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

em 05 de setembro de 2017. 

 

Aos cinco (05) dias do mês de setembro 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 constatando número 

regimental declarou em nome de Deus aberta a presente sessão. Em 

seguida, o segundo Secretário procedeu a leitura Bíblica extraída do livro 

de Provérbios Cap. 16 Vers. 1 a 6. 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. Em ato contínuo, pediu ao primeiro Secretário proceder a 

leitura da matéria em pauta constando: Requerimentos nºs12,13 e 

14/2017 do Sr. Ver. Niaris Nogueira Ferreira, leitura e Votação dos 

Pareceres da Comissão de Finanças, Economia, Fiscalização Financeira 

e Orçamento do Projeto de Lei nº003/2017 de Autoria do Poder Executivo- 

Dispõe sobre Autorização para Abertura de Crédito Especial no Valor de 

(R$200.000,00) duzentos mil reais e do Projeto de Lei nº004/2017 de 

autoria do Poder Executivo- Dispõe sobre Autorização para Crédito 

Especial no valor de (R$968.000,00) novecentos e oitenta e nove mil 

reais. Terminada a leitura da matéria em pauta o Sr. Presidente convidou 

o Sr. Ver. Niaris Nogueira para apresentar os seus requerimentos que 

solicitou, Regularização da Iluminação Pública na Comunidade do 

Perimirim, Perfuração de Poço Artesiano e Bomba D’Água na Comunidade 

do Igarapé do Felipe, e Regularização da Iluminação Pública na 

Comunidade do Jutaí. Passando para o grande expediente o Sr. 

Presidente convidou o Sr. Ver. Niaris Nogueira Ferreira para fazer uso 

da palavra, que após saudar os presentes, reportou- se aos seus 

requerimentos, solicitando ao Poder Executivo as providencias 

necessárias no sentido de executar os serviços solicitados nas 

supracitadas Comunidades. Tendo em vista que, desta forma 

proporcionará melhor comodidade aos moradores e por fim, solicitou 

através de ofício providencias imediatas a Secretaria de Obras para que 

sejam finalizados os serviços no Ramal de acesso as Comunidades de 

São Luís do Apió, Bragancinha, São Raimundo, Santa Luzia e Zé Castor. 

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

que em nome do Sr. Presidente cumprimentou a Mesa Diretora e por 
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seguinte, aos demais presentes. Seguindo, agradeceu a Deus pela 

realização de mais uma sessão, voltada ao interesse da população. 

Questionou os serviços realizados pelo Governo do Estado na estrada 

que liga a Vila de Araí, que além de estarem inacabados são de péssima 

qualidade. O Edil cobrou providencias para que os serviços propriamente 

ditos sejam concluídos. Dado um a parte ao Sr. Presidente, disse que 

conversará com o Secretário Municipal de Obras para saber quais são os 

conhecimentos do Município a cerca destes serviços. Relatou ainda sobre 

um acontecimento ocorrido na Escola Municipal da Comunidade do Porto 

do Campo, que de acordo a relatos de mães de alunos, um cidadão que 

se intitula representante do Governo Municipal incentivou alunos a 

remessar ovos na Professora, inclusive a afastou da citada escola 

colocando a sua esposa para ocupar o seu cargo e no entanto, ser a 

responsável pela escola. Finaliza, desejando a todos bom retorno aos 

seus lares. Prosseguindo, usou a tribuna o Sr. Antônio Maria Rabelo 

Marques, que após saudar a todos os presentes, agradeceu a Deus pelo 

momento oportuno. Posteriormente, efetuou agradecimentos ao Governo 

Municipal pelos serviços de Iluminação Pública executados nas 

Comunidades do Porto Velho e Buçuzinho, assim como, aos serviços 

iniciados no Ramal da Comunidade da Boa Fé. Usou a tribuna o Sr. Ver. 

Jamerson William Alves da Costa  que saudando os Sres. e Sras. 

Vereadoras e demais presentes, discorreu sobre a Medida Cautelar 

realizada pelo TCM, no tocante aos Pregões nº010 e nº012/2017, frisando 

que ao ter realizado visita no TCM, ficou sabendo que a mesma já havia 

sido suspensa. Aduz o Ver, que grande é a falta de preocupação do 

Governo Municipal para com a fiscalização exercida pela Câmara 

Legislativa. Professa que, reconhece o trabalho de infraestrutura que o 

governo executa no Município, porém, sem terem os Sres. Vereadores 

quaisquer conhecimentos do custo estas obras, pois o Sr. Prefeito nega- 

se a enviar a este Poder os esclarecimentos solicitados pelos Edis. 

Expondo esclarecimento sobre a Arena Esportiva do Bairro Jardim Bela 

Vista, disse que a Emenda Parlamentar enviada pelo Dep. Pio X estava 

destinada para a construção de uma Quadra de Esportes, porém 

mudaram o projeto sem o seu conhecimento, contudo, se na mesma foram 

usados matérias de má qualidade é necessário buscar explicações com a 

Engenheira responsável pela obra. Em parte, o Sr. Presidente falou que 

possui a cópia da Suspensão da Medida Cautelar, no tocante aos Pregões 

nº010 e nº012/2017, o qual solicitou cópias para o conhecimento dos 

demais Edis. Dando continuidade, assomou a tribuna o Edil Miguel 

Ivonaldo Farias Barreto que cumprimentando a todos os presentes, 

teceu felicitações ao Exmo. Juiz de Direito Francisco Gil Barbosa, 



3 
 

mediante ao Projeto Cidadania Total, realizado nos dias 20 a 25 do mês 

de agosto neste Município. Reiterando comentários ao discurso efetuado 

pelo Ver. José Carlos no que se referre a estrada, disse que é uma 

situação complicada, uma vez que os serviços são ineficientes. Além 

disso, o Secretário de Transporte do Estado, propôs ao Sr. Prefeito 

Municipal, colocar os maquinários do Município para realizar esses 

serviços. Sendo que este acordo não foi aceito. Encerra, fazendo 

referência ao 07 de setembro Dia da Independência do Brasil, sublimando 

que é a política ou a cultura do povo brasileiro que necessita ser 

modificada, que impede que sejamos um país melhor. Em seguida, 

convidou o Sr. Presidente a Relatora da Comissão de Finanças, 

Economia, Fiscalização Financeira e Orçamento para realizar a leitura do 

Parecer nº04/2017 do Projeto de Lei nº003/2017 de Autoria do Poder 

Executivo- Dispõe sobre Autorização para Abertura de Crédito Especial 

no Valor de (R$200.000,00) duzentos mil reais, seguindo efetuou a leitura 

do Parecer nº03/2017 do Projeto de Lei nº004/2017 de Autoria do Poder 

Executivo- Dispõe sobre Autorização para Crédito Especial no valor de 

R$968.000,00) novecentos e oitenta e nove mil reais,  onde tendo votado a 

referida Comissão favorável à aprovação dos mesmos. Após, o Sr. 

Presidente submeteu- os em discussão e votação do Plenário, sendo 

aprovados por unanimidade. Na sequência, colocou em discussão e 

votação os requerimentos nºs12,13 e 14/2017 do Sr. Ver. Niaris Nogueira 

Ferreira, sendo todos aprovados por unanimidade. Não havendo mais 

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

sessão marcando a próxima para o dia 12 do corrente mês. Sala das 

sessões da Câmara Municipal de Augusto Corrêa, em 05 de setembro de 

2017.  

 

  


