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

em 08 de agosto de 2017. 

 

Aos oito (08) dias 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 número regimental 

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

segundo Secretário procedeu a leitura Bíblica extraída do livro de Salmos. 

Prosseguindo, o Sr. Presidente determinou ao primeiro Secretário efetuar 

a leitura da ata da sessão anterior. Na oportunidade, os Edis Francisco 

Valécio, José Carlos Amorim e Verª. Glaucia Sério, solicitaram as 

retificações dos vocábulos “acordo” e “recuperação” e “saúde”, por 

“acordão”, “construção” e “agricultura” respectivamente, que detinham em 

seus pronunciamentos. Concluída as observâncias, o Sr. Presidente 

submeteu- a em votação, sendo aprovada pela maioria com uma 

abstenção do Sr. Ver. Carlos Melo Lima Júnior, declarando não ter estado 

presente na supracitada sessão. Seguindo o Sr. Presidente autorizou o 

primeiro Secretário a proceder a leitura da matéria em pauta constando: 

Requerimentos nº 16 e nº 17/ 2017 do Sr. Ver. Miguel Ivonaldo, nº 

06/2017 do Sr. Ver. José Carlos Amorim, nº 03/2017 do Sr. Ver. Antônio 

Maria Rabelo, nº 09/2017 do Sr. Ver. José Benedito Gonçalves nº 07/2017 

da Sra. Verª. Lilian Reis e nº 19/2017 da Sra. Verª. Glaucia Sério. 

Terminada a leitura da pauta o Sr. Presidente dando início ao pequeno 

expediente convidou o Sr. Ver. José Carlos Amorim para apresentar o seu 

requerimento que solicitou ao Poder Executivo a Normalização da 

Iluminação Pública e a Recuperação das Ruas na Comunidade do Araí, 

seguindo a Sra. Verª. Lilian Reis usou a tribuna para efetuar a leitura de 

seu requerimento onde solicitou a Criação da Casa de Apoio do Município 

de Augusto Corrêa na Capital do Estado. Logo após, a Sra. Verª. Glaucia 

sério procedeu a leitura de seu requerimento solicitando ao Poder 

Executivo a Normalização da Iluminação Pública e Abertura de Ruas na 

Comunidade de São Luís do Apió. Em seguida, o Sr. Presidente 

comunicou o Sr. Ver. Antônio Maria Rabelo para a apresentar o seu 

requerimento que repassou a leitura do mesmo para a Verª. Lilian Reis, 

solicitou a Construção do Muro e a Elevação do Telhado da Escola de 

Ensino Fundamental Maria Fernandes na Comunidade do Buçú.  Na 

sequência, fez uso da tribuna para a leitura de requerimento o Sr. Ver. 
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José Bendito Gonçalves que requer a Construção de Elevado com caixa 

d’água na Comunidade do Encruso. Usando a tribuna para a apresentar 

os seus requerimentos o Sr. Ver. Miguel Ivonaldo Barreto que solicita a 

Construção de Poço Artesiano com Elevado na Comunidade do Zé Castor 

e Construção com Quadra Poliesportiva ou Arena de Esporte na 

Comunidade de Apió. Não havendo mais nenhum Ver. para apresentar 

requerimento o Sr. Presidente deu início a tribuna popular convidando o 

Sr. Orlando da Cunha para usar a tribuna, que saudando a todos atribuiu 

acusação ao Secretário Municipal de Meio Ambiente, em razão de estar 

proibindo a permanência das redes de pesca sob o Cais Municipal. Pediu 

diálogo aos Sres. Vereadores para com o referido secretário para mudar 

as suas atitudes que vem prejudicando os donos de embarcações. Com a 

palavra o Dr. Josué Moraes onde saudando os presentes, efetuou 

felicitações aos nobres Edis em nome do Conselheiro do TCE Sr. Luís 

Cunha e Dep. Jaques Neves. Reportou- se ao Ver. Ivonaldo Barreto 

esclarecendo o seu pronunciamento em sessão anterior, onde disse sem 

especificar que as vezes os Prefeitos Municipais subestimam a 

capacidade de discernimento dos representantes do povo. Enfatizando 

que o povo é inteligente e sabe discernir a verdade da mentira. Além 

disso, quem estar na vitrine da administração Municipal, estar sujeito a 

crítica permanente. Sobretudo, a capacidade de receber a demanda 

popular e tentar resolve- las. Conclui, falando que juntamente com os 

Edis Jamerson William e Niaris Nogueira estiveram em busca dos 

processos licitatórios referentes aos pregões nº 010 e 012 e da merenda 

escolar, lamentou por não terem- lhes fornecidos os referidos processos. 

Em prosseguimento, o Sr. Presidente iniciou o grande expediente de 

acordo ao livro de assinaturas usou a tribuna o Sr. Ver. Francisco 

Valécio de Abrantes onde saudando os presentes nomeadamente, 

iniciou o seu discurso comunicando o ofício nº 01 enviado pela Bancada 

de Oposição a Presidência desta Casa, objetivamente escolhendo-o como 

representante Líder da Bancada de Oposição. Aduz o Edil que, o papel do 

Vereador é fiscalizar os atos administrativos da Gestão Municipal, 

elaborar proposituras para constituir novas leis no Município. Na 

oportunidade, deixando claro que a oposição critica, sugere e elabora 

projetos de leis, tanto quanto elogia o governo. Destarte, congratulou- se 

com o mesmo pela conclusão do Macro Sistema de Abastecimento de 

água do Bairro Lírios do Vale. Bem como, a Secretaria Municipal de 

Saúde pelo Centro Especializado de Reabilitação inaugurado no dia cinco 

(05) do corrente mês. Com veemência teceu críticas a atitude do Sr. 

Prefeito Municipal quando em Rádio difusora neste Município acusa 

vereadores de fazerem parte de um grande circo. Seguindo, reiterou o 
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envio de ofícios a Secretaria de Saúde solicitando o cadastro do layout, 

contratos de prestações de serviços de médicos odontólogos e 

enfermeiros, tal como, a folha de pagamento à Secretaria de 

Administração no tocante a Secretaria acima citada. Evidenciando que o 

Odontólogo Gustavo Lobão estar cadastrado no CNES e lotado na 

Unidade de Saúde da Vila do Buçú. Ultimou, perguntando ao Sr. 

Presidente se os processos licitatórios solicitados a Secretaria de 

Administração Municipal foram enviados a este Poder, uma vez que 

somente estar exercendo a competência de seu mandato. Fez uso da 

palavra o Sr. Ver. José Carlos Amorim da Costa onde saudando a 

todos, seguiu agradecendo a Deus pelo momento oportuno. Em defesa de 

seu requerimento, justificou que a referida solicitação pleiteia a 

normalização da Iluminação Pública e melhorias de ruas na Vila do Araí, 

visando facilitar a locomoção diária de moradores. Outrossim, destacando 

a Rua Maria Tavares na mencionada Vila, já que a mesma nunca recebeu 

serviços de iluminação, aguarda que estas solicitações cheguem ao 

conhecimento do Secretário de Obras para as devidas providencias. 

Congratulou- se com a Secretária de Saúde pela inauguração do NASF, 

pois facilitará o atendimento aos munícipes especialmente da região 

interiorana do Município. Reiterando as palavras de seu antecessor 

acerca do que retratou o Sr. Prefeito em rádio difusora, salienta que nesta 

Casa Legislativa nenhum dos Edis é palhaço e deve o mesmo respeita- 

los, haja vista que, o Ver. é muito cobrado e é necessário dar respostas a 

população. Conclui, dizendo que por ser oposição não é inimigo do Chefe 

do Executivo, mas sempre defenderá o que for bom para o município. 

Prosseguindo, usou a tribuna o Sr. Ver. Antônio Maria Rabelo Margues  

que em nome do Sr. Presidente cumprimentou os Sres. e Sras. 

Legisladoras e por seguinte aos demais presentes. Logo após, discorreu 

sobre a defesa de seu requerimento, justificando que a referida Escola 

Municipal na Comunidade do Buçú necessita urgentemente de melhorias 

que garantam a segurança de alunos e funcionários, proporcionando 

desta forma um ambiente confortável aos mesmos. Todavia, explanou que 

é amigo de todos e mesmo sendo da Base do Governo, fiscaliza e busca 

atender as demandas da população. Com a palavra a Sra. Verª. Lilian 

Reis Padilha que cumprimentando a todos os presentes, agradeceu a 

Deus por mais uma sessão. A princípio efetuou a defesa de seu 

requerimento, declarando a grande dificuldade dos pacientes que 

necessitam dos serviços médicos hospitalares na Capital do Estado, 

sendo que a disponibilidade de um local específico facilitará a 

programação de atendimentos, que por sua vez também é indispensável o 

acompanhamento de um profissional da Assistência Social. No ensejo, 
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congratulou- se com a Secretária de Saúde mediante a inauguração do 

Centro Especializado de Reabilitação. Aproveitou a ocasião para 

congratular- se com a Secretaria de Obras pela revitalização da Praça da 

Comunidade da Vila Nova. Efetuou comentários acerca do ofício que 

dispõe sobre o Projeto Cidadania Total a realizar- se nas Comunidades de 

Itapixuna, Trevinho, Vila Nova e Travessa do Dez. Realizou pedido de 

melhorias na Rua José Lauro da Costa nesta cidade e frisou que estar 

neste Poder no intuito de trabalhar pelo povo. Continuando, usou a 

tribuna o Sr. Ver. Carlos Melo Lima Júnior que cumprimentando os 

presentes, ressaltou que compartilha da ideia de que o Parlamento é um 

espaço de discussões, sejam estes fervorosos ou harmoniosos. Externou 

apoio aos requerimentos apresentados, opinando para que as obras no 

Município sejam edificadas e os munícipes usufruírem das mesmas. 

Teceu comentários atinentes sobre a efetivação do Sistema de Água do 

Bairro Lírios do Vale e também da não conclusão da Praça da Bíblia nesta 

cidade, contudo, discordando da má distribuição dos recursos deste 

projeto no tocante a gestão passada. Proferiu que, para proporcionar uma 

qualidade de vida melhor para a população faz- se necessário o 

aquecimento da economia local, uma vez que, tal economia estar voltada 

a produção agrícola. Na ocasião, congratulou- se com o Governo 

Municipal pela revitalização da Praça da Comunidade de Vila Nova, 

sublimando ser uma benfeitoria significante para os moradores locais. 

Ultimou, pedindo discernimento a Deus, sobretudo exaltando o respeito a 

todos. Dando prosseguimento fez uso da tribuna o Sr. Ver. Sebastião 

Siqueira Quadros que depois de saudar os colegas Legisladores e 

público presente, manifestou o seu apoio aos requerimentos expostos. 

Salientou os embates nesta Casa de Leis, e ainda informou aos seus 

pares sua sede de vontade de trabalhar pelo povo, fiscalizando os 

recursos enviados ao Município e no entanto,  frisa que é importante 

manter a união entre os Podres Executivo e Legislativo, com respeito. 

Relatou aos nobres Edis que a Comunidade de Vila Verde necessita muito 

dos serviços públicos, uma vez que a mesma encontra- se sem água 

potável de qualidade e Iluminação Pública. Por fim, reiterou que os 

serviços solicitados para o restauro de uma cratera no ramal de acesso as 

Comunidade de Ipixuna e Cedro não foram executados. Usando a palavra 

o Sr. Ver. José Benedito Gonçalves Fernandes, o qual, 

cumprimentando a todos e agradecendo a Deus pela realização de mais 

uma sessão Legislativa, falou que este Poder é a casa da democracia 

representativa e o debate é normal, todavia trabalham por um único 

objetivo, atender os anseios da população. A seguir, efetuou a defesa de 

seu requerimento, onde a Comunidade do Encruso necessita 
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urgentemente de um novo elevado com caixa d’água, pois a água é um 

bem indispensável a vida. Solicitou através de requerimento verbal a 

construção de um Arena Esportiva para atender os jovens residentes na 

Comunidade do Anoirá. Informou ainda que esteve visitando a 

Comunidade do Buçú, e na ocasião dialogou com os moradores locais, 

desta forma solicitou o envio de ofício à Secretaria de Obras pedindo a 

Iluminação Pública e a recuperação da estrada que liga as Comunidades 

do Trevinho a Santa Maria do Açaizal. Bem como, para a vicinal de 

acesso as Comunidades da Peroba, Nova Olinda e Trevinho. Com relação 

a telefonia móvel no tocante a operadora OI na Vila de nova Olinda, 

requer que breve o sinal seja implantado na referida Vila para satisfação 

dos moradores e por fim, informou que no dia 20 do corrente mês o 

Projeto Cidadania Total estará presente na Vila de Aturiaí. Com a palavra 

o Sr. Ver. Niaris Nogueira Ferreira que cumprimentando os presentes 

nomeadamente, parabenizou a Secretária de Saúde pelo retorno da 

Ambulância para a Vila de Aturiaí. Posteriormente,  discorreu a respeito do 

pronunciamento do Sr. Prefeito Municipal na Rádio local, chamando os 

Vereadores de palhaços, proferiu que este deve respeita- los. Com 

relação ao veículo comprado com recursos próprios, manifestou sua 

contrariedade ao que falou o Gestor na supracitada Rádio, pois estar o 

mesmo funcionando, sobretudo atendendo os residentes das Vilas 

Travessa do Dez e Santo Antônio. Neste seguimento, teceu críticas ao 

referido Gestor, opinando que não lhe persegue, pelo contrário busca 

exercer o seu papel que é fiscalizar para que este faça mais por este 

Município. Logo após, ressaltou que conseguiu três (03) máquinas de 

roçagem para beneficiar as comunidades do Município. Em ato contínuo, 

frisou que este governo não é transparente, pois os recursos advindos do 

FPM e FUNDEB desconhece no que foram investidos. Fez uso da palavra 

o Sr. Ver. Ivonaldo Farias Barreto que saudando os Sres. e Sras. 

Legisladores e aos demais presentes, realizou a defesa de seus 

requerimentos, justificando que a água é um bem indispensável a vida da 

população, assim defende que o esporte é inquestionavelmente um dos 

caminhos para a inclusão social principalmente da juventude. Após, 

direcionou- se ao Dr. Josué, dizendo que é complicado alguém que 

assessora os Vereadores da Oposição defender governo, visto que, o seu 

papel é orienta- los. Tecendo comentários ao discurso efetuado pelo Ver. 

Niaris Nogueira, adiu que a política não transmite a pureza. Destarte, 

disse não compreender tantas críticas atribuídas a um governo com 

apenas sete (07) meses de gestão. Na oportunidade, passou a enunciar 

os processos de títulos de doação de terras tramitados nesta Casa no ano 

de 2013, tanto quanto coisas basilares não foram resolvidas no Município. 
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Lembrando que o Governo passado teve muita competência para trazer 

obras ao Município, porém, incompetente para conclui- las, fato que 

demonstra a total incompetência do supracitado governo. Mas, 

asseverando o bom empenho do atual governo para retomar as obras 

inacabadas no Município. O Edil, destacou ainda que o governo atual 

recuperou pontes e praças, coleta seletiva do lixo, iluminação pública, 

resgatou o esporte, salários atualizados e ainda recuperou maquinários 

que foram encontrados sucateados. Ao término, relata que o Estádio, obra 

iniciada em governo passado, passará por uma parceria para ser 

recuperado, o Bairro Jardim Bela Vista terá tratamento para dar dignidade 

aos moradores e a região das Ilhas receberá serviços de terraplanagem. 

Tendo usado a tribuna a Sras. Verª. Glaucia Ferreira de Araújo Sério 

onde saudando a todos os presentes, agradeceu a Deus pelo momento 

oportuno. Em ato contínuo, justificou o seu requerimento dizendo que a 

mencionada propositura visa a normalização da iluminação pública, e o 

prolongamento de ruas e abertura de outras na comunidade de São Luís 

do Apió, facilitando a locomoção diária de moradores. Oportunamente, fez 

referência a inauguração do Macro Sistema de Abastecimento de Água no 

Bairro Lírios do Vale, pleiteando este contemplar os moradores com água 

de qualidade, e ao Centro Especializado de Reabilitação, uma vez que, 

sua alegra é imensurável por ter sido o seu requerimento atendido, 

sobretudo, em contemplação a população. Todavia, congratulando- se 

com o Governo Municipal e Secretaria de Saúde pela entrega destes 

benefícios. Que de acordo, mencionou a retomada dos serviços 

Laboratório de Análises e Clínica na CESAC, o qual encontrava- se 

desativado. Seguindo, discorreu sobre a revitalização das Praças no 

Município, citando a Praça das Comunidades de Vila Nova, Nova Olinda, 

Patal, Anoirá, entre outras. Ressalta a Verª. que cada Vereador tem um 

propósito neste Poder, ou seja, fazer o Município de Augusto Corrêa 

crescer. Acrescentando que, falar de como este se encontrava é 

necessário, visto que, apesar das dificuldades passa o mesmo por um 

processo de desenvolvimento. Em seguida, o Sr. Presidente convidou o 

primeiro Secretário para ocupar a cadeira para que pudesse fazer uso da 

tribuna no grande expediente, que após realizar saudações aos 

presentes, enfatizou os embates vividos nesta Casa. Declarou que seu 

trabalho é exposto de forma transparente, onde o desejo de servir a 

sociedade é maior e estar acima de seus interesses. Contudo, apesar de 

ser Vereador da Base tem ciência de que este governo é incomparável ao 

governo passado. Haja vista que, estar demonstrando sua determinação 

no andamento de seus trabalhos, retomando as obras inacabadas. Que 

inclusive fez menção a emenda Parlamentar oriunda do Ex. Dep. Potti 
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para os serviços de Pavimentação Asfáltica na Vila de Nova Olinda. Fatos 

que comprovam a total irresponsabilidade do Governo passado para com 

este município. Externou sua discordância às palavras dos Edis que 

criticam um governo com apenas sete(07) meses de gestão. Na 

oportunidade, destacou algumas benfeitorias realizadas no Município, 

citando os novos equipamentos para os serviços Laboratório de Análises 

e Clínica na CESAC, Iluminação Pública para a Vila Sorriso, Sistema de 

Abastecimento de Água no Bairro Lírios do Vale, Centro Especializado de 

Reabilitação e aduz ainda que, o Governo Municipal somente estar 

retribuindo com responsabilidades os votos recebidos no pleito eleitoral 

pela população Augustocorreense. Finalizou, externando votos de 

sucesso para as Turmas de Formandos 2017 e por fim, colocou em 

discussão e votação os Requerimentos nº 16 e nº 17/ 2017 do Sr. Ver. 

Miguel Ivonaldo, nº 06/2017 do Sr. Ver. José Carlos Amorim, nº 03/2017 

do Sr. Ver. Antônio Maria Rabelo, nº 07/2017 da Sra. Verª. Lilian Reis e 

nº 19/2017 da Sra. Verª. Glaucia Sério, sendo todos aprovados por 

unanimidades. Não havendo mais nada a ser tratado nem comentado o 

Sr. Presidente encerrou a presente sessão marcando a próxima para o dia 

22 do corrente mês, a realizar- se na Comunidade do Patal a hora 

regimental. Sala das sessões da Câmara Municipal de Augusto Corrêa, 

em 08 de agosto de 2017.  


