falou ainda do constante consumo de drogas, bebidas alcoólicas e atos de 

violências no referido Cais. Na oportunidade, solicitou o apoio dos Sres. e Sras. 

Edis para as devidas providencias, já que a população não dispõe do auxílio da 

polícia local, quando recorrem aos seus serviços. Encerrando a tribuna popular 

o Sr. Presidente franqueou a palavra aos Sres. e Sras. Vereadoras obedecendo 

o livro de assinaturas fez uso da palavra o Sr. Ver. Francisco Valécio de 

Abrantes em que saudando os colegas Edis nomeadamente e por seguinte os 

demais presentes, agradeceu a esta Casa de Leis pelo apoio prestado com a 

Audiência Pública, ocorrida no dia 27 do mês de abril, o qual trataram do tema 

reforma da Previdência Social. Reportando- se ao Sr. Orlando da Cunha, disse 

que, como Vereador cumpri o seu papel, sobretudo já havia cobrado soluções a 

Secretaria Municipal de Saúde, acerca da falta de medicamentos nos Postos de 
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Saúde Municipais. Que inclusive, comentou que esteve visitando a Unidade 

Básica de Saúde do Bairro Lírios do Vale, solicitou o envio de ofício a Equipe da 

referida Instituição de Saúde, tecendo elogios pela organização em prontuário 

eletrônico. Bem como, em parceria com o Ver. Niaris Nogueira realizou visita na 

Escola do Bairro acima relatado, onde observaram a deficiência de merenda 

escolar na mesma, todavia solicita providencias imediatas para esses 

problemas. Outrossim, solicitou ainda um pedido documental para a Secretaria 

Municipal de Administração determinar aos Departamentos Municipais de 

Turismo e Cultura, a apresentação de planos de ações e a relação de 

composição do Concelho de Turismo, essencialmente para transferências de 

recursos institucionais. Tal como, a Prefeitura Municipal divulgar os montantes 

da arrecadação até o último dia subsequente do mês da arrecadação. Seguindo, 

fez uso da palavra o Sr. Ver. Carlos Melo L. Júnior que saudando os Sres. e 

Sra. Legisladora e demais presentes, mencionou requerimentos apresentados 

neste Poder durante o seu primeiro período legislativo, enfatizando serem todos 

em benefícios à população. Sublimou que problemas existem em toda gestão 

municipal, porém, boa administração concerne em futuras eleições. Proferiu 

que, a falta de medicamentos nas Unidades de Saúde Municipais é algo 

frustrante para a população e também aos Vereadores. Acrescentou que, os 

Sres. Edis estão em busca de brevemente resolver esta problemática. 

Comentando a respeito do vínculo familiar na Gestão Municipal, disse que não 

há lei que coibi com esta questão. Haja vista que, é notável o trabalho que vem 

sendo realizado neste município através do Governo atual. Ressaltou ainda que, 

ao cessar o período chuvoso algumas ruas desta cidade receberam serviços de 

pavimentação asfáltica. Findou, desejando benção a todos. Dando 

prosseguimento, o Sr. Ver. Niaris Nogueira com a palavra realizou a defesa de 

seus requerimentos, declarando que visa estas solicitações atender as 

reivindicações da comunidade escolar, de modo a proporcionar mais conforto e 

dignidade para o povo, especialmente aos alunos e colaboradores da escola 

hora mencionada. Justificou ainda que, a Escola de Ensino Fundamental Lírios 

do Vale é a única nesta cidade que não possui muro, ficando os alunos expostos 

a todo e quanto é tipo de violência. Tanto que, solicitou o encaminhamento de 

ofício ao Secretário Municipal de Obras, pois nas proximidades da citada escola 

a um local que tornou- se ambiente para o consumo de drogas. Relando a 

respeito da ligação familiar na Gestão Municipal, falou que seu mandato foi 

outorgado pelo povo e jamais irá compactuar com algo que afete negativamente 

aos mesmos. Discorrendo sobre da falta de medicamentos, frisou que em 

conversa com a Secretária Municipal de Saúde, está afirmou que breve estarão 

nos Postos Municipais, assim como, a Ambulância ativada. Encerrou, solicitando 

o envio de ofício à Secretaria Municipal de Saúde, para que envie a este Poder 

nota de esclarecimentos acerca de um suposto funcionário lotado na mesma, o 
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qual recebe sem trabalhar. Com a palavra o Ver. José Carlos Amorim, que 

cumprimentando os presentes, agradeceu a Deus pelo momento oportuno. A 

princípio, frisou que nenhum momento almejou criticar o Governo Municipal, 

quando se referiu ao lixo depositado de forma incorreta na Vila do Arái. No 

ensejo, disse que, saúde e educação são questões que devem ser oferecidos ao 

povo sem distinção de cor partidária. Relatou a desigualdade que são tratadas 

as pessoas que buscam pelo atendimento médico na Unidade de Saúde da Vila 

do Araí, esclareceu as necessidades dos mesmos, direitos iguais para todos. 

Discorreu que foi desativado o Nasf da Comunidade do Trevinho, o Vereador no 

entanto, solicita providencias urgentes a estas situações. Com relação a falta de 

medicamentos, almeja para que logo seja concretizado os processos licitatórios. 

Encerrou, pedindo serviços de melhorias nas ruas das Vilas de Aturiaí e 

Itapixuna. Continuando, usou a tribuna o Sr. Ver. Sebastião Siqueira, ao 

cumprimentar a todos os presentes, reportou- se ao Sr. Orlando da Cunha, 

falando que o papel do Vereador é fiscalizar, mas a princípio, deve buscar a 

veracidade dos acontecimentos. Na ocasião, o Ver. questionou a insuficiência 

de fichas para o atendimento médico no Posto de Saúde da Sede do Município. 

Solicitou providencias da Secretária Municipal de Saúde para acrescentar mais 

fichas, especificamente para oferecer aos moradores das regiões interioranas. 

Ao final, agradeceu a Deus por estar sendo um representante do povo. 

Continuando, usou a palavra a Sra. Verª. Glaucia F. de Araújo Sério, discorreu 

acerca dos requerimentos de sua autoria apresentados nesta Casa de Leis. 

Congratulou- se com o Governo Municipal que através da Secretaria Municipal 

de Educação atendeu ao seu pedido, o qual solicitava por apoio ao Cursinho 

Popular. Neste seguimento, teceu comentários a respeito da Comunidade de 

Ponta de Urumajó, sugerindo a elaboração de requerimento conjunto, 

requerendo da Secretaria Municipal de Saúde a reativação do Centro de Saúde 

da referida Comunidade, objetivando desta forma promover uma melhor 

qualidade de vida aos moradores. Reiterou novamente por providencias acerca 

dos animais soltos nas ruas da Comunidade acima relatada. A Verª. lançou 

convite aos presentes para participarem da Audiência Pública sobre Segurança 

Pública, a realizar- se no dia 17 do corrente mês, no Centro Social de Nazaré 

com início as oito horas (8:00hs) da manhã. Acrescentou que, segurança deve 

ser atribuía a população de forma geral. Outrossim, realizou requerimento verbal 

sugerindo a colocação de placas padronizadas de paradas de ônibus neste 

município. Em ato contínuo, propôs a Secretaria Municipal de Educação a 

criação de uma formação continuada em serviços para orientar os professores 

da Rede Municipal e Estadual, melhor atender os alunos que necessitam de 

atenção especial. Ao término, comentou acerca das reivindicações atribuídas a 

Secretaria Municipal de Saúde, sugeriu reunir- se com a Secretária da mesma 

para fins debater sobre tais assuntos relatados. Ainda no grande expediente fez 
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uso da palavra o Ver. José Benedito Gonçalves, que saudando a Sra. Verª. e 

Sres. Vereadores e demais presentes, agradeceu a Deus por mais uma sessão. 

A princípio, realizou requerimento verbal ao Poder Executivo, solicitando a 

contratação de profissionais e com isso a reativação do Centro de Informática- 

Inforcentro, localizado na Comunidade de Nova Olinda. Disse ainda que é um 

espaço pequeno, porém significativo aos moradores. Relatou ainda que esteve 

com a Secretária Municipal de Saúde e esta afirmou já ter realizado o processo 

licitatório e em breve os Postos Médicos Municipais estarão abastecidos. 

Solicitou o envio de ofício para a referida Secretária, solicitando soluções a este 

problema, tal como, para a presença médica para a Vila de Nova Olinda e a 

ativação dos serviços de Ambulância. Outrossim, efetuou comentários atinentes 

sobre segurança pública, notificou a Audiência Pública a suceder- se no dia 17 

do corrente mês, onde ressalta a presença da população na mesma. Ainda com 

a palavra discorreu a respeito da Secretaria Municipal de Agricultura, falando 

que esta não tem recursos próprios para se manter. Finalizou, proferindo que o 

Município será contemplado com mais uma Ambulância, e convidou a todos a 

estarem presentes no evento em comemoração ao dia das mães a realizar- se 

no dia 12 do corrente mês, na Vila de Nova Olinda. Ocupou a tribuna o Sr. Ver. 

Jamersom Willian Alves que em nome do Sr. Presidente cumprimentou os 

colegas Edis e na sequência os demais presentes. Inicialmente o Ver. teceu 

elogios ao Sr. Presidente pelos feitos realizados nesta Casa de Leis em sua 

estrutura. Ressaltou o mesmo que toda gestão municipal é dotada de diversas 

criticidades, cabendo ao Gestor aceita- las com prudência. Reportando- se ao 

Sr. Orlando, disse que como representante da população, proferiu buscar a 

veracidade dos acontecimentos. Relatou ser difícil a situação enfrentada pela 

população deste Município, em que se encontram a cinco(05) meses sem 

remédios nos Postos de Saúde Municipais, considerou tal problema uma falta de 

planejamento de governo. Neste sentido, sugeriu também uma Sistemática de 

Governo para alavancar a produção agrícola do município. Na oportunidade, 

solicitou para a Comissão de Constituição, Justiça e Redação de Leis, os 

procedimentos necessários para as análises das contas dos Ex. Gestores 

Municipais. Solicitou empenho por parte da Comissão de Finanças, Economia, 

Fiscalização Financeira e Orçamento para com o Poder Executivo, no sentido do 

mesmo divulgar todo mês o Demonstrativo de Resultados da Gestão Fiscal. 

Ainda com uso da palavra solicitou providencias a Secretaria Municipal de 

Saúde, com relação ao tratamento as crianças com necessidades especiais no 

Município. Findando, solicitou o encaminhamento de documento ao Sr. Prefeito 

requerendo o relatório das obras paradas no município, para o conhecimento 

dos Sres. Edis. Usando a tribuna o Ver. Miguel Ivonaldo F. Barreto, que ao 

saudar os presentes, reportou- se ao Ver. Jamerson William, discorrendo a 

respeito da Praça da Bíblia nesta cidade, frisou que a Empresa Cape 
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Engenharia assumiu um compromisso de responsabilidade da Empresa 

Azimute, declarou que por não haver repasses de recursos da Gestão Municipal 

anterior, não foi possível conclui- la, permanecendo a mesma inacabada. 

Professou o Vereador que, se o elo familiar faz- se presente nesta gestão, 

também existia no governo anterior. Na ocasião, apresentou- se Vereador aliado 

da Base do Governo, afirmando não possuir falso moralismo, pois preza pela 

verdade. Mas que, não é imaturo quando é notável a problemática na área da 

saúde do município, bem como, as críticas para melhorias nas estradas e 

agricultura. Direcionando- se ao Sr. Orlando, disse que existe a sumula treze 

instituída pelo Supremo Tribunal Federal, a qual permite ao Gestor Municipal 

escolher a quem ofertar os cargos de confiança. Manifestou- se de acordo aos 

atos dos colegas Edis com relação a colocação do mesmo, ao questionar que o 

Sr. Prefeito Municipal dispõe- se a alugar prédios de familiares, sobretudo é 

importante obter conhecimento e amparo legal da questão. Encerrou, 

comentando acerca da reafirmação do contrato que destinou o recurso para a 

construção da Escola na Comunidade do Jutaí, reiterando que boa gestão tange 

em futuras eleições. De posse da palavra o Sr. Presidente em que 

cumprimentando os colegas Legisladores e aos presentes, fez menção a Feira 

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

junho. Que de acordo, solicitou o envio de ofício para a Secretária Municipal de 

Obras, solicitando serviços de melhorias e iluminação nas ruas da Vila acima 

mencionada, desta forma, proporcionar prestigio aos moradores e visitantes. 

Com relação ao Inforcentro da Vila de Nova Olinda, falou que já levou esta 

questão ao conhecimento do Sr. Prefeito, sendo que aguarda por respostas. 

Tecendo comentários as reivindicações do Sr. Orlando da Cunha, disse que não 

compete somente ao Vereador recorrer ao Ministério Público, mas também ao 

mesmo, desde que possua conteúdo legal para realizar a suposta denúncia. 

Professou ainda que, o Vereador é o político mais presente entre a população e 

por fim, discorreu acerca da segurança pública, lembrando- se da Audiência 

Pública que ocorrerá no Centro Social de Nazaré, no dia 17 do corrente mês, a 

qual contarão com outras representações, ressaltou a grande necessidade da 

presença da população na mesma. Em seguida, colocou em discussão e 

votação os Requerimentos: nº 05 e 06/2017 do Ver. Jamerson William Alves, nº 

04/2017 do Sr. Ver. José Carlos Amorim, nº 07/2017 do Sr. Ver. Sebastião 

Siqueira, nº 03/2017 do Sr. Ver. Carlos Melo Lima, nº 02 e 03/2017 do Sr. Ver. 

Niaris Nogueira, nº 05/2017 do Ver. Messias Gama e nº 011/2017 da Verª. 

Glaucia Sério, sendo todos aprovados por unanimidade. Não havendo mais a 

nada a ser tratado o Sr. Presidente encerrou a presente sessão, marcando a 

próxima para o dia 16 do corrente mês. Sala das sessões da Câmara Municipal 

de Augusto Corrêa, em 09 de maio de 2017.  


