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

em 12 de junho de 2017. 

 

Aos doze (12) dias do mês de junho de dois mil e dezessete (2017), às 

nove horas e quinze minutos (09h e 15 min.) à hora regimental no Centro 

Paroquial Santo Antônio no Distrito de Emboraí (Nova Olinda), 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 Lucas Cap.  12 Vers. 13 a 16. 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 nome da Comunidade Itapixuna por Ipixuna em seu 

discurso. Efetuada a correção a mesma foi aprovada por unanimidade. 

Prosseguindo com a leitura da matéria em pauta que constou dos 

seguintes: Requerimentos nº 16/2017 da Sra. Verª. Glaucia Sério, nº 06 

e 07/2017 do Sr. Ver. Raimundo Reginaldo, nº 07 e 08/2017 do Sr. Ver. 

José Benedito Gonçalves, nº 11 e nº 12/2017 e Projeto de Lei nº 05/2017 

do Sr. Ver. Ivonaldo Barreto. Concluída a leitura da matéria em pauta o 

Sr. Presidente convidou a Sra. Verª. Glaucia Sério para efetuar a leitura 

de seu requerimento que requer Iluminação e Construção de Bancos 

Corridos de Concreto no Campo de Futebol da Caixa D’ Água na 

Comunidade de Nova Olinda. Em seguida, o Sr. Ver. José Benedito 

procedeu a leitura e defesa de seus requerimentos que solicitou 

Instituição de números para as residências, órgãos públicos e Colocação 

de Placas de Identificação com o nome das Ruas e Praça e a Substituição 

do Posteamento em madeira nas Ruas da Vila de Nova Olinda. Justifica 

que a falta de identificação da ruas e bairros é um problema para muitas 

pessoas que precisam se corresponderem, assim como, a melhoria da 

iluminação, os novos postes aumentarão a segurança de pedestres e 

moradores. Logo após, o Sr. Ver. Miguel Ivonaldo efetuou a 

apresentação de seus requerimentos que solicitou Recuperação de 

Vicinais, Inclusão na LDO como prioridade a Municipalidade do Transito e 

Projeto de Lei que Dispõe sobre a Concessão de Ponto Facultativo ao 

servidor, no dia do seu aniversário, visando este homenagear- los pelos 

muitos serviços prestados ao município. Seguindo o Sr. Presidente 

ocupou a tribuna para realizar a apresentação de seus requerimentos que 
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solicita a Construção de um Posto de Saúde na Comunidade do Trevinho 

e Construção de uma Estátua de Santo Antônio na Vila de Nova Olinda. 

Na oportunidade, retratou sobre o Projeto de Decreto Legislativo que 

Dispõe sobre a convocação de plebiscito para restauração de 

denominação histórica da Vila de Nova Olinda, nos termos do Art. 10, § X 

da Lei Orgânica Municipal. Dando continuidade, o Sr. Presidente deu 

início a tribuna popular convidando o jovem Iago Amorim para fazer uso 

da palavra. O mesmo ao saudar os presentes, explanou diversos 

exemplos do aumento da criminalidade na Vila de Nova Olinda, pediu a 

construção de uma Delegacia Distrital para que o problema de segurança 

pública na mesma seja amenizado. Encerrou, questionando as 

autoridades solicitando mais fiscalização aos recursos públicos recebidos 

pela Gestão passada destinados a pavimentação asfáltica da Vila de 

Nova Olinda. Usou a palavra o Pastor Evandro Monteiro, que 

cumprimentando os presentes, solicitou em nome da Comunidade 

Novolindense a criação de um projeto para oferecer apoio ás Igrejas, com 

fornecimentos de merendas e materiais didáticos. Bem como, a  

construção de um Centro de Eventos, pois a referida Vila não dispõe de 

um espaço para receber e acomodar de forma adequada as pessoas, por 

fim, solicitou na esperança de uma futura projeção a criação Boxes para 

estabelecimentos comerciais na Vila acima relatada. Com a palavra o 

Professor Leandro Amorim, congratulou- se com os presentes e 

principalmente com o Poder Legislativo. Na ocasião, lembrou- se do 

requerimento que havia apresentado aos Sres. Vereadores, solicitando a 

colocação de placas de identificação na Estrada PA/462, visando desta 

forma, facilitar o percurso dos munícipes e visitantes. Relata que, por ser 

atribuição do Poder Legislativo fiscalizar o Poder Executivo, sugeriu aos 

mesmos fazer um exame de consciência e com isso observarem se estão 

sendo omissos as situações relevantes do município, concluiu denotando 

uma reforma política onde cada comunidade possua o seu representante. 

Encerrando a tribuna popular o Sr. Presidente iniciou o grande expediente 

franqueando a palavra aos Sres. e Sras. Vereadoras de acordo ao livro de 

assinaturas usou a tribuna o Sr. Ver. Sebastião Siqueira Quadros  que 

saudando a todos, agradeceu a Deus pelo momento oportuno, por 

seguinte congratulou- se com a Comunidade de Nova Olinda pelo 

transcurso de fundação de 182 anos de existência. No ensejo, elogiou o 

Governo Municipal pela revitalização da Praça da Vila acima relatada. 

Aproveitou a ocasião para agradecer os votos obtidos no último pleito 

eleitoral. Discorreu acerca da Estrada PA-462, lembrou- se do 

requerimento de sua autoria pedindo a colocação de placas de 

identificação para as Comunidades, enfatizou a importância de terem os 
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munícipes o conhecimento dos trabalhos desenvolvidos pelos 

Legisladores. Encerrou, falando que o trabalho do Vereador é fiscalizar os 

recursos públicos enviados ao município, sobretudo se estão sendo 

aplicados corretamente. Fez uso da palavra a Sra. Verª. Lilian Reis 

Padilha que cumprimentando os Sres. e Sra. Vereadora e aos presentes, 

agradeceu a Deus pelo dom da vida. A princípio, felicitou a Vila de Nova 

Olinda pela passagem de 182 anos de criação, haja vista que, sempre 

que possível se faz presente na mesma. Congratulou com o Governo 

Municipal pela revitalização da Praça na supracitada Vila, igualmente pelo 

Evento Cultural, ocorrido nos dias 2 a 4 do corrente mês. A Edil, 

externando apoio aos requerimentos apresentados, reportou- se ao Prof. 

Leandro Amorim, falou que mesmo não sendo oriunda da Vila de Nova 

Olinda, acredita na reforma política, acrescentando que assim como os 

demais Vereadores representa todas as Comunidades deste Município . 

Com a palavra o Sr. Ver. José Carlos Amorim da Costa, que em nome 

do Sr. Presidente saudou a Mesa Diretora e em nome do Ver. José 

Benedito aos demais presentes. Congratulou- se com os moradores da 

Vila de Nova Olinda presentes nessa sobredita sessão. Gratulou- se com 

o Pastor Evandro Monteiro pelo excelente trabalho desenvolvido a frente 

da Assembleia de Deus. Teceu felicitações a Vila de Nova Olinda, 

frisando que está deveria ser chamada de Vila de Santo Antônio. 

Outrossim, agradeceu os votos obtidos no pleito eleitoral, haja vista que, 

os Vereadores trabalham em conjunto, visando benfeitorias a população. 

Aduz o Ver. que as rivalidades políticas devem ser esquecidas em prol do 

interesse dos mesmos. Finalizou, gratulando- se com o Sr. Prefeito 

Municipal pelos feitos executados na Praça da Vila hora mencionada, bem 

como, na Praça da Vila do Araí e também pela realização da Feira 

Cultural da mesma. Usando a tribuna o Sr. Ver. Jamerson William Alves 

da Costa que ao saudar os presentes, agradeceu a Deus pelo momento 

oportuno. Iniciou o seu discurso em que parabenizou o Sr. Ver. Raimundo 

Reginaldo, pelo esforço de trazer uma sessão do Poder Legislativo 

Municipal para a Vila de Nova Olinda, bem como, ao trabalho realizado de 

forma democrática pelo mesmo. Reportando- se a Vila de Nova Olinda, 

felicitou- a pela passagem de seus 182 anos de existência. Relatou o 

mesmo que reconhece sua omissão com relação as suas funções de 

Vereador, porém a intensidade das atividades dos Parlamentares deveria 

convergir sempre na mesma sintonia, no que concerne a fiscalização. 

Neste seguimento, agradeceu a Deus por este lhe proporcionar a 

oportunidade de corrigir as falhas cometidas, sobretudo buscar a 

eficiência com qualidade dentro de sua atividade parlamentar. Fez 

menção as colocações do jovem Iago Amorim com relação a fiscalização, 
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admite que a Câmara Municipal não oferece suporte adequado para que 

os Sres. Edis realizem uma fiscalização com mais eficiência e 

transparência. Professou ainda que, os requerimentos de sua autoria são 

pedidos concernentes aos processos licitatórios, tendo em vista que, 

permanecem os mesmos sem respostas. Conclui, sugerindo uma reflexão 

sobre a classe política nos dias de hoje. Tendo usado a tribuna a Sra. 

Verª. Glaucia Ferreira de Araújo Sério que congratulando- se com todos 

presentes nomeadamente, agradeceu a Deus pelo dom da vida. Declarou 

que sua alegria é imensurável de pertencer a Augusto Corrêa e por 

representa- lo no Parlamento Municipal. Expôs que é através da 

elaboração de requerimentos que buscam os Legisladores atender os 

anseios da população. Adiu que os Vereadores estão fazendo o seu 

papel, e mesmo pertencendo a Base aliada do Governo Municipal, exerce 

a sua função que é legislar e fiscalizar. Expondo comentários as 

colocações do Jovem Iago e Prof. Leandro Amorim, evidencia que as 

dificuldades estão sempre presentes, acontecendo de forma geral. No 

ensejo, felicitou a Vila de Nova Olinda pelo transcurso de fundação de 

182 anos, manifestou- se favorável aos requerimentos apresentados e 

disse ainda que, esteve juntamente com a Verª. Lilian Reis, Ver. José 

Benedito e Ver. Antônio Maria no CETRAN reivindicando ao Secretário de 

Transporte do Estado a Pavimentação Asfáltica da Estrada PA/462, porém 

questionando acerca dos péssimos serviços executados pelo Estado para 

com a referida estrada. Encerrou, justificando que os campos de futebol 

da Vila mencionada não oferecem as condições adequadas para as 

práticas esportivas, sobretudo no período noturno pois não possuem 

iluminação própria e também tais práticas fomentam o comércio local e 

que por sua vez geram renda e melhoram a economia da Vilas. 

Continuando, fez uso da palavra o Sr. Ver. José Benedito Gonçalves 

Fernandes que cumprimentando os presentes, agradeceu a Deus por 

mais uma sessão, em ato continuo, felicitou a Vila de Nova Olinda pelos 

182 anos de existência. Externando apoio aos requerimentos 

apresentados, comentou a respeito das reivindicações do jovem Iago 

Amorim, disse que a Câmara Municipal tem sua autonomia, portanto estão 

os Sres. Edis atuando como fiscalizadores em todos os processos que 

fazem parte do Poder Executivo. Com relação à segurança pública, disse 

que esteve com o Comandante da Polícia Militar, buscando meios de 

amenizar com esta problemática no Município. Com relação a 

Pavimentação Asfáltica da Vila de Nova Olinda, exortou que no ano de 

2013 houve um processo licitatório na ordem de um milhão e setecentos 

mil reais(R$1.700.000), sendo que foi realizado novamente na atual 

gestão outro processo em torno de um milhão e quatrocentos mil reais 
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(R$1.400.000), o qual brevemente iniciarão os trabalhos nas ruas da 

referida Vila. Que de acordo, relatou que em breve a supracitada Vila será 

agraciada com a construção de um trapiche. Findou, falando sobre o 

abastecimento de medicamentos e ao atendimento médico na Vila hora 

mencionada. Ocupou a tribuna no grande expediente o Sr. Ver. Miguel 

Ivonaldo Farias Barreto que saudando os Sres. e Sras. Legisladoras, 

discorreu acerca da conduta dos Vereadores da Base e Oposição ao 

Governo Municipal, aduz o mesmo que o Parlamentar de Base também 

discorda das atitudes do Sr. Prefeito, porém com comportamentos 

diferentes da Oposição. Declara ainda que, o que comprova que os Edis 

de Base e Oposição não estão contra o povo, são as assinaturas dos 

mesmos nos requerimentos e projetos de leis apresentados no Poder 

Legislativo. Na oportunidade, felicitou os Vereadores Raimundo Reginaldo 

e José Benedito destacando a parceria existente entre ambos, 

especialmente pelos munícipes da Vila de Nova Olinda, a quem tece 

elogios pela passagem de 182 anos de existência. Outrossim, em defesa 

de seus requerimentos falou que considerando o estado em que se 

encontra a vicinal que dá acesso à comunidade do Trevinho, Buçu e 

Santa Maria do Açaizal, em função das fortes chuvas necessitam as 

mesmas de serviços de recuperação com piçarramento. Justificou 

também, que o transito com equilíbrio e sustentabilidade, promove 

segurança, paz, ordenamento da condução de veículos e a vida com mais 

qualidade. Prosseguindo, o Sr. Ver. Niaris Nogueira Ferreira  que ao 

congratular- se com os presentes, parabenizou a coordenação do evento 

cultural realizado na Vila de Nova Olinda, igualmente pela passagem de 

182 anos de existência da mesma. Posteriormente, frisou comentários 

atinentes acerca da saúde, pois desde que iniciou o seu mandato como 

Vereador, comprovou que a mesma neste município é um caus. Proferiu 

que eleito na Base aliado ao Governo, passou a ser visto como oposição, 

por estar exercendo o seu papel que é fiscalizar. Todavia apesar das 

opiniões adversas foi eleito para defender o povo. Manifestando- se sobre 

os questionamentos já realizados, o Edil, disse que esteve na Ouvidoria 

da Polícia Civil questionando os problemas relacionados a falta de 

segurança pública no Município. Findou, saudando o Secretário Municipal 

de Obras pelos feitos realizados nas Praças das Vilas de Nova Olinda e 

Araí. Usou a palavra o Sr. Ver. Antônio Maria Rabelo Marques que em 

nome do Sr. Presidente saudou a Mesa Diretora e demais presentes. 

Após, agradeceu a Deus pelo momento oportuno e por seguinte, 

externou- se favorável aos requerimentos apresentados. Explanou que 

será sempre de acordo a tudo o que for benéfico para a população deste 

Município. Finalizou, agradecendo os votos obtidos no último pleito 



6 
 

eleitoral. De posse da palavra o Sr. Presidente que ao cumprimentar os 

colegas Legisladores, congratulou- se especialmente com os moradores 

da Vila de Nova Olinda. Iniciou o seu discurso em que divulgou a 

programação em decorrência da comemoração do aniversário de 182 

anos da Vila hora mencionada. Lançou convite aos Sres. e Sras. Edis 

para participarem deste evento. Dissertando a respeito das colocações do 

jovem Iago Amorim, falou que possui documentos referentes as obras 

paralisadas no Município e que devido ter se encontrado inadimplente, 

ficou impossibilitado de receber os recursos federais para os 

prosseguimentos das mesmas. Mas que, atualmente o Município estar 

apto para receber quaisquer recursos, inclusive para dar início a 

Pavimentação Asfáltica da Vila de Nova Olinda. Com relação aos seus 

requerimentos, justificou a grande necessidade da Comunidade do 

Trevinho dispor de um Posto de Saúde e o objetivo da construção de uma 

Estátua de Santo Antônio na entrada da Vila é para deixa- la mais 

atrativa. Com relação ao Projeto de Decreto Legislativo, fica convocado 

plebiscito, nos termos do Art. 10, da Lei Orgânica Municipal a ser 

realizado em data fixada pela Justiça Eleitoral, com a finalidade de 

consultar os moradores a mudança da nomenclatura da Vila de Emboraí 

para Vila de Nova Olinda. Ao término, solicitou o envio de ofícios ao 

Clube Juventus, parabenizando- o pelo título Copa Augusto Corrêa/Viseu, 

bem como, as Gestoras das Escolas Municipais Maria da Conceição e 

André Alves, felicitações pelo evento cultural realizado nos dias 2 a 4 do 

corrente mês na Vila de Nova Olinda. Em seguida, o Sr. Presidente 

colocou em discussão e votação os Requerimentos nº 16/2017 da Sra. 

Verª. Glaucia Sério, nº 06 e 07/2017 do Sr. Ver. Raimundo Reginaldo, nº 

07 e 08/2017 do Sr. Ver. José Benedito Gonçalves e nº 11 e 12/2017 do 

Sr. Ver. Ivonaldo Barreto, sendo que o requerimento de nº 07/2017 do Sr. 

Ver. Raimundo Reginaldo foi aprovado com sete(07) votos a favor e duas 

(02) abstenções da Verª. Glaucia Sério e Ver. Jamerson William Alves, 

enquanto os demais foram aprovados por unanimidade. Distribuição para 

a Comissão de Constituição, Justiça e Redação de Leis o Projeto de Lei 

nº 05/2017 do Sr. Ver. Ivonaldo Barreto. Não havendo mais nada a ser 

tratado o Sr. Presidente encerrou a presente sessão marcando a próxima 

para o dia 20 do corrente mês. Sala das sessões da Câmara Municipal de 

Augusto Corrêa, em 12 de junho de 2017.  


