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Ata da Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Augusto Corrêa, realizada 

em 23 de maio de 2017. 

  

Aos vinte e três (23) 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 Salmos. 

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. Miguel Ivonaldo, solicitou a 

retificação no discurso efetuado pelo Ver. Jamerson William, pois quando se 

reportou a construção da Praça da Bíblia na sessão anterior, falou que a 

empresa encarregada da obra teria recebido a 1ª parcela, porém não 

respondendo ao percentual da obra, bem como, não teria comparado  

estritamente o discurso efetuado pelo Ver. acima citado com o do Ex. 

Presidente Lula, o Ver. Jamerson William solicitou a rescisão do trecho em 

seu pronunciamento, quando se referiu ao contrato licitatório do Sr. Prefeito 

Municipal com a sua sobrinha, até que este seja confirmado, enquanto o 

Ver. Raimundo Reginaldo solicitou a correção em seu requerimento, pois 

solicitou a Pavimentação Asfáltica na Travessa Santo Antônio na Vila de 

Nova Olinda. Concluída as correções a mesma foi exposta em votação, 

sendo aprovada por unanimidade. Seguindo, com a leitura da matéria em 

pauta que constou dos seguintes: Requerimentos nº 04/2017 do Sr. Ver. 

Niaris Nogueira, nº 04/2017 do Sr. Ver. José Benedito Gonçalves, nº 

09/2017 e Moção nº 01/ 2017 do Sr. Ver. Miguel Ivonaldo, nº 05/2017 da 

Verª. Lilian Reis, nº 07 e 08/2017 do Sr. Ver. Jamerson William Alves, 

Votação dos Processos de Títulos de Doação de Terras- Autor: Poder 

Executivo- nº 434/2017 a Sra. Regina Rego Ferreira e nº 517/2017 ao Sr. 

Francisco Dercio Fernandes de Oliveira. Concluída a leitura da matéria em 

pauta o Sr. Presidente comunicou ao Ver. Niaris Nogueira para realizar a 

leitura e defesa de seu requerimento, que solicitou ao Poder Executivo a 

Reforma e a Ampliação da Praça Manoel de Oliveira Sério. Em sua defesa 

falou que, a referida praça é um dos locais destinados a todo público e a 

revitalização do espaço da criança é urgente, como: a substituição das 

grades protetoras, recuperação ou substituição dos brinquedos, troca da 

fiação elétrica e hidráulica expostas. Após, o Sr. Ver. Jamerson William 
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ocupou a tribuna para realizar a leitura e defesa de seus requerimentos, o 

qual solicitou Informações ao Diretor de Transporte da Secretaria Municipal 

de Educação, sobre as rotas do Transporte escolar, e solicitou também 

Informações ao Chefe do Executivo cópia de todos os procedimentos 

licitatórios da merenda escolar, referente aos 70% e a chamada pública 

referente aos 30%. Em justificativa, falou que os referidos assuntos são de 

relevante interesse público, bem como visa fazer cumprir a função 

fiscalizatória do Parlamento Municipal. Seguindo, o Ver. José Benedito 

efetuou a leitura e defesa de seu requerimento que requer a Reforma e 

Revitalização do Mercado Municipal da Vila de Nova Olinda. Declarou que o 

mesmo tem uma importância relevante para a Vila acima mencionada, pois 

frequentada pela população, serve também como feira. Continuando, a Verª. 

Lilian Reis com a palavra realizou a apresentação de seu requerimento, a 

qual requer a Conclusão do meio Fio na Rua Joaquim Ferreira de Seixas. 

Em seguida, o Sr. Ver. Ivonaldo Barreto, procedeu a leitura e defesa de seu 

requerimento, solicita ao Poder Executivo, interceder junto ao Tribunal de 

Justiça do Estado a nomeação de um Defensor Público para o Município de 

Augusto Corrêa. Justificou que, a defensoria pública constitui num serviço 

de grande relevância ao conjunto da sociedade, apresentou também Moção 

de Congratulações a Secretaria Municipal de Saúde, ao Conselho Municipal 

de Saúde e a todas as Mulheres Augustocorreense, pela realização da 

primeira Plenária de Saúde das Mulheres, realizada no dia 18 do corrente 

mês. Não havendo mais nenhum Ver. para apresentar requerimentos, o Sr. 

Presidente seu prosseguimento aos trabalhos convidando a Sra. Maria José 

Lima para fazer uso da tribuna popular. A mesma com a palavra 

cumprimentou os presentes, agradeceu a oportunidade de estar neste 

Poder com o objetivo de prestar esclarecimentos com relação as obras em 

que sua Empresa foi contratada para executar neste Município. Explanou 

que a crise econômica afetou inclusive as empresas de construção civil de 

grande e pequeno porte. Acrescenta ainda que, o Governo Federal também 

tem as suas dificuldades financeiras e não consegue repassar os recursos 

adequadamente dentro dos prazos legais. Conclui que, apesar das 

dificuldades corresponderá a seus compromissos. Na oportunidade, o Sr. 

Presidente concedeu espaço na tribuna ao Secretário Municipal de Obras, 

Sr. Ivo Barreto, com a palavra agradeceu a oportunidade de estar nesta 

Casa de Leis, prestando esclarecimentos aos Sres. e Sras. Vereadoras e 

demais presentes, com relação aos serviços prestados à frente da 

Secretaria Municipal de Obras. O mesmo relatou que, ao assumir a referida 

secretaria como Secretário, realizou a vistoria nos maquinários, onde 

constatou que a maioria estavam totalmente danificados. Bem como, as 

obras que estão por concluir. Na ocasião, apresentou o seu projeto de 
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trabalho e na oportunidade, solicitou apoio do Poder Legislativo em 

contribuir com a sua administração. Dando continuidade aos trabalhos o Sr. 

Presidente iniciando o grande expediente franqueou a palavra ao Sr. Ver. 

Jamerson William Alves, que saudando os colegas Edis e demais 

presentes, congratulou- se com o Sr. Ivo Barreto, o qual veio trazer 

informações precisas para este Parlamento, exortando aos demais Edis 

para a importância que tem este parlamento, bem como, fazer cumprir o que 

é de atribuição do vereador, ou seja, legislar e fiscalizar. Aduz o Ver. que, 

os acontecimentos negativos ocorridos na Gestão Municipal passada, é 

resultado da omissão dos Vereadores, pois, quando o Vereador se propõe a 

fazer o seu papel, certamente não estar de forma alguma atrapalhando o 

andamento da gestão e sim ajudando- o a ter uma boa administração. 

Constatou que, para acontecer uma boa administração é importante que os 

Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário funcionem, uma vez que, é 

impossível um Gestor Municipal administrar um Município sozinho. Conclui, 

que os Sres. e Sras. Vereadoras estão dispostos a contribuir  positivamente 

com o Governo Municipal. Prosseguindo, ocupou a tribuna o Sr. Ver. Niaris 

Nogueira que saudando os Sres. e Sras. Vereadoras, agradeceu ao 

Secretário Municipal de Obras, pelos esclarecimentos prestados. Tecendo 

comentários atinentes sobre a merenda escolar , constatou através das 

visitas que realizou nas Escolas da Rede Municipal, que é de péssima 

qualidade e não supri a demanda de alunos, assim como, a agricultura 

familiar não estar chegando nas escolas de forma adequada para o 

consumo, em conformidade solicitou o encaminhamento de ofício a 

Secretária Municipal de Educação, solicitando esclarecimentos urgentes 

acerca dos fatos acima mencionados. Solicitou ainda o envio de ofício para 

a Secretaria Municipal de Saúde, requerendo esclarecimento sobre a 

entrega do restante dos medicamentos. No ensejo, disse que visitou a 

Escola Municipal Prof. Rosa Athayde, o qual realizou o envio de um ofício à 

Secretaria Municipal de Educação, solicitando providencias para o 

funcionamento da central de ar na referida escola. Ao final, sugeriu ao 

Gestor Municipal não cobrar a taxa da Feira Municipal aos vendedores de 

caranguejos. Fez uso da palavra no grande expediente a Sra. Verª. Glaucia 

Sério, que em nome do Presidente em exercício saudou os colegas Edis e 

por seguinte aos demais presentes. Congratulou- se com o Secretário 

Municipal de Obras e Ex. Ver. Francisco Edinaldo. A princípio, frisou que o 

erro estar na natureza do ser humano. Reiterou comentários aos discursos 

realizados pelos Edis Jamerson William e Niaris nogueira, destacando a 

importância dos esclarecimentos para evitar determinados momentos 

inoportunos. Sobretudo, é importante também haver entrosamento entre o 

Poder Executivo e Poder Legislativo para dar respostas a população. 
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Ressalta a Verª. que os acontecimentos negativos sirvam de alerta para a 

Secretaria Municipal de Obras para distanciar- se desse referencial de 

gestão para consolidar no progresso do Município e o povo se orgulhar de 

ter escolhido um gestor que verdadeiramente pensa no bem estar de todos.  

Fez referência a Audiência Pública sobre a Segurança Pública do Município 

de Augusto Corrêa, com agradecimentos realizou o envio de ofício à 

Secretaria Municipal de Educação pelo apoio prestado através da Prof.ª 

Cristina de Oliveira que coordenou o trabalho de cerimonial. Bem como, aos 

demais colaboradores direto do evento. Comentou ainda que participou do 

evento realizado no dia 18 do corrente mês, com a Comissão da Assembleia 

Legislativa do Estado de combate ao uso das drogas. Ao término, discorreu 

sobre a problemática da falta de merenda escolar, mas que, de acordo a 

Secretária Municipal de Educação, breve estará regularizado. Em seguida, 

fez uso da palavra o Sr. Ver. José Carlos Amorim, em que congratulando- 

se com todos os presentes, agradeceu a Deus pelo momento oportuno. 

Seguindo, felicitou o Secretário Municipal de Obras Sr. Ivo Barreto, pela 

presença neste Poder. Outrossim, agradeceu o Governo Municipal, pois 

ainda que não sendo de sua atribuição e sim do Estado, executou serviços 

para melhorar a locomoção de veículos e pedestres na estrada PA- 462. Na 

ocasião, o Ver. perguntou ao Secretário hora mencionado se há 

possibilidades de recompor o telhado da Quadra Esportiva que desabou na 

Vila do Araí, previamente a Feira cultural da referida Vila. Imediatamente, 

respondeu que para tudo há uma demanda, mas que, enviará um 

especialista para averigua- la. Encerrando, solicitou o encaminhamento de 

ofício conjunto ao CETRAN (Conselho Nacional de Trânsito) e Casa Civil, 

para que o Governo Estadual designe serviços de raspagem na Estrada PA-

462. Usando a palavra a Sra. Verª. Lilian Reis, a qual realizando a defesa 

de seu requerimento, falou que se faz necessário com urgência a conclusão 

do meio fio na referida rua, pois em decorrência do alagamento já é visível 

a deterioração da camada asfáltica pela falta de drenagem. Na 

oportunidade, comentou que os alunos da Comunidade de Santa Maria do 

Patal estão questionando a situação precária do ônibus escolar. Sugeriu 

uma forma de regularizar as rotas do referido veículo e adequar o motorista, 

no sentido de prestar serviços de qualidade aos alunos, por fim, agradeceu 

a Deus por mais um dia e manifestou- se a disposição de todos. Com a 

palavra o Sr. Ver. Francisco Valécio que após cumprimentar os colegas 

Edis, congratulou- se com o Secretário Municipal de Obras, Sra. Maria Lima 

e demais presentes. Tencionou agradecimentos ao referido Secretário, pois 

quando se tem uma função de responsabilidades, o compromisso é este 

buscar informações. Acrescenta que é importante a população se 

conscientizar e zelar tanto pela coisa pública, quanto particular. No ensejo, 
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externou repúdio a não vinda do Secretário de Segura Pública e Governador 

do Estado, na Audiência Pública sobre a Segurança Pública ocorrida no dia 

17 do corrente mês. Igualmente, repudiou a atitude do mesmo ao se 

reportar a Estrada da PA-462, falando ser de grande custo a Pavimentação 

Asfáltica da mesma. Proferiu o envio de documento para a Secretaria 

Municipal de Administração e Finanças que solicite as demais Secretarias 

Municipais, esclarecimentos do porquê das faltas aplicadas nos servidores 

da área da saúde no dia 27 do mês de abril e no dia subsequente, que 

participaram da Audiência Pública contra a Reforma da Previdência Social. 

Ultimou, falando que enquanto for Vereador defenderá as pessoas mais 

humildes e acima de tudo o certo. O último Vereador a usar a tribuna no 

grande expediente o Sr. Ver. Antônio Maria Rabelo, onde felicitando os 

presentes, agradeceu a presença do Secretário Munic ipal de Obras e Sra. 

Maria Lima. Relatou que o Vereador muito é cobrado, sendo assim, muito 

foi relevante o esclarecimento realizado por parte do Secretário acima 

mencionado. Encerra, agradecendo- o pelos serviços executados na 

Comunidade do Porto Velho. Em seguida, o Sr. Presidente colocou em 

discussão e votação os Requerimentos nº 04/2017 do Sr. Ver. Niaris 

Nogueira, nº 04/2017 do Sr. Ver. José Benedito Gonçalves, nº 09/2017 e 

Moção nº 01/ 2017 do Sr. Ver. Miguel Ivonaldo, nº 05/2017 da Verª. Lilian 

Reis, nº 07 e 08/2017 do Sr. Ver. Jamerson William Alves, Processos de 

Títulos de Doação de Terras de Autoria do Poder Executivo- nº 434/2017 a 

Sra. Regina Rego Ferreira e nº 517/2017 ao Sr. Francisco Dercio Fernandes 

de Oliveira, sendo todos aprovados por unanimidade. Nada mais a tratar o 

Sr. Presidente encerrou a presente sessão, marcando a próxima para o dia 

30 do corrente mês. Sala das sessões da Câmara Municipal de Augusto 

Corrêa, em 23 de maio de 2017.  


