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

em 11 de julho de 2017. 

 

Aos onze (11) 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 Romanos Cap. 8 

Vers. 1 a 4. Prosseguindo, o Sr. Presidente determinou ao primeiro 

Secretário efetuar a leitura da ata da sessão anterior. Na oportunidade, o 

Sr. Ver. Niaris Nogueira efetuou observância, manifestou- se a Verª. 

Glaucia Sério retificando o vocábulo “fisioterápico” por “fisioterapêutico” 

que detinha no pronunciado do Ver. José Carlos Amorim, em seguida foi 

colocada em votação, sendo aprovada pela maioria com uma abstenção 

do Ver. Jamerson William Alves, declarando não ter estado presente na 

mesma. Na ocasião, também foi apresentada a ata da sessão 

extraordinária. Dando prosseguimento com a leitura da matéria em pauta 

constando: Votação- do Parecer da Comissão de Finanças, Economia, 

Fiscalização Financeira e Orçamento - Projeto de lei nº 002/2017- Que 

Dispõe sobre as Diretrizes para a Elaboração da Lei Orçamentária para o 

exercício de 2018. Bem como, a Emenda Modificativa ao Projeto de Lei nº 

002/2017 de autoria do Sr. Ver. Niaris Nogueira Ferreira.  Concluída a 

leitura da pauta o Sr. Presidente passando para a tribuna popular, 

facultou a palavra ao Presidente da Colônia dos Pescadores- Sr. Almir 

Rodrigues, que cumprimentando os presentes, discorreu acerca da 

problemática causada pelas redes de apoito, uma vez que, muitas foram 

as reclamações recebidas por parte dos pescadores que       não estão 

tendo mais condições de usufruir da pescaria. Solicitou fiscalização por 

parte da Secretaria de Meio Ambiente e no entanto, apoio dos Sres. e 

Sras. Edis e que levem o referido assunto ao conhecimento do Sr. 

Prefeito Municipal para as providencias necessárias. Em parte, disse o Sr. 

Presidente que o Poder Legislativo entrará em contato com a Secretaria 

de Meio Ambiente e pedirá agilidade no que se relaciona a fiscalização. 

Encerrando a tribuna popular o Sr. Presidente deu andamento ao grande 

expediente e inicialmente convidou o Sr. Ver. Francisco Valécio para 

fazer uso da palavra onde saudando os presentes nomeadamente, 

solidarizou- se com as reivindicações apresentadas pelo Sr. Amir 
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Rodrigues. Uma vez que, sendo o pescado tão abundante no Município de 

Augusto Corrêa poderá deixar de existir. Outrossim, solicitou o envio de 

ofício para a Secretaria de Meio de Ambiente agir, tomando medidas 

preventivas no tocante a pesca no município. Realizou moção de 

reconhecimento para que o Poder Executivo oficialize o Bairro Lírios dos 

Vales nesta cidade. Comentou ainda sobre o Programa Bolsa Família, 

pois o Cadúnico (Cadastro Único) estar realizando corte de 50%( 

cinquenta por cento) desse cadastro, correspondendo apenas para o 

Município de Augusto Corrêa. O Edil, relata que estar averiguando a 

questão do Programa Bolsa de Custeio aos Estudantes Universitários 

carentes, falando que alguns estudantes não estão tendo acesso a esse 

benefício. O qual, solicita ofício a Secretária de Educação requerendo 

cópias de todos os cadastros, se estar sendo este isonômico ou não. Bem 

como, esclarecimentos do motivo pelo qual os alunos bolsistas aprovados 

em escolas particulares não estão podendo ser transportados pelo veículo 

escolar. Encerra, comentando que foi procurado pelos ACS e Agentes de 

Combates a Endemias, onde relataram que o cadastro das famílias do É 

SUS foram perdidos, deste modo, solicitou ofício para a Secretaria de 

Saúde, solicitando o destino dos referidos cadastros. Fez uso da palavra 

o Sr. Ver. José Carlos Amorim que saudando os Sres. e Sras. 

Vereadoras e a todos os presentes, agradeceu a Deus pelo momento 

oportuno. Manifestando apoio as colocações do Sr. Almir Rodrigues, 

sublima que na Vila de Araí a referida situação não é diferente. Que em 

conformidade, concordou com a realização de reuniões nas Comunidades 

para conscientizar os pescadores que as redes de apoito prejudica os 

demais pescadores. Outrossim, agradeceu a parceria entre os Sres. Edis 

no decorrer do primeiro período legislativo. Continuando, usou a tribuna a 

Sra. Verª. Glaucia F. de Araújo Sério onde saudando os presentes, 

agradeceu a Deus pelo dom da vida. Bem como, pelos seis meses de 

mandato legislativo que este lhe outorgou, o qual o avalia de forma 

positiva. Seguindo, externou apoio as colações do Sr. Almir Rodrigues. 

Na oportunidade, fez referência ao Projeto de lei nº 002/2017- Que 

Dispõe sobre as Diretrizes Orçamentária para o exercício de 2018, que 

inclusive a Comissão competente, Contador e Assessor Jurídico do Poder 

Executivo, estiveram reunidos neste Poder para analisa- lo, onde 

estivesse o mesmo a contento para contemplar de forma essencial os 

anseios da população. Deste modo, solicitou o envio de ofício ao Dr. 

Josué Moraes, agradecendo- o pelos esclarecimentos prestados na última 

reunião para as análises do referido Projeto de Lei. Discorrendo acerca 

do pronunciado do Ver. Francisco Valécio, aduz que este Poder deve 

entrar em contato com a Secretaria de Educação, pois o transporte 
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escolar deve atender os alunos de Augusto Corrêa. Ao término, desejou 

bom recesso aos colegas Vereadores e que tenham um bom retorno no 

dia 1º do mês de agosto. Com a palavra o Sr. Ver. Jamerson William 

Alves que cumprimentando os presentes, discorreu a princípio do término 

do 1º período Legislativo, onde se nota uma nova postura vo ltada ao bem 

da população e ainda agradece a Deus pela oportunidade de poder estar 

participando deste Parlamento. No entanto, enfatizou tristeza ao encerrar 

esse período sem que este Poder tenha obtido respostas do Poder 

Executivo, no que se refere aos requerimentos com pedidos de 

informações. O mesmo certificou- se que o Governo Municipal não 

trabalha de forma transparente. Acrescenta que, essa problemática 

dificulta a função do Vereador que é fiscalizar, uma vez que, é necessário 

dar respostas ao povo. Teceu comentários sobre o Projeto de Lei nº 

002/2017, o qual foi devidamente analisado estando dentro da realidade 

do Município. Com relação a emenda modificativa ao referido Projeto , 

proferida pelo Ver. Niaris Nogueira, manifestou- se favorável, ressaltando 

que não trará prejuízos ao Município e sim aumentará o controle da 

Câmara Municipal sobre as ações do Poder Executivo. Encerra, 

desejando a todos um bom recesso. Ocupou a tribuna no grande 

expediente o Sr. Ver. Miguel Ivonaldo F. Barreto  onde cumprimentando 

os Sres. e Sras. Legisladoras e a todos os presentes, enfatizou 

comentários a respeito dos questionamentos efetuados pelo Sr. Almir 

Rodrigues referente a pesca, pois no que tange à lei é importante 

enquanto Parlamentar levar em consideração e dar respostas a 

sociedade, especialmente a categoria de pescadores. O Ver. ressalta que 

dialogou com o Secretário de Meio Ambiente, onde na ocasião teve 

conhecimento de que a lancha que servia para os serviços de fiscalização 

não recebeu os devidos cuidados pelo funcionário da gestão anterior que 

a conduzia, deixando- a totalmente danificada, situação está que 

interferiu estruturalmente para o andamento das ações da referida 

Secretaria. Professou que, apesar das dificuldades e estando este 

Governo com seis meses de administração, é notável que estar se 

estruturando, tanto que os serviços propriamente dito para a recuperação 

da Ponte de acesso ao Balneário Anoirá será executado, assim como, a 

Ponte do Bambá e brevemente a Ponte sobre o Rio Felipe, entre outras 

benfeitorias. Em tempo, o Sr. Ver. José Carlos Amorim, teceu nota de 

condolências à família da Sra. Maria José pelo seu falecimento. 

Seguindo, agradeceu a parceria dos colegas Edis e no entanto, favorável 

à aprovação do Projeto de Lei acima mencionado, porém propõe 

manifestação contrária a emenda Modificativa de autoria do Ver. Niaris 

Nogueira. Continuando, fez uso da tribuna o Sr. Ver. Messias Gama 
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Amorim que após congratular- se com o supremo Plenário e aos demais 

presentes, agradeceu a Deus pela conclusão deste primeiro período 

Legislativo, tal como, por estar representando a população 

Augustocorreense. Na oportunidade, teceu agradecimentos ao Sr. Prefeito 

Municipal pelas benfeitorias realizadas no Município, haja vista que, 

reconhece que o mesmo tem grande força de vontade para trabalhar em 

prol deste povo. Outrossim, manifestou- se contra a emenda modificativa 

realizada pelo Ver. Niaris Nogueira ao Projeto de Lei 002/2017. Encerra, 

desejando a todos bom retorno aos seus lares. Usando a tribuna o Sr. 

Ver. José Benedito G. Fernandes em que cumprimentando a todos os 

presentes nomeadamente, agradeceu a Deus por mais uma sessão e pelo 

encerramento do 1º semestre legislativo, do qual obteve muitos 

conhecimentos. Expondo os diversos requerimentos e projetos que este 

Parlamento aprovou, sublimou que não cabe aos Vereadores executa- los 

e sim ao Poder Executivo. Na ocasião, realizou requerimentos verbais 

para a Secretaria de Obras, solicitando providencias urgentes para a 

construção de um novo elevado para a caixa d’água na Comunidade Bom 

Jardim- Incruso e para a construção de um muro para a Escola Municipal 

da Comunidade do Trevinho. Solicitou ainda o envio de ofícios para a 

Igreja Assembleia de Deus pela realização da EBF (Escola Bíblica de 

Férias), o qual se congratula- se com os demais colaboradores desse 

evento. Findou, externando- se a disposição da população. Continuando, 

fez uso da palavra a Sra. Verª. Lilian Reis Padilha que saudando a Sra. 

Verª. e Sres. Vereadores e a todos os presentes, declarou que esse 

primeiro período legislativo ao lado dos demais Edis, foi um momento 

muito satisfatório. A Edil agradece ainda a Deus por este proporcionar 

grandes realizações em sua vida. Ao final, congratula- se com o Governo 

Municipal pelos bons feitos neste Município e no entanto, externando 

apoio as colocações do Sr. Almir. Com a palavra o Sr. Ver. Antônio 

Maria R. Marques que ao cumprimentar a todos os presentes, agradeceu 

a Deus pelos seis meses de mandato legislativo, todavia aos 

conhecimentos adquiridos neste período. Que de acordo, disserta que é 

favorável a tudo que for para o bem da população. Conclui, prestando a 

apoio as reivindicações do Sr. Almir Rodrigues, frisando que providencias 

devem ser tomadas para que não comprometa o futuro dos novos 

pescadores. Prosseguindo, o Sr. Presidente convidou o Sr. Ver. Niaris 

Nogueira Ferreira para usar a palavra que saudando a todos, agradeceu 

a Deus pelo mandato Legislativo que o mesmo lhe concedeu, 

representando desta forma o povo deste Município. Discorrendo a 

respeito da situação apresentada pelo Sr. Almir, proferiu ser uma questão 

que necessita de conscientização. Na oportunidade, comunicou que 
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através de parceria com um amigo, conseguiu um trator agrícola para 

auxiliar os agricultores das Comunidades do Buçuzinho e Buragica. 

Relatou ainda que, esteve realizando visita no Posto de Saúde da 

Comunidade do Buçú Grande e na ocasião, tomou conhecimento que o 

ambiente estar inadequado para o atendimento as pessoas, além da falta 

de medicamentos e atendimento médico. Bem como, no PSF da 

Comunidade do Buçú, USF da Travessa do Dez e Posto de Saúde da 

Comunidade do Porto Velho, onde no último, constatou grande 

precariedade. Seguindo, solicitou o envio de ofício para a Secretária de 

Saúde solicitando esclarecimentos a respeito de um suposto Odontólogo 

lotado no CNES (Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde) e que 

nunca exerce a sua função. Finda, declarando que sempre estará ao lado 

povo. Usando a tribuna o Sr. Ver. Sebastião Siqueira onde 

cumprimentando os Sres. e Sras. Vereadoras e demais presentes, iniciou 

o seu discurso reportando- se ao Sr. Almir, falando que a pesca hoje no 

município tornou- se critica em circunstâncias das redes de apoito nos 

mares. Oportunamente, agradeceu a Deus por fazer parte dessa 

Legislatura, contudo, pelo término deste primeiro período legislativo. O 

Edil, concordou com a emenda modificativa de proporção de 20% 

acrescentada no Projeto de Lei nº 002/2017 de autoria do Ver. Niaris 

Nogueira. Concluindo, falou que apoiará tudo que for de bom para este 

Município. Seguindo, o Sr. Presidente convidou o primeiro Secretário 

para ocupar a sua cadeira para que pudesse usar a tribuna, que em nome 

do mesmo saudou a Mesa Diretora e por seguinte os demais Vereadores 

e presentes. Em especial efetuou saudações ao Ex. Ver. Nilson do 

Município de Fernandes Belo. Expondo comentários sobre o decurso 

desse primeiro período legislativo, disse que muito se empenhou para que 

este Poder realizasse um trabalho voltado unicamente para a população 

Augustocorreense. Relatando acerca do Projeto de Lei 002/2017 sugeriu 

aos nobres Parlamentares analisarem de forma sensata a necessidade do 

município para o ano de 2018, que de acordo, declara que a 

transformação do mesmo já é notório, através das benfeitorias que o 

Governo Municipal executou, tanto na Sede Municipal, quanto na Região 

Interiorana do Município. Deste modo, tece elogios ao Sr. Prefeito por 

tudo que já fez por este Município. Outrossim, manifestou- se favorável ao 

referido Projeto de Lei com a proporção dos 40% (quarenta por cento), 

pois almeja que a Gestão Municipal tenha força para administrar o 

Município com sinceridade e transparência. Ultimou, agradecendo a 

parceria dos colegas Edis. Na sequência, convidou o Sr. Presidente a 

Relatora da Comissão de Finanças, Economia, Fiscalização Financeira e 

Orçamento a ocupar a tribuna e proceder a leitura do Parecer nº 007/2017 
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do Projeto de lei nº 002/2017- Que Dispõe sobre as Diretrizes para a 

Elaboração da Lei Orçamentária para o exercício de 2018. Na 

oportunidade, explanou comentários a respeito do mesmo, falando que foi 

cuidadosamente analisado recebendo porém, a orientação das 

Assessorias Jurídicas dos Poderes Legislativo e Executivo. Acrescentou 

que, apesar das visões políticas divergentes os Sres. e Sras. Edis têm 

como objetivo aprovar leis que contemplem o Município de Augusto 

Corrêa, seguindo procedeu a leitura do supracitado Parecer. Concluída a 

leitura, usou a tribuna o Sr. Ver. Francisco Valécio, efetuou analises com 

relação ao mencionado Projeto, sobretudo a emenda no percentual de 

20% (vinte por cento) apresentada pelo Ver. Niaris Nogueira, ressaltou 

que os Sres. Edis de oposição votando neste percentual não estarão 

contra o povo e sim, sendo cada vez mais transparentes estabelecendo 

um controle social. Em seguida, o Sr. Presidente convidou o Sr. Ver. 

Niaris Nogueira para apresentar a sua Emenda Modificativa que 

acrescenta parágrafo ao Art. 18 do Projeto de Lei nº002/2017, sublimou 

que os Vereadores de Oposição jamais estarão contra o povo, o qual 

aduz que a emenda somente demonstrará um controle mais especifico ao 

Poder Executivo sob os gastos públicos. Estando o Projeto de Lei acima 

mencionado em perfeita consonância com princípios e normas 

consagradas na Legislação, especialmente o Art. 165 da Constituição 

Federal, votou a referida Comissão favorável à aprovação do mesmo. Em 

seguida, o Sr. Presidente submeteu- o em votação do soberano plenário, 

tendo recebido seis (06) votos favoráveis e cinco (05) votos contrários, 

sendo portanto, aprovado por maioria. Seguindo, submeteu em discussão 

e votação do Plenário a Emenda Modificativa de autoria do Ver. Niaris 

Nogueira, sendo rejeitada pelo plenário com seis (06) votos. Não havendo 

mais nada a ser tratado nem comentado, o Sr. Presidente encerrou a 

presente sessão marcando a próxima para o dia 1º do mês de agosto do 

ano em curso. Sala das sessões da Câmara Municipal de augusto Corrêa, 

em 11 de julho de 2017.  

 


