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

na Comunidade do Patal em 22 de agosto de 2017. 

 

Aos vinte e dois (22) dias do mês de agosto de dois mil e dezessete 

(2017), às nove horas e quinze minutos (09h e 15 min.) à hora regimental 

na Comunidade do Patal, 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 Isaías 

Cap. 52 Vers. 7 a 10. Prosseguindo, o Sr. Presidente determinou ao 

primeiro Secretário efetuar a leitura da ata da sessão anterior, a qual 

submetida em discussão e votação foi aprovada por unanimidade. 

Seguindo, efetuou o Sr. Presidente a leitura dos ofícios nº 01/2017- PDT- 

Que dispõe sobre a Escolha do Edil Francisco Valécio de Abrantes para 

Liderar a Bancada da Oposição e Vice Líder- Ver. José Carlos Amorim da 

Costa, nº 01/2017- PDT- Que dispõe sobre a Escolha do Edil Jamerson 

William Alves para Liderar a Bancada do Partido e Vice Líder- Ver. 

Sebastião Siqueira, nº 01/2017- Poder Executivo- Assunto: Indicando a 

Sra. Verª. Glaucia Ferreira de Araújo Sério- Líder da Bancada Governista 

e Vice Líder- Carlos Melo Lima Júnior. Em ato contínuo, o Sr. Presidente 

determinou ao primeiro Secretário proceder a leitura da matéria em pauta 

constando: Requerimentos nº18/2017 do Sr. Ver. Miguel Ivonaldo F. 

Barreto, nº08/2017 do Sr. Ver. Raimundo Reginaldo Santana, nº14/2017 

do Sr. Ver. Francisco Valécio de Abrantes, nº09,10 e 11/2017 do Sr. Ver. 

Niaris Nogueira Ferreira, nº20,21 e 22/ 2017 da Sra. Verª. Glaucia F. de 

Araújo Sério, nº08/2017 da Sra. Verª. Lilian Reis e nº09/2017 do Sr. Ver. 

José Benedito Gonçalves e para Votação os Processos de Títulos de 

Doação de Terras de autoria do Poder Executivo:  nº386/2017 ao Sr. 

Francisco de Assis Nunes de Araújo, nº633/2017 ao Sr. João Eudes da 

Guia, nº639/2017 ao Sr. David Pompeu dos Santos. Distribuição para a 

Comissão de Constituição, Justiça e Redação de Leis o Projeto de Lei 

nº09/2017 de Autoria do Ver. Francisco Valécio- Que Dispõe sobre a 

Bonificação devida aos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de 

Combates a Endemias e Servidores da Secretaria Municipal de Saúde. 

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

expediente convidou o Sr. Ver. Niaris Nogueira para apresentar os seus 

requerimentos que solicitou, Extensão e Distribuição da Energia Elétrica 

com Iluminação Pública e Adequação e Extensão da Rede de 
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Abastecimento de Água na Comunidade de Ponta Aguda, requer ainda a 

construção de um Micro Sistema de Água na Comunidade de Monte 

Alegre I. Na sequência, o Sr. Ver. Raimundo Reginaldo ocupou a tribuna 

para efetuar a apresentação de seu requerimento que solicita a 

Construção de um Micro Sistema de Água na Comunidade de Vila Sorriso. 

Em seguida, o Sr. Ver. Francisco Valécio com a palavra apresentou o seu 

requerimento que solicitou a Construção de um Posto da Guarda 

Municipal na Vila do Patal, bem como, ao Projeto de Lei que dispõe sobre 

a Bonificação devida aos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de 

Combates a Endemias e Servidores da Secretaria Municipal de Saúde. 

Logo após, a Sra. Verª Lilian Reis usou a tribuna para proceder a leitura 

de seu requerimento que requer a Construção do Micro Sistema de Água 

na Rua do Matadouro na Comunidade do Patal. Usando a tribuna para 

apresentar o seu requerimento o Sr. Ver. Miguel Ivonaldo F. Barreto que 

solicitou ao Poder Executivo, através da Secretaria de Agricultura a 

Celebração de parceria com o SENAR. Fez uso da palavra para efetuar a 

leitura de seus requerimentos a Sra. Verª. Glaucia F. de Araújo Sério que 

solicita a Reforma e Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água, 

com extensão da rede de distribuição para a Vila do Patal e também 

Construção de uma Escola de Ensino Fundamental e Abertura de Ruas 

com Extensão da rede de energia para esta Vila. Não havendo mais 

nenhum requerimento a ser apresentado o Sr. Presidente deu início ao 

tempo destinado a tribuna popular franqueando a palavra ao Sr. João 

Batista- Gestor da Escola Municipal Lauro Barbosa dos Santos na Vila do 

Patal, onde saudando a todos, realizou a leitura de ofício aos eminentes 

Edis, que por meio de projetos e requerimentos, formalizem ao Poder 

Executivo o pedido de ampliação desta escola com salas de aula, 

diretoria, biblioteca, sala dos professores com banheiro, sala 

multifuncional e muro. Acrescentou o mesmo, que alguns Vereadores 

obtiveram votos nesta Vila e deseja que estes agradeçam e lutem pela 

melhoria e qualidade de vida dos munícipes. Iniciando o grande 

expediente o Sr. Presidente concedeu a palavra ao Sr. Ver. Jamerson 

William Alves da Costa que saudando os Sres. e Sras. Vereadoras, 

cumprimentou em especial os residentes da Vila do Patal. Iniciou o seu 

discurso em que pediu desculpas, pois terá que ausentar- se da presente 

sessão. Em ato contínuo, falou que realizar sessão legislativa na Vila do 

Patal é como uma medida de aproximar mais a Câmara Municipal com a 

população. Relata o Ver. que, a política é complicada, mas na democracia 

não inventaram ainda outra forma de transformar a sociedade que não 

seja através da mesma. Declarou ainda que, tem a visão de que o político 

não pode viver de elogios, a população deve que cobrar e no entanto, 
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estar informada do que acontece no Poder Legislativo e no seu Município. 

No azo, pontuou que para o Gestor Municipal alcançar sucesso é 

necessário que este tenha ao seu lado pessoas corajosas, além disso, a 

capacidade de ouvir e saber respeitar a opinião contrária. Na 

oportunidade, deixando claro que se esforça para atender os anseios de 

moradores da Vila acima relatada, que inclusive neste primeiro período 

legislativo apresentou requerimentos solicitando a reforma e ampliação da 

Escola Belarmino Lelo e a Revitalização da Quadra Esportiva nesta Vila, 

por fim, sublimou que a Vila do Patal é sua mira e tem convicção de que 

muitas ações chegarão na mesma. Seguindo, a palavra foi franqueada ao 

Sr. Ver. Messias Gama Amorim  onde cumprimentando os presentes, 

agradeceu a Deus pela realização de mais uma sessão legislativa. Após, 

enunciou a importância da presença do povo na Câmara Municipal para 

conhecer os trabalhos desenvolvidos pelos Vereadores. No ensejo, 

externou apoio aos requerimentos apresentados, haja vista que tanto a 

Base, quanto a Oposição não se negam a aprova- los, pois todos são 

para o bem da população. Conclui, manifestando- se a disposição da 

Comunidade do Patal e agradecendo os votos obtidos no último pleito 

eleitoral. Dando prosseguimento aos trabalhos usou a tribuna o Sr. Ver. 

Niaris Nogueira Ferreira onde cumprimentando os colegas Legisladores, 

felicitou especialmente aos residentes da Vila do Patal. A princípio, 

relatou a situação da Comunidade da Vila Verde com a ausência de uma 

tampa para a caixa d` água e a falta de Iluminação Pública. Destarte, 

solicitou o envio de ofício para a Secretaria de Obras solicitando 

providencias para esta situação. Tal como, melhorias urgentes no ramal 

de acesso as Comunidades da Travessa do Dez e Boa Fé. No momento 

oportuno, agradeceu a Vila do Patal quanto aos votos conquistados no 

pleito eleitoral, pois como representante do povo estará sempre em busca 

de melhorias para os mesmos. A término, reportou- se aos seus 

requerimentos, justificou que alguns serviços são essências para a 

qualidade de vida da sociedade, como a Iluminação Pública que é 

importante e contribui para a segurança pública e a Água que é um bem 

indispensável a vida. Com a palavra o Sr. Ver. Francisco Valécio de 

Abrantes que em nome do Sr. Presidente saudou os Sres. e Sras. 

Legisladoras e por seguinte aos demais presentes, seguiu agradecendo a 

Vila do Patal pelos votos obtidos na última eleição municipal. Reiterando 

as palavras do Edil Jamerson William, aduz que o papel do Vereador é 

fiscalizar o Poder Executivo, cobrar e elaborar proposituras. No azo, 

destacando a Vila do Patal, onde se desenvolve o enriquecimento cultural 

e educacional, contudo, a valorização do ser Augustocorreense. 

Outrossim, felicitou o Governo Municipal pela elaboração do PPA (Plano 
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Plurianual) realizado no dia dezenove do corrente mês, almejando que 

ações sejam desenvolvidas e consolidem uma qualidade de vida melhor 

ao povo deste Município. Teceu comentários ao Projeto Cidadania Total e 

no entanto, congratulando- se com os Poderes Judiciário, Executivo e 

Legislativo pela grande pareceria. Discorreu ainda a respeito da decisão 

do Ministro do STF Marco Aurélio, quando fala que é inconstitucional 

parentes de autoridades nomeantes em cargos de chefia ou 

assessoramento. Cobrou através de ofício ao Chefe do Executivo, 

explicações quanto a nomeação de parentes em 1º grau para cargos de 

Secretários Municipais, assim sendo tammbém para a Secretaria de 

Saúde. Encerra, defendendo o seu requerimento, visto que, a supracitada 

propositura visa oferecer para a Vila do Patal mais segurança aos 

moradores e população em geral. Usando a tribuna o Sr. Ver. José 

Carlos Amorim da Costa que saudando aos colegas Edis e demais 

presentes. Gratulou- se com o Governo Municipal em ter atendido o seu 

pedido, efetuando serviços de melhorias na ladeira de acesso a 

Comunidade da Caçada. Relatando sobre a questão de que saúde e 

educação devem ser atribuídos a todos, chamou a atenção do Poder 

Público, citando que os serviços prestados pela ambulância não estar 

sendo ofertado de forma igualitária aos moradores da Vila de Araí. 

Solicita que esta situação chegue ao conhecimento do Sr. Prefeito e da 

Secretária de Saúde para as providencias necessárias. Reivindicou que 

medidas urgentes devem ser tomadas para evitar que os estudantes do 

Ensino Médio, sejam ainda mais prejudicados pela falta de professores. 

Conclui, solidarizando- se com os moradores da Vila do Patal. Em 

seguida, o Sr. Presidente convidou para assomar a tribuna o Sr. Ver. 

Miguel Ivonaldo F. Barreto, que após cumprimentar os nobres Edis, 

saudou em nome da Sra. Deusa os residentes da Vila do Patal. 

Inicialmente, sublimou os embates entre Base e Oposição, ambos são 

relevantes para a democracia no Parlamento. O Orador, tece alguns 

esclarecimentos sobre a colocação do Ver. Francisco Valécio acerca da 

decisão do Ministro do STF Marco Aurélio, sobretudo, preconiza respeito 

ao direito de fazer a defesa, e cautela nas acusações. Enalteceu ainda o 

requerimento de sua autoria apresentado no dia 04 do mês de abril, 

pedindo serviços de limpeza de Vias Públicas, Iluminação Pública e 

Revitalização da Praça central da Vila do Patal, notificando que a mesma 

receberá os referidos serviços. Além disso, enunciou que o Governo atual 

recebeu este Município necessitando de inúmeras melhorias. Em 

justificativa ao seu requerimento, pede parceria entre a Prefeitura 

Municipal, SENAR e SENAC, objetivando desta forma a realização de 

cursos de geração de emprego e renda no Município de Augusto Corrêa. 
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Aproveitou a ocasião para agradecer a Vila do Patal pelos votos 

conquistados na última eleição municipal. Outrossim, pediu a 

compreensão dos nobres Edis, pois os serviços propriamente dito chegará  

em todas as Comunidades do Município. Fez uso da palavra a Sra. Verª. 

Lilian Reis Padilha que ao cumprimentar os presentes, agradeceu a 

Deus pelo momento oportuno. Em ato contínuo, justificou que constatou 

através de visita a grande necessidade da construção de um Micro 

Sistema de Abastecimento de Água para atender as necessidades da 

comunidade do Patal. Frisou agradecimentos aos moradores da mesma, 

no tocante os votos adquiridos no pleito eleitoral, no entanto, externando 

seu apoio a todos. Professou ainda que, esteve visitando o Posto de 

Saúde da supracitada Vila, neste seguimento, realizou requerimento 

verbal solicitando uma Ambulância para atender a demanda da 

comunidade e adjacências, enfatizando que saúde e educação são 

questões prioritárias na vida do ser humano. Ao findar, exemplifica que 

como vereadora não tem a atribuição de construir obras no município, 

mas sim, levar ao conhecimento do Governo Municipal para as 

providencias cabíveis. Continuando, usou a tribuna o Sr. Ver. José 

Benedito G. Fernandes onde saudando os presentes, agradeceu a Deus 

pela realização de mais sessão, à vista disso, congratula- se 

nomeadamente com os moradores da Vila do Patal, agradecendo- os 

pelos votos obtidos na eleição municipal. Reportando- se ao Sr. João 

Batista, frisa que é um grande desafio estar à frente de uma gestão 

escolar. Ratificou que o trabalho do Ver. é fiscalizar e buscar atender os 

interesses dos munícipes. Na oportunidade, relatou que esteve 

juntamente com a Verª. Lilian Reis visitando o Posto de Saúde desta Vila, 

onde comprovou a carência de uma ambulância, além disso, informou que 

no mês de setembro o município será contemplado com uma ambulância. 

Teceu agradecimentos ao Dep. Federal Beto Faro, pela Emenda 

Parlamentar na ordem de trezentos mil reais (R$300,000)  para a compra 

de equipamentos aos Postos Municipais de Saúde. Ainda com uso da 

palavra, realizou requerimento verbal, solicitando a Construção de um 

Laboratório de Informática na Vila do Patal. Encerrando, efetuou 

requerimentos verbais requerendo a construção da Ponte de acesso a 

Vila do Buçú e colocação de aterro no Porto de embarque e desembarque 

da Vila de Nova Olinda. Fazendo uso da palavra a Sra. Verª. Glaucia F. 

de Araújo Sério que depois de saudar os presentes, agradeceu a Deus 

pela sessão legislativa na Vila do Patal. A qual, congratula- se com os 

moradores da mesma pelos votos conquistados. Frisou que o papel do 

Ver. é fiscalizar e legislar, buscar melhorias a população dento dos seus 

limites. Na ocasião, informou que através de uma Emenda Parlamentar 
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que solicitou ao Dep. Federal Vladimir Costa receberá o Município uma 

Ambulância. Além disso, solicitou três(03) Patrulhas Mecanizadas. Teceu 

esclarecimentos aos seus Pares acerca dos debates sobre os Processos 

Licitatórios nº010 e 012, ressaltando que o TCM notificou os referidos 

processos através de medida cautelar, retratando que nos mesmos 

haviam indícios de erros. Pontuou que, como a Câmara Legislativa não se 

manifestou sobre esta questão, o Poder Executivo buscou medidas para 

se defender, sendo portanto, acatada pelo TCM. Seguiu, justificando que 

é do conhecimento de todos a necessidade da construção de uma escola 

que atenda crianças da educação infantil nesta Vila. Assim sendo, de 

grande importância que haja água de qualidade na referida Vila para 

atender satisfatoriamente a demanda de moradores. Defende também 

que, devido ao surgimento de novos ramais, é necessário o seu 

alargamento e iluminação. Discorreu ainda que, participou da elaboração 

do PPA (Plano Plurianual), apresentando na ocasião, diversas propostas 

para serem desenvolvidas no Município. Ultimou, comentando que 

reunirá- se com a Diretora da URI para saber o motivo pelo qual os 

professores aprovados no Processo Seletivo do Estado ainda não foram 

contratados, bem como, com a Comissão de Constituição, Justiça e 

Redação de Leis, no dia 24 do corrente mês para discutir sobre o Projeto 

nº 005/2017 de autoria do Poder Executivo. Fez usou da palavra o Sr. 

Ver. Antônio Maria R. Marques  que após efetuar saudações aos 

presentes, agradeceu a Comunidade do Patal pelos votos obtidos. 

Outrossim, manifestou- se favorável aos requerimentos apresentados, 

sublimando serem todos de fundamental importância aos munícipes. Em 

parte, o Sr. Ver. Niaris Nogueira, convocou os membros da Comissão de 

Finanças, Economia, Fiscalização Financeira e Orçamento para uma 

reunião no dia 24 do corrente mês, a partir das dez (10:00) horas da 

manhã no Poder Legislativo Municipal. De posse da palavra o Sr. 

Presidente que cumprimentando os Sres. e Sras. Vereadoras e demais 

presentes, seguiu agradecendo aos moradores da Vila do Patal por ter 

concedido a realização de uma sessão legislativa nesta Vila e com 

satisfação, congratula- se com os Sres. Arlindo, Pastor Gilberto e Alcindo, 

pedindo a Deus que ilumine o caminho de todos. Direcionando- se ao 

Gestor Escolar Sr. João Batista, disse que levará suas colocações ao 

conhecimento do Sr. Prefeito para as providencias necessárias. Expondo 

a justificativa de seu requerimento, relata que os serviços solicitados são 

essências para garantir a qualidade de vida das pessoas, que inclusive é 

um sonho almejado por anos promover aos moradores da Vila Sorriso a 

construção de um Micro Sistema de água. Aduz ainda que, não se 

considera Vereador de Base ou Oposição, mas sim, do Povo de Augusto 
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Corrêa, desta forma agradece a Vila do Patal pelos votos obtidos na 

Eleição Municipal, pois irá retribui- los através de trabalhos, por fim, 

gratulou- se com o Dep. Federal Beto Faro, mediante a Emenda 

Parlamentar na ordem de trezentos mil reais (R$300,000) para a compra 

de equipamentos aos Postos de Saúde Municipais. Em seguida colocou o 

Sr. Presidente em discussão e votação do Plenário os Processos de 

Títulos de Doação de Terras de autoria do Poder Executivo: nº386/2017 

ao Sr. Francisco de Assis Nunes de Araújo, nº633/2017 ao Sr. João 

Eudes da Guia, nº639/2017 ao Sr. David Pompeu dos Santos, e os 

Requerimentos: nº18/2017 do Sr. Ver. Miguel Ivonaldo, nº08/2017 do Sr. 

Ver. Raimundo Reginaldo, nº14/2017 do Sr. Ver. Francisco Valécio, 

nº09,nº10 e nº11/2017 do Sr. Ver. Niaris Nogueira, nº20,nº21 e nº22/ 

2017 da Sra. Verª. Glaucia Sério, nº08/2017 da Sra. Verª. Lilian Reis e 

nº09/2017 do Sr. Ver. José Benedito, sendo todos aprovados por 

unanimidade. Distribuição para a Comissão de Constituição, Justiça e 

Redação de Leis o Projeto de Lei nº09/2017 de Autoria do Ver. Francisco 

Valécio- Que Dispõe sobre a Bonificação devida aos Agentes 

Comunitários de Saúde, Agentes de Combates a Endemias e Servidores 

da Secretaria Municipal de Saúde. Não havendo mais nada a ser tratado 

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

marcando a próxima para o dia 29 do corrente mês. Sala das sessões da 

Câmara Municipal de Augusto Corrêa, em 22 de agosto de 2017.  

 

 

 

 

 

  


