
1 
 

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

em 04 de julho de 2017. 

 

Aos quatro (04) dias do mês de julho 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 proceder a chamada 

nominal dos Sres. e Sras. Vereadoras, que havendo quórum declarou em 

nome de Deus aberta a presente sessão. Em seguida, o segundo 

Secretário efetuou a leitura Bíblica extraída do livro de Salmos. 

Prosseguindo, o Sr. Presidente determinou ao primeiro Secretário efetuar 

a leitura da ata da sessão anterior, que ao ser submetida em discussão e 

votação foi aprovada por unanimidade. Dando prosseguimento com a 

leitura da matéria em pauta constando: Requerimento- nº 05/2017 de 

autoria do Sr. Ver. José Carlos Amorim da Costa. Concluída a leitura da 

pauta o Sr. Presidente convidou o Sr. Ver. José Carlos Amorim para 

efetuar a leitura e defesa de seu requerimento, onde solicitou que sejam 

tomadas as devidas providencias necessárias para a recuperação da 

vicinal Parada Abrão/Satubim, até a Comunidade do Laguinho. 

Defendendo- o falou que as referidas vicinais encontram- se em estado 

crítico e alguns pontos já estão praticamente intransitável. Seguindo, o 

Sr. Ver. Carlos Melo L. Júnior ocupou a tribuna para apresentar 

requerimento verbal, solicitando ao Governo Municipal a Revitalização da 

Ponte de acesso ao Balneário Anoirá. Em sua defesa falou que o referido 

serviço trará benefícios aos moradores locais e visitantes, pois além de 

ser um ambiente de lazer é também Cartão Postal do município. Em 

seguida, o Sr. Presidente pedindo permissão ao Plenário para se ausentar 

da sessão, convidou o primeiro Secretário ocupar a sua cadeira. Não 

havendo mais nenhum requerimento a ser apresentado o Sr. Presidente 

em exercício passando para a tribuna popular, facultou a palavra ao Sr. 

Francisco Júnior Alves, que cumprimentando os presentes, efetuou 

felicitações a coordenação do Evento Cultural realizado na Sede do 

Município. Após, manifestou o seu desvinculo com a Secretaria de 

Educação e Governo Municipal, uma vez que, residindo a anos neste 

Município, sempre presou com honradez os princípios de sua profissão 

como Fisioterapeuta. Mas que, por não aceitar determinadas mudanças 

no que se relaciona ao atendimento, tomou a decisão de não continuar a 

exercer as suas funções no CAEE (Centro Educacional Especializado 

Marilene Nascimento). Encerrou, agradecendo o apoio do Poder Público e 

comunicando que breve abrirá o seu espaço para oferecer serviços de 
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fisioterapia nesta cidade. Encerrando a tribuna popular e dando início ao 

grande expediente o Sr. Presidente em exercício convidou o Sr. Ver. 

Francisco Valécio de Abrantes  para fazer uso da palavra, onde 

saudando os presentes nomeadamente, iniciou o seu discurso 

congratulando- se com a Prefeitura Municipal e Departamento de Cultura 

pela organização do gratificante Evento Cultural da Sede do Município. 

Na oportunidade, o mesmo denotou como sugestão a participação social, 

de forma igualitária e democrática. Enfatizando as irregularidades 

apresentadas no concurso de Quadrilhas e também no Feste Xote, o qual 

teve que ser cancelado e o prêmio dividido. No ensejo, congratulou- se 

com o fisioterapeuta Francisco Júnior, visto que, este é um excelente 

profissional. Sublimou que o passado deve ser esquecido, visando um 

futuro promissor a este Município. O Edil, solicitou ao Governo Municipal 

rever as questões que levaram o desligamento do citado profissional e 

que no CAEE seja realizado serviço de medida corretiva e comprometida. 

Discorreu ainda que este município caminha no retrocesso, pela 

permanência das filas na SEMSAC da Sede do Município, haja vista que, 

está problemática não representa a reconstrução defendida pela Gestão 

Municipal no pleito eleitoral. Ao término, sugeriu aos colegas Edis 

transcender este Parlamento a dialogar mais com o povo ouvindo os seus 

anseios. O Sr. Presidente regressando a sua cadeira convidou o Sr. Ver. 

José Carlos Amorim da Costa para usar a tribuna, que ao cumprimentar 

os Sres. e Sras. Edis e demais presentes, agradeceu a Deus pelo 

momento oportuno. Tencionou felicitações ao Governo Municipal e demais 

colaboradores pelo grandioso Evento Cultural realizado nesta cidade. 

Discorrendo acerca da desativação do NASF da Comunidade do Trevinho, 

solicitou ao Ver. Carlos Melo levar esta questão ao conhecimento da 

Secretária de Saúde para as devidas providencias, enfatizando que 

devido a este problema uma moradora da Vila do Araí tem que se 

deslocar para o Município de Bragança para realizar atendimento 

fisioterápico, o que torna mais difícil, pois nem sempre a mesma pode 

dispor da ambulância. Bem como, averiguar o ocorrido na Unidade de 

Saúde da Vila acima mencionada com relação a remoção da porta da 

instituição. Por fim, solicitou o envio de ofício ao Secretário de Obras, 

solicitando serviços para melhorar a ladeira de acesso a Comunidade da 

Caçada. Com a palavra o Sr. Ver. Miguel Ivonaldo F. Barreto  que ao 

cumprimentar os presentes, solicitou o encaminhamento de ofício tecendo 

elogios pela realização da Feira Cultural da Sede do Município ao Sr. 

Prefeito Municipal, Departamento de Cultura, Secretaria de Obras e 

demais colaboradores direto do evento. Solicitou ainda o envio de ofício 

ao Movimento “Endireita Augusto Corrêa”, felicitando - os pela iniciativa e 
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1ª Edição do Informativo, todavia desejando- lhes sucesso. Na ocasião, 

explanou as emendas Parlamentares encaminhadas ao Município através 

do Dep. Federal Hélio Leite, destinada ao recebimento de um Ônibus 

Rural Escolar. Frisa o Ver. que solicitou do mesmo, buscar recurso para 

reativar o Laboratório do Posto Municipal de Saúde, o qual enviará 

brevemente um recurso na ordem de cem mil reais (R$100,000) para a 

compra de equipamentos e materiais permanentes para UBS. Na 

oportunidade, ressaltou o pedido efetuado pelo Sr. Prefeito ao Deputado 

hora mencionado, solicitando a reforma e ampliação do Mercado 

Municipal, cujo valor na ordem de trezentos e dezessete mil reais 

(R$317.000). Declarou que, o valor estimado as referidas emendas 

correspondem a ordem de oitocentos e vinte e oito mil quinhentos e 

noventa reais(R$828.590). Conclui, tecendo comentários a situação 

explanada pelo Fisioterapeuta Francisco Júnior e no entanto, externando 

apoio ao requerimento apresentado. Prosseguindo, fez uso da tribuna o 

Sr. Ver. Carlos Melo L. Júnior que em nome do Sr. Presidente saudou 

as Sras. e Sres. Edis e por seguinte os demais presentes. Seguindo, 

manifestou- se favorável ao requerimento apresentado. Outrossim, 

solicitou o envio de ofício congratulando- se com a Gestão Municipal e 

demais Secretarias Municipais, mediante a realização da Feira da Cultura, 

evento este dotado de grande sucesso e que contribui no fortalecimento 

da economia local. Na oportunidade, o Edil acrescentou que falhas 

sempre acontecem, pois errar é humano. Que de acordo, disse que, a 

Gestão Municipal agiu corretamente quando cancelou o Concurso de 

Feste Xote e dividiu o prêmio entre os participantes. Mas que, é 

necessário haver medidas de prevenção para evitar contratempos e com 

isso, avigorar bons resultados. Conclui, fazendo menção ao seu 

requerimento verbal, visto que, no supracitado local acontece o Concurso 

Garota Verão, evento que gera renda aos moradores locais. 

Prosseguindo, usou a palavra o Sr. Ver. Niaris Nogueira Ferreira onde 

cumprimentando a todos os presentes, iniciou o seu discurso felicitando o 

Diretor de Cultura e aos envolvidos na realização do Evento Cultural na 

Sede do Município. O Edil, tecendo comentários sobre as colocações do 

Sr. Francisco Júnior, frisa que é lamentável para o Município perder um 

profissional competente como o mesmo. Professou que foi procurado por 

um agente de saúde da captura de morcegos, onde na ocasião o mesmo 

questionou que não estar recebendo o devido apoio por parte da 

Secretaria de Saúde, por fim, ressaltou indignação por haver servidor 

público que recebe sem trabalhar. Com a palavra o Sr. Ver. Antônio 

Maria R. Marques que saudando os colegas Edis e em seguida os demais 

presentes, agradeceu a Deus por mais uma sessão Legislativa. No 
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ensejo, tencionou felicitações ao povo Urumajoense pelo Evento Cultural, 

e ainda agradeceu ao Secretário de Obras Sr. Ivo Barreto por retornar 

com os serviços na Escola e na Quadra Esportiva da Vila do Busuzinho. 

Aproveitou a oportunidade para solicitar requerimento verbal ao referido 

secretário pedindo serviços de Iluminação para Vila hora mencionada. 

Usou a palavra a Sra. Verª. Glaucia Ferreira de Araújo Sério  onde 

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

Reiterou o ofício realizado pelos demais Vereadores, felicitando o Sr. 

Prefeito Municipal e demais Secretarias Municipais envolvidas na 

belíssima exibição da Feira Cultural da Sede do Município. Na ocasião, 

ressaltou a presença do Governo do Estado no referido evento, através 

da Secretária de Esporte e Lazer Sra. Renilce Nicodemos. Acrescentou a 

Verª. que, solicitou apoio da citada Secretária para com a realização do 

Concurso Garota Verão, além de que a mesma comunicou que em breve a 

Vila de Nova Olinda será contemplada com sinal de internet. Proferindo, 

disse que o Fisioterapeuta Francisco Júnior é um excelente profissional, 

mas de acordo aos seus relatos, não aceitou as novas mudanças no que 

concerne ao atendimento profissional, fato que o impediu de continuar 

prestando seus serviços. Porém, buscará conversar com a Secretária de 

Educação para saber o teor deste assunto. Ao término, fez referência ao 

Projeto de Lei nº 002/2017 que dispõe sobre as Diretrizes para a 

elaboração da LOA do exercício de 2018, onde realizando a Comissão de 

Constituição, Justiça e Redação de Leis os devidos ajustes da redação do 

texto, estar convicta para emitir o parecer do mesmo ao egrégio Plenário 

deste Poder. No momento oportuno, o Sr. Presidente pediu permissão ao 

Plenário para se pronunciar de sua mesa, onde saudando aos presentes, 

agradeceu a Deus por tudo de bom que este faz na vida das pessoas. 

Outrossim, solicitou o envio de documento para a Coordenação da Igreja 

Católica da Vila de Nova Olinda, pela abençoada Festa Religiosa em 

homenagem ao Glorioso São Pedro, o padroeiro dos pescadores. 

Sublimou que não poderia deixar de parabenizar a Cidade de Augusto 

Corrêa, pela belíssima Feira da Cultura. A quem solicita ofício conjunto ao 

Governo Municipal e demais Secretarias, tecendo elogios pela realização 

do evento. Em seguida, colocou em discussão e votação o Requerimento 

nº 05/2017 do Sr. Ver. José Carlos A. da Costa, sendo o mesmo aprovado 

por unanimidade. Não havendo mais nada a ser tratado o Sr. Presidente 

deu por encerrada a presente sessão, marcando uma sessão 

extraordinária nesta data a partir das treze horas e trinta 

minutos(13:30min.). Sala das sessões da Câmara Municipal de Augusto 

Corrêa, em 04 de julho de 2017.  


