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Ata da Sessão Ordinária de Abertura do Segundo Período Legislativo da 14ª 

Legislatura da Câmara Municipal de Augusto Corrêa, realizada em 1º de 

agosto de 2017. 

 

Ao primeiro (1º) dia do mês de agosto 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 havendo quórum declarou em 

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

Secretário procedeu a leitura Bíblica extraída do livro de Mateus Cap. 24 

Vers. 29 a 31. Prosseguindo, o Sr. Presidente determinou ao primeiro 

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

Sr. Presidente pediu a retificação dos vocábulos “Município de Fernandes 

Belo” por “Município de Viseu” que detinha em seu  pronunciado, 

seguindo, submeteu- a em votação, sendo aprovada por unanimidade. 

Não havendo matéria em pauta o Sr. Presidente deu prosseguimento  ao 

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

de Abrantes para fazer uso da palavra, onde saudando os colegas Edis 

nomeadamente e por seguinte os demais presentes, frisa que o início 

deste segundo período Legislativo será dotado de importantes debates na 

tentativa de sanar os anseios da população. Na oportunidade, teceu votos 

de felicitações ao Ex. Prefeito Municipal Sr. Amós Bezerra pela passagem 

de ano. Discorreu acerca das arrecadações do FPM (Fundo de 

Participação do Município), relatando que no mês de julho do ano de 2016 

o Município de Augusto Corrêa, obteve um valor de um milhão quarenta e 

seis mil, oitocentos e dois reais e oitenta e dois centavos. Tendo portanto, 

recebido no ano em curso um montante na ordem de um milhão, 

setecentos e vinte e seis mil, seiscentos e quarenta e dois reais e trinta e 

dois centavos, um acréscimo acima de 80% do valor recebido no mesmo 

período. Que inclusive pede explicações ao Poder Executivo, se o 

Município de Augusto Corrêa estar no índice de cálculo de 1.8 (um ponto 

oito) ou no cálculo 2.0 (dois pontos zero). Reportando- se ao Sr. 

Presidente pediu para pautar o acordo do TCM, o qual pede que a 

Câmara Municipal suste os Pregões de nº 010 e 012/2017. O mesmo 

realizou o envio de ofício ao Sr. Prefeito Municipal para que envie a este 

Poder, cópias dos processos licitatórios da Secretaria de Administração e 

Finanças digitalizados e assinados, até a próxima sessão a realizar- se no 

dia 08 do corrente mês. Conclui, pedindo ao Governo Municipal que 
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priorize o que é prioridade no Município, ou seja saúde e educação. 

Seguindo, fez uso da palavra o Sr. Ver José Carlos Amorim da Costa  

que em nome do Sr. Presidente saudou a Mesa Diretora e demais 

presentes, inicialmente agradeceu a Deus pela realização de mais uma 

sessão legislativa. Em ato continuo, reiterou o pedido de ofício ao 

Secretário de Obras, solicitando serviços de melhoria na ladeira de 

acesso a Comunidade da Caçada, que em decorrência de estar 

deteriorada ocasionou- se vários acidentes. Na ocasião, realizou denúncia 

aos péssimos trabalhos executados nas pontes Municipais por  parte do 

engenheiro de prenome Paulo Brito, frisando que supostamente o mesmo 

dará início aos trabalhos de recuperação da Ponte sobre o Rio Felipe, 

bem como, efetuou requerimento verbal pedindo averiguação na Ponte da 

Vila do Araí, pois desabou novamente. Encerra, desejando a todos bom 

retorno aos seus lares. Com a palavra o Sr. Ver. Niaris Nogueira 

Ferreira que cumprimentando os presentes, solicitou o encaminhamento 

de ofício ao Secretário de Obras Sr. Ivo Barreto, solicitando a atenção 

deste para a Praça da Comunidade de Vila Nova, com serviços de 

reparos, colocações de bancos, roçagem e iluminação. Professou o 

mesmo que juntamente com o Parlamentar Jamerson William Alves, 

estiveram no prédio da Prefeitura Municipal buscando informações 

precisas a respeito das licitações nº 010 e 012, sendo porém negadas. 

Haja vista que, desta forma somente comprova um Governo sem 

transparência. Aduz o Ver. que cumpre o seu papel fiscalizador e 

sobretudo, busca atender aos anseios da população. No ensejo, solicitou 

através de ofício para que a Secretária de Saúde adote medidas 

preventivas para que não falte remédios nos Postos de Saúde Municipais, 

dando preferencias aos que mais são de utilidade pública. Encerrando, 

congratulou- se com o Secretário de Obras pelos serviços executados no 

Balneário Anoirá e também ao Diretor de Cultura pelo Evento Garota e 

Garoto Verão, realizado no mesmo. Usando a tribuna o Sr. Ver. Messias 

Gama Amorim onde saudando a todos os presentes, agradeceu a Deus 

pelo momento oportuno. Enfatizou comentários ao Evento hora 

mencionado realizado no Balneário Anoirá, congratulando- se com o 

Diretor Cultural, Governo Municipal e Secretário de Obras pela realização 

do agradável evento. Finaliza, manifestando- se a disposição do povo. 

Prosseguindo, fez uso da tribuna o Sr. Ver. Miguel Ivonaldo Farias 

Barreto em que cumprimentando os Sres. e Sras. Vereadoras e demais 

presentes, efetuou um comparativo a nível nacional, onde alguns estados 

estão com os salários dos funcionários atrasados, enquanto o Município 

de Augusto Corrêa na contra mão da negatividade estar com o seu em 

dia. Completa o Vereador, que no mês de julho houveram vários 
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acontecimentos no Município como, concurso gastronômico, passeios 

ciclísticos e de embarcações e que inclusive tais eventos proporcionam 

renda aos munícipes. Proferindo, afirmou que o Governo Municipal já tem 

garantido o pagamento do salário de décimo terceiro dos servidores 

municipais. Na oportunidade, agradeceu o empenho da Gestão Municipal 

anterior na questão da organização documental e pela força política que o 

Governo atual possui de trazer o recurso possibilitando a construção da 

Ponte sobre o Rio Felipe. Questionou ainda que, ouviu atentamente as 

colocações dos demais Edis e no entanto, as danificações das Pontes, 

Praças, buracos nas ruas, além de outras questões, já existiam no 

Município quando a atual gestão assumiu, portanto, busca o Governo 

Municipal mecanismos para soluciona- los. Relatou que a sua postura 

mesmo antes de estar vereador, é que as coisas não poder ser de graça, 

pois não ajudam a contribuir com o cidadão e nem com o Município. 

Teceu comentários sobre o esforço do Sr. Prefeito para que seja 

reestabelecido parceria com o Governo Estadual com este Município, 

repassando um valor de oitenta mil reais mensais para o atendimento a 

demanda populacional. Ao término, desejou a todos um segundo período 

legislativo produtivo e benéfico. Usando a tribuna o Sr. Ver. Jamerson 

Willian Alves da Costa que cumprimentando a todos, iniciou o seu 

discurso pedindo aos colegas Edis a exortarem- se a entrar em bons 

discursos, divergentes porém, desconsiderando a vida pessoal dos 

mesmos. Discorreu que inúmeras foram as vezes que debateu neste 

Poder e solicitou através de requerimentos a gratuidade do Ginásio 

Municipal, sem obter êxito. Congratula- se com o Governo Municipal pela 

emenda parlamentar para a construção da Ponte da Vila de Perimirim, 

sobretudo sem desmerecer a contribuição da Gestão anterior. Que de 

acordo, reconhece que apesar dos feitos na área de infraestrutura do 

Município, declara que o seu maior problema com esse governo e a falta 

de transparência. No ensejo, teceu comentários acerca da calunia onde 

estar sendo acusado por uma pessoa de ter sido o autor da denúncia no 

TCM a respeito dos pregões nº 010 e 012. Uma vez que, fora o TCM 

quem teve a iniciativa de denúncia, seguindo, sugeriu a Presidência desta 

Casa de Leis a se manifestar acerca do referido assunto. Fez uso da 

palavra no grande expediente a Sra. Verª. Glaucia Ferreira de Araújo 

Sério que saudando a Sra. Verª. e Sres. Vereadores e por seguinte aos 

demais presentes, seguiu agradecendo a Deus e justificando o seu atraso 

na presente sessão, pois estava juntamente com a Verª. Lilian Reis e 

José Benedito na Comunidade de Vila Nova e na oportunidade visitaram o 

Posto de Saúde da referida Vila, onde dialogaram com a equipe do NASF. 

Oportunamente, declarou ter estado na Capital do Estado no MDA 
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tratando de questões envolvendo o andamento do processo para a 

construção da Ponte sobre o Rio Felipe e também o cadastro para ações 

na área da agricultura. Haja vista que, o Município alcançando este 

benefício irá alavancar a produção agrícola no mesmo. Acrescenta a 

mesma que, a emenda propriamente dita chegará ao município para a 

execução da Pavimentação Asfáltica das ruas da Vila de Nova Olinda, 

assim como, brevemente a concretização de duas emendas parlamentar 

para a compra de duas (02) patrulhas mecanizadas e um valor na ordem 

de mais de trezentos mil reais, proposta para a área da saúde. Frisou 

que, a licitação para o cadastro da Agricultura familiar já estar 

regularizada para dar andamento neste segundo semestre. Expos ainda 

comentários atinentes ao Programa Bolsa de Custeio, disse que o 

Governo Municipal retomou- o, mas que, determinou alguns critérios 

sociais. Encerra, congratulando- se com a Gestão Municipal pelos 

serviços de perfuração do poço na Comunidade de Cearazinho e pelo 

concurso garota e garoto verão 2017. Com a palavra a Sra. Verª. Lilian 

Reis Padilha onde cumprimentando os colegas Edis e a todos os 

presentes, agradeceu a Deus pelo momento oportuno. Desejou a mesma, 

um trabalho harmônio aos demais Vereadores neste início de segundo 

período legislativo, voltado sobretudo ao respeito. Enfatiza que esteve na 

Secretaria de Meio Ambiente, onde na ocasião questionou sobre alguns 

terrenos no município que ainda necessitam ser cultivados. Tencionou 

felicitações ao Governo Municipal pelo grande sucesso que foi o Evento 

Garota e Garoto Verão, ocorrido no Balneário Anoirá. Ao final, 

congratulou- se com a colega Verª. Glaucia Sério e Ver. José Benedito 

que juntos estiveram visitando a Escola Amâncio Brito na Comunidade de 

Vila Nova. Continuando usou a tribuna o Sr. Ver. Antônio Maria Rabelo 

Marques onde congratulando- se com todos os presentes, agradeceu a 

Deus por este ter proporcionado o seu retorno nesse segundo período 

Legislativo. Felicitou o Governo Municipal e Secretário de Obras mediante 

aos serviços efetivados no Balneário Anoirá, igualmente pelo evento no 

mesmo realizado. Finaliza, frisando que assim como os demais 

Vereadores também visitas as Comunidades deste Município, trazendo as 

demandas aos Secretários competentes para que os anseios dos 

munícipes sejam solucionados. Ainda no grande expediente fez uso da 

palavra o Sr. Ver. Sebastião Siqueira Quadros  que saudando os Sres. e 

Sras. Vereadoras e demais presentes, agradeceu a Deus pelo retorno a 

este Poder. Discorreu a princípio que esteve na Secretaria de Obras, 

reivindicando solução para o restauro de uma cratera localizado no ramal 

de acesso as Comunidades de Ipixuna e Cedro. Neste sentido, realizou 

requerimento verbal para que o Secretário de Obras adote as 
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providencias necessárias para solucionar esta problemática. Relatou 

ainda que, não se habituou com as discussões que afere a vida pessoal 

dos Edis, pois os Sres. e Sras. Vereadoras estão nesta Casa de Leis com 

o objetivo de trabalhar em prol do povo. Que em conformidade, pediu 

sensibilidade ao Gestor Municipal para com os mesmos, exaltando porém, 

o respeito. No que diz respeito a produção agrícola, o Edil ressalta a 

importância que possui para o Município, o qual sugere ao Governo 

Municipal buscar políticas públicas de incentivo à esta produção. Aduz 

aos colegas Edis, que continuem lutando e com isso a população alcance 

uma vida mais digna. Prosseguindo, usou a tribuna o Sr. Ver. José 

Benedito Gonçalves Fernandes que após cumprimentar os presentes, 

reiterou comentários ao discurso efetuado pelo Ver. Sebastião Siqueira, 

quando se reporta a atual situação da agricultura no Munic ípio, enfatiza 

que as dificuldades sempre estarão presentes, mas que, é necessário o 

apoio do Poder Público para expandi- la. Congratulou- se com os 

Secretários de Cultura e Turismo, Governo Municipal e Secretaria de 

Obras pelo concurso Garota e Garoto Verão e pela revitalização da Ponte, 

entre outros feitos no Balneário Anoirá. Solicitou o Ver. o envio de ofícios 

aos mesmos como forma de agradece- los pelo supracitado evento. Teceu 

comentário a respeito da Pavimentação Asfáltica da Vila de Nova Olinda, 

discorrendo que os citados serviços já estão em andamento. Encerra, 

realizando requerimento verbal solicitando a construção de um elevado 

para a caixa d’água da Comunidade  Bom Jardim/Incruso. De posse da 

palavra o Sr. Presidente que saudando a todos, agradeceu a Deus por 

permitir que os Sres. e Sras. Vereadoras retornassem a essa Casa de 

Leis nesse segundo período Legislativo. Professou que, já é notável o 

progresso deste Município, todavia aguarda por mudanças melhores. 

Sublimou que não poderia deixar de congratular- se com o Governo 

Municipal, pelas benfeitorias realizadas na Vila de Nova Olinda, 

ressaltando que em parceria com o Ver. José Benedito estão 

acompanhando os trabalhos que na mesma estão sendo executados. 

Proferindo pediu aos colegas Edis desenvolverem seus trabalhos neste 

Parlamento com seriedade e respeito. Ultimou, solicitando o 

encaminhamento de documento ao Governo Municipal, Diretores de 

Cultura e Turismos, tecendo elogios pelo excelente evento ocorrido no 

Balneário Anoirá, bem como, ao Secretário de Obras pelos feitos 

realizados no supracitado ambiente. Não havendo mais nada a ser  tratado 

nem comentado o Sr. Presidente deu por encerrada a presente sessão, 

marcando a próxima para o dia 08 do corrente mês. Sala das sessões da 

Câmara Municipal de Augusto Corrêa, em 1º de agosto de 2017.  


