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

em 27 de junho de 2017. 

 

Aos vinte e sete (27) 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 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 

Sabedoria. Prosseguindo, o Sr. Presidente determinou ao primeiro 

Secretário efetuar a leitura da ata da sessão anterior, na oportunidade, o 

Sr. Ver. Jamerson William Alves declarou que fora omisso como 

fiscalizador nas funções de vereador no mandato passado e não no atual, 

e também solicitou a retificação do vocábulo “locação” por “colocação” 

que detinha no pronunciado do Ver. Francisco Valécio, seguindo o Sr. 

Ver. José Carlos Amorim efetuou observância ao discurso efetuado pela 

Verª. Glaucia Sério com relação aos serviços efetuados nas estradas, o 

que teriam sidos realizados pela equipe do Sr. Raimundo Oliveira, 

oportunamente, a Verª. ressaltou que ao ter estado na Vila de Araí em 

decorrência de um evento religioso, na oportunidade, teve conhecimento 

de que o Governo Estadual havia retomado os trabalhos de melhorias nas 

referidas estradas, enquanto o Sr. Ver. Ivonaldo Barreto solicitou 

esclarecimento em seu discurso, proferindo que o Secretário de Obras 

apenas mudou as ações planejadas e não deixando- as de lado. 

Concluída a correção a mesma foi aprovada por unanimidade. Dando 

prosseguimento com a leitura da matéria em pauta constando: 

Requerimentos- nº 09/2017 do Sr. Ver. Sebastião Siqueira Quadros, nº 

10/2017 do Sr. Ver. Jamerson William Alves,  nº 07 e 08/2017 do Sr. Ver. 

Niaris Nogueira, nº 14/2017 do Sr. Ver. Ivonaldo Barreto e para Votação 

os Processos de Títulos de Doação de Terras- nº 387/2015- Requerente 

Sr. Valdir Trindade Francisco, nº 634/2015- Requerente Sra. Maria José 

Navegantes dos Reis e nº 636/2015- Requerente Sr. Miguel Nilo Alves da 

Costa. Concluída a leitura da pauta o Sr. Presidente convidou o Sr. Ver. 

Niaris Nogeira para efetuar a leitura de seus requerimentos, onde 

solicitou que sejam tomadas as devidas providencias necessárias para a 

construção de Um Micro Sistema de Abastecimento de Água e o 

Empiçarramento das Ruas do Bairro Jardim Bela Vista, nesta Cidade. Em 

seguida, o Sr. Ver. Sebastião Siqueira ao apresentar o seu requerimento 
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solicitou que sejam tomadas as providencias para a Limpeza das Ruas e 

a Normalização da Iluminação Pública da Comunidade da Cachoeira. 

Justificando, disse que tais benfeitorias visam manter a referida 

comunidade bem cuidada. Prosseguindo, o Sr. Presidente concedeu a 

palavra ao Sr. Ver. Jamerson William Alves para a leitura e defesa de seu 

requerimento em que solicita Espelho da Folha de Pagamento dos 

Servidores Públicos Efetivos, Comissionados e Contratados do Município 

relativo aos meses de janeiro, fevereiro, março, abril e maio do corrente 

ano, das Secretaria de Administração e Finanças, de Educação e de 

Saúde. Em justificativa, relatou a importância deste, vem atender a 

prerrogativa do vereador de acompanhar os gastos do Poder Executivo 

com a folha de pagamento da municipalidade. Ocupou a tribuna o Sr. Ver. 

Miguel Ivonaldo F. Barreto que efetuando a leitura de seu requerimento 

solicitou providencias para Autorização de doação de terreno para o 

CAEE (Centro Educacional Especializado Marilene Nascimento). Não 

havendo mais nenhum requerimento a ser apresentado o Sr. Presidente 

passando para a tribuna popular, facultou a palavra ao Dr. Josué Moraes, 

que cumprimentando os presentes, expôs comentários atinentes sobre a 

LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias) e a LOA (Lei Orçamentária Anual), 

ambas são leis que pregam do orçamento de um mesmo ano. Esclareceu 

que a LDO representa as estruturas, os elementos basilares que devem 

constar, sobretudo respeitados pela Lei Orçamentária. Explicou que o 

problema maior denotado na LDO atual, dar- se pela não aprovação ainda 

do PPA (Plano Plurianual) para o exercício de 2018, pois um dos 

elementos primários da LDO é trazer no Art. 1º as matrizes de diretrizes 

que o PPA estabelecera, portanto, não se pode aprovar uma LDO sem 

antes aprovar o PPA. Encerra, sugerindo a Presidência da Casa reunir- se 

com a Assessoria Jurídica de demais Vereadores, para fins esclarecer o 

assunto hora mencionado. Com a palavra o Sr. José Antônio que após 

saudar a todos, expressou- se em nome da Categoria de Transporte de 

Aluguel dos Taxistas de Augusto Corrêa “ASTAC”, embora preocupados 

com a organização da política da legislação de transito deste Município, 

ou seja, o DEMUTRAN (Departamento Municipal de Transito) sobre a 

sinalização e fiscalização e possivelmente a implantação do mesmo no 

Município. Ressaltou que, gostaria de saber o andamento desta questão, 

o apoio, propostas e soluções advindos dos Sres. Edis para o 

melhoramento de alguns problemas que ainda existem. Usando a tribuna 

a Srtª. Bárbara Raissa que cumprimentando a Casa Legislativa, veio por 

meio desta apresentar a 1ª Edição do Boletim Informativo do Movimento 

“Endireita Augusto Corrêa”, que pretende ser uma publicação mensal, 

com assuntos variados ao Pais e ao Município. Sendo que nesta edição 
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foram concedidas entrevistas com dois Parlamentares Sres. Miguel 

Ivonaldo Farias Barreto e Francisco Valécio de Abrantes. Findou, 

gratificando- se pois a problemática causada pelos sons dos carros 

automotivos estar sendo amenizado através das ações das autoridades. 

Fez uso da palavra o Sr. Raimundo Nonato representando os Taxistas de 

Augusto Corrêa, o qual relatou que no dia 18 de abril do corrente ano, 

esteve neste Poder e na ocasião, solicitou o apoio dos Sres. e Sras. 

Vereadoras, pois os motoristas desta cidade estão perdendo seus 

espaços de trabalho para os motoristas clandestinos. Professou que 

segundo ao Agente do DEMUTRAN de prenome Silvio, se um taxista 

deste Município, necessitar transportar um passageiro para o Município 

de Bragança, e por seguinte haver de busca- lo não poderá, uma vez que, 

o referido problema é fomentado pelo proprietário da Empresa de Ônibus 

Transportes Ajuruteua. Finaliza, falando que todos têm a liberdade de 

livre escolha. Em tempo, o Sr. Presidente disse que por ser tal atitude 

inadmissível, se reunirá com o Gestor Municipal e levará o supracitado 

assunto ao conhecimento do Gestor de Bragança para devidas 

providencias. Encerrando a tribuna Popular o Sr. Presidente passando 

para o grande expediente, facultou a palavra ao Sr. Ver. Francisco 

Valécio de Abrantes que saudando os Sres. e Sras. Vereadoras e 

demais presentes. Ressaltou que os Parlamentares devem através dos 

debates produzir argumentos para consolidar na garantia de direitos à 

população. Declarou ser inconcebível o tempo do servidor temporário 

contratado neste município, que ao longo dos anos torna- se um servidor 

estável, o que emerge a necessidade de concurso público.  Aduz que os 

Legisladores retêm de grandes responsabilidades que é fiscalizar e 

auxiliar o Poder Executivo, contudo, merecendo a população respeito. 

Teceu comentário acerca do impedimento dos servidores efetivos ao 

consignado. Na oportunidade, lançou convite aos presentes para 

participarem da manifestação contra a Reforma Trabalhista no dia 30 do 

corrente mês, falando que as manifestações necessitam de visibilidade, 

para assim terem suas reivindicações atendidas. Ao término, solicitou 

através de requerimentos verbal, esclarecimentos por parte da Secretaria 

Municipal de Administração sobre as tramitações dos Projetos de Leis. 

Com a Palavra o Sr. Ver. Niaris Nogueira Ferreira que ao saudar os 

presentes nomeadamente, comentou princípio acerca da conduta de 

pessoas que se intitulam “coronéis” e através das redes sociais denegrem 

a imagem de outrem. Com relação aos seus requerimentos, justificando- 

os relatou as necessidades das referidas solicitações como forma de 

conceder melhorias aos moradores do referido bairro. No ensejo, 

agradeceu a Deus por este proporcionar- lhe mais um ano de vida, além 
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das boas realizações. Prosseguindo, fez uso da palavra o Sr. Ver. 

Jamerson William Alves onde saudando os presentes, iniciou o seu 

discurso, agradecendo ao Dr. Josué Moraes pelos relevantes 

esclarecimentos prestados. Tecendo comentários com base no que foi 

proposto pelo mesmo, a respeito da LDO e as reuniões conjuntas, aduz 

que não vem acontecendo desta forma nessa Casa Legislativa. Em parte, 

a Sra. Verª. Glaucia Sério, falou que as reuniões de comissões 

acontecem, que inclusive a Comissão de Constituição, Justiça e Redação 

de Leis, reunirá- se no Salão Plenário no dia 29 do corrente, às 10:00 

horas para os trâmites regimentais, no sentido de apreciar e deliberar as 

matérias. Continuando, o Ver. frisou a importância de realizar- se uma 

reunião conjunta, além da presença jurídica na mesma. Manifestou mais 

uma vez descontentamento acerca da postura do Gestor Municipal, em se 

negar a enviar para esta Casa de Leis, as informações dos processos 

licitatórios para o conhecimento dos Sres. e Sras. Vereadoras. Que em 

conformidade, sugere ao mesmo trabalhar de forma transparente para que 

assim alcançar a credibilidade. Ainda no grande expediente usou a 

tribuna o Sr. Ver. Miguel Ivonaldo F. Barreto em que saudando os Sres. 

e Sras. Legisladoras e a todos os presentes, realizou a defesa de seu 

requerimento, disse que a referida doação de terreno, aderi- se a 

construção da sede social, para melhor desempenho de suas atividades 

no que tange aos projetos de cunho educacionais e sociais. Discorrendo a 

respeito dos assuntos discutidos nesse Poder, reportou- se aos Sres. 

Edis, perguntando qual o momento que foram impedidos de usar a tribuna 

deste Poder. Haja vista que, os mesmos têm total liberdade para se 

manifestar. Direcionando- se ao Dr. Josué Moraes, agradece a Deus por 

não fazer parte das Legislaturas anteriores, isso pela falha que ocorria em 

aprovar primeiro a LDO e por seguinte o PPA, bem como a ausência da 

avaliação conjunta. Contudo, lhe causa estranheza pois , se o Parlamentar 

recebeu as devidas orientações, este não teve a capacidade cognitiva de 

entender. Proferindo, falou que a comissão estar se reunindo e as 

observações sendo consideradas e remetidas para a equipe que compete 

fazer as correções. Ainda com uso da palavra, esclareceu que não há um 

cerceamento do direito das pessoas em realizar o seu consignado, 

somente a preocupação de não utilizarem todas as suas margens, para 

que o recurso não deixe de circular no Município de Augusto Corrêa. Na 

oportunidade, comunicou a efetivação do pagamento aos servidores 

municipais, os quais atenderam com a documentação necessária. De 

posse da palavra o Sr. Presidente que ao saudar os presentes, procedeu 

a leitura do ofício de nº 198/2017- GP, Assunto: Revisão de Plano Diretor 

Municipal Participativo- Solicitando a Indicação de um Vereador para 
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atuar junto à Comissão Executiva de Planejamento. Seguindo, 

congratulou- se com o Dr. Josué Moraes, pela rica explanação acerca da 

LDO, a este Parlamento. Sublimou que, quando se trabalha pelo 

desenvolvimento de um Município, é viável ouvir outras opiniões. Com 

relação as reivindicações dos Motoristas, frisou que o Sr. Prefeito esteve 

reunido com o Gestor Municipal de Bragança, mas que, ainda não tem 

conhecimento do resultado da reunião. Contudo, prestou apoio a esta 

causa para que breve seja solucionada. Finalizou, felicitando o Ver. 

Niarias Nogueira por mais um ano de vida e ainda convidou a todos para 

participarem da XVIII Feira Cultural da Sede do Município, a realizar- se 

nos dias 29 de junho a 02 de julho. Sequenciando, colocou a matéria em 

cotação constando: Requerimentos- nº 09/2017 do Sr. Ver. Sebastião 

Siqueira Quadros, nº 10/2017 do Sr. Ver. Jamerson William Alves, nº 07 e 

08/2017 do Sr. Ver. Niaris Nogueira e nº 14/2017 do Sr. Ver. Ivonaldo 

Barreto, sendo todos aprovados por unanimidade. Seguindo, convidou o 

Presidente da Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas 

para efetuar a leitura dos Pareceres dos Processos de Títulos de Doação, 

de nº 387/2015- Requerente Sr. Valdir Trindade Francisco, nº 634/2015- 

Requerente Sra. Maria José Navegantes dos Reis e nº 636/2015- 

Requerente Sr. Miguel Nilo Alves da Costa, dados os supracitados 

Pareceres pela comissão da Legislatura passada que tinha como 

Presidente Relator o Ver. Carlos Melo L. Júnior, Membro- Miriam Santos 

Ferreira e Suplente- Valdeci Silva Costa, tendo a comissão votando 

favorável, seguindo submeteu os mesmos em votação do plenário, os 

quais estando devidamente qualificados, foram aprovados por 

unanimidade. Não tendo mais nada a ser tratado nem comentado o Sr. 

Presidente encerrou a presente sessão marcando a próxima para o dia 04 

do mês de julho do ano em curso. Sala das sessões da Câmara Municipal 

de Augusto Corrêa, em 27 de junho de 2017. 

  

 

  


