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

em 26 de setembro de 2017. 

 

Aos vinte e seis (26) 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 Isaias. Dando prosseguimento, o Sr. Presidente determinou ao 

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

submetida à discussão e votação, foi aprovada por maioria com uma 

abstenção do Sr. Ver. Francisco Valécio, declarando não ter estado 

presente na supracitada sessão. Na sequência, o Sr. Presidente pediu ao 

primeiro Secretário proceder a leitura da matéria em pauta que constou 

dos seguintes: I- Requerimentos nº15 e nº16/2017 de Autoria do Sr. Ver. 

Niaris Nogueira Ferreira, nº11/2017 de Autoria do Sr. Ver. Sebastião 

Siqueira Quadros, nºs27,28 e 29/2017 de Autoria da Sra. Verª. Glaucia F. 

de Araújo Sério, nº09 e nº10/2017 de Autoria do Sr. Ver. Raimundo 

Reginaldo Santana. Seguindo, efetuou o Sr. Presidente a leitura do Ofício 

nº02/2017- solicitando a presença dos Sres. e Sras. Vereadoras na 

Cerimônia de Posse dos Conselheiros Municipais e Assistentes Sociais, a 

realizar- se no dia 27 a partir das 19:00hs na Assembleia de Deus de 

Anápolis. Em ato contínuo, franqueou a palavra ao Sr. Ver. Francisco 

Valécio de Abrantes que ao saudar os presentes nomeadamente, 

congratulou- se em especial com todos os professores presentes nesta 

sessão Legislativa e frisou que essa Casa, configura- se como a casa do 

povo, onde acolhe, dar sugestões e também resolutividade aos problemas 

do povo. Na oportunidade, mencionou requerimento verbal, solicitando a 

realização de Audiência Pública para discutir sobre o PCCR (Plano de 

Cargos, Carreira e Remuneração) sobretudo, se há necessidade da 

elaboração de um novo, para que o Município de Augusto Corrêa seja 

contemplado com uma educação de qualidade, através da valorização do 

professor. Todavia, manifestou- se a favor da Categoria de Professores e 

desde já desculpando- se, pois, terá que se ausentar desta sessão para ir 

ao encontro do Deputado Francisco Melo, em busca de recursos para 

esse Município. Prosseguindo como os trabalhos, o Sr. Presidente 

convidou o Sr. Ver. Niaris Nogueira  para apresentar os seus 
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requerimentos, que solicitou a Regularização da Iluminação Pública e a 

Construção de um Micro Sistema de Água na Vila do Emburuaca. Após, o 

Sr. Presidente usando de suas atribuições, pediu permissão ao Plenário 

para que pudesse realizar a leitura de seus requerimentos de sua Mesa, 

solicitou a Recuperação do Ramal Bacanga/Campo da Tapera e a 

Perfuração de um Poço Artesiano na Comunidade da Tapera. Em seguida, 

procedeu a leitura e a defesa de seu requerimento o Sr. Ver. Sebastião 

Siqueira que solicitou o Rebaixamento da Energia Elétrica na Comunidade 

do Ipixuna. Justificou que, a falta de manutenção da iluminação pública 

na referida Comunidade é motivo de preocupação para seus moradores, 

haja vista que, dada a sua localização as margens da PA/462, o solicitado 

serviço é essencial para garantir outras demandas como a instalação de 

poços artesianos. Ocupou a tribuna para apresentar e defender os seus 

requerimentos a Sra. Verª. Glaucia F. de Araújo Sério que solicitou, 

Aquisição de uma Ambulância para atender as Comunidades de Vila 

Nova, Anoirá, Patal e Cearazinho. Justificou que, atender a população 

com serviços básicos na área da saúde deve ser condição essencial para 

garantir qualidade de vida à população. Solicitou a Construção do Cais de 

Arrimo, Urbanização da Orla e Revitalização do Trapiche de Ponta de 

Urumajó, defendendo- o disse que, visa o referido pedido investimento, 

não apenas em função do turismo, mas para dar maior comodidade a 

população local, que vive basicamente da pesca. Requer também a 

Otimização da Unidade de Saúde do Bairro São João Batista, em sua 

defesa, justificou que urge a necessidade de melhorar as instalações 

locais para atender a população com mais comodidade e qualidade, uma 

vez que, essa unidade não dispõe do serviço de distribuição de água 

potável, bem como, climatização em vários ambientes. Não havendo mais 

nenhum Ver. para apresentar requerimentos o Sr. Presidente deu início a 

tempo destinado a tribuna popular convidando o Prof. Valdeci Risoenho 

para fazer uso da palavra, que ao cumprimentar a todos os presentes, 

disse que a Categoria de Professores dispõe de uma atitude unicamente 

corporativista, sobretudo, preocupados em garantir seus direitos que 

foram adquiridos com muito esforço. Declara que, o PCR é sinônimo de 

preocupação, com relação a perda de direitos. Sublima que a perda de 

poder aquisitivo dos Professores, afeta diretamente suas famílias e no 

entanto, aduz que, se os municípios estão com dificuldades financeiras 

não corresponde ao professor pagar a conta, enfim, solicitou o apoio dos 

Sres. Edis para manter o crescimento da educação desse Município. 

Seguindo, fez uso da palavra o Prof. Horácio de Sousa, representante 

do SINTEPP, onde saudando a todos, teceu comentários a nível nacional, 

discorreu que a crise proposital instalada no Brasil e alguns projetos 
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federais, afeta diretamente a Classe de Trabalhadores da Educação, tal 

como: a Reforma da Previdência, Reforma Trabalhista e a Reforma do 

Ensino Médio. Ressaltou que, o PCCR (Plano de Cargos, Carreira e 

Remuneração) será substituído pelo PCR (Planos de Cargos e 

Remuneração) que rege a retirada de direitos, ou seja, a redução drástica 

das gratificações de nível superior, fato que leva a referida classe receber 

somente o Piso Salarial e mais 30%. Contudo, solicitou o apoio dos Sres. 

Edis, bem como, notifica- los a uma possível tramitação de um projeto 

nesta Casa, no tocante às mudanças no PCCR dos professores, finaliza, 

que educação é um investimento a longo prazo e precisa ser valorizada. 

Encerrando a tribuna popular o Sr. Presidente deu início ao grande 

expediente, na oportunidade o Sr. Ver. Jamerson William Alves da 

Costa pediu permissão ao mesmo para que pudesse de imediato fazer 

uso da palavra, e desde já informando o seu egresso da presente sessão, 

tendo o mesmo o pedido concedido. Saudou os Sres. e Sras. Vereadoras 

e aos demais presentes, após, agradeceu ao Chefe deste Poder por ter 

lhe concedido a palavra. Professou que a Câmara Municipal desconhecia 

a questão enunciada pelos professores, diante do exposto, compreende a 

intenção dos mesmos como uma ação preventiva. Na ocasião, falou que o 

mandato Legislativo dos Sres. Edis se posicionará sempre com muita 

responsabilidade, buscando analisar todos os projetos que pelo Executivo 

forem enviados a esta Casa de Leis, entretanto, conciliar o que seja 

melhor para o Município. Finaliza, que assim como os demais Vereadores 

se posicionará contra toda e qualquer retirada de direitos, seja qual for a 

classe. Usou a tribuna o Sr. Ver. Carlos Melo lima Júnior  que em nome 

do Sr. Presidente cumprimentou os colegas Vereadores e demais 

presentes, congratulou- se especialmente com a Classe de Professores, 

frisando que são estes que influenciam e formam cidadãos para uma 

sociedade melhor. Disse ainda que, a referida classe tem uma constante 

luta em busca da valorização e o reconhecimento. Enfatizou que sempre 

busca participar das Assembleias realizadas pelo SINTEPP, declara que é 

revoltante o cenário hoje em nosso País, onde a população é quem paga 

as consequências. Pontuou que neste Poder, ainda não foi tramitado 

nenhum projeto que consolide à situação explanada pelos professores. 

Manifestou apoio a essa categoria, pois uma sociedade sem educação 

não é sociedade e sugeriu aos colegas Edis a debater mais essa questão, 

bem como, a valorização da educação no Município. Tendo usado a 

tribuna o Sr. Ver. José Carlos Amorim da Costa  que em nome do Sr. 

Presidente cumprimentou a Mesa Diretora e a todos os presentes, 

agradeceu a Deus por este ter proporcionado a realização de mais uma 

sessão Legislativa, em prol do interesse do povo. Outrossim, externou 
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seu apoio a Classe de Professores, o qual de forma alguma será contra 

às melhorias para a população desse Município. Continuando, o Sr. Ver. 

Niaris Nogueira Ferreira pediu autorização ao Sr. Presidente para se 

pronunciar de sua Mesa, tendo o mesmo o pedido concedido, saudou os 

presentes nomeadamente. A princípio, manifestou apoio a Categoria de 

Professores, uma vez que, jamais será contra as benfeitorias que 

favorecem os munícipes. Em defesa de seus requerimentos, justificou que 

a falta de manutenção da iluminação pública na Comunidade do 

Emburuaca, é motivo de preocupação para seus moradores, além disso, 

compromete aqueles que trafegam pela Via, bem como, constatou que a 

escassez de água potável também é um grande problema, principalmente 

no período de Verão, e os poços não conseguem atender a todos os seus 

moradores. Fez uso da palavra a Sra. Verª. Lilian Reis Padilha  que 

cumprimentando o egrégio Plenário e ao público presente, agradeceu a 

Deus pelo momento oportuno. Na ocasião, a Verª. fez menção a 

requerimentos, solicitando a Construção de uma Praça com Arena 

Esportiva na Comunidade do Porto Velho e também a Regularização da 

Iluminação Pública na Comunidade do Livramento. Realizou ainda 

requerimento verbal, requerendo o encaminhamento de cópias da Lei 

Orgânica Municipal para todos as Escolas de Ensino do Município. No 

ensejo, externou apoio a Classe de Professores que buscam reivindicar 

seus direitos de forma unida e por uma causa justa. Assomou a tribuna a 

Sra. Verª. Glaucia F. de Araújo Sério  que saudando a todos, agradeceu 

a presença dos professores nesta Casa de Leis. Ressaltou a Edil , que 

falar de educação e valorização é muito gratificante,  enfatizando que além 

de estar Vereadora, também é professora, e todas as vezes que alguma 

medida for tomada para poder tirar aquilo que foi conquistado com muita 

luta e trabalho, obviamente será a favor. Na oportunidade, comentou que 

esteve Secretária de Educação no ano de 2009 à meados de 2010, 

buscou proporcionar a referida categoria um alinhamento do salário 

mínimo, chegando ao percentual de aproximadamente 21%(vinte e um por 

cento). A Verª. expôs- se a favor dessa classe, pois, na qualidade de 

professora é contra a elaboração do PCR ou qualquer projeto que venha 

lhe prejudicar, proferindo que tem como sonho conquistar o 

reconhecimento, ser verdadeiramente amparada e ter os seus direitos 

assegurados. Expondo comentários sobre o PCCR elaborado no ano de 

2009, pontuou a necessidade de ser este reavaliado, porém, no sentido 

de garantir e amparar os direitos da supracitada categoria. Encerra, 

dizendo que estar na luta por melhores condições de trabalho. 

Prosseguindo, usou a tribuna no grande expediente o Sr. Ver. Antônio 

Maria R. Marques que após saudar a todos os presentes, agradeceu a 
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Deus por mais uma sessão. Discorrendo acerca das reivindicações 

apresentadas pelos professores, prestou seu apoio e frisou que conhece 

a luta árdua que estes enfrentam dentro das salas de aulas, portanto, é a 

favor do reconhecimento dos mesmos. Usando a tribuna o Sr. Ver. José 

Benedito G. Fernandes onde cumprimentando os Sres. e Sras. 

Legisladoras, agradeceu a Deus por mais uma sessão Legislativa. 

Efetuou felicitações ao Coordenador do SINTEPP e demais Professores. 

Realizou comentários atinentes a respeito do PCCR, cujos professores 

externam preocupação à uma possível perda de direitos. Esclareceu que 

são os Sres. Vereadores representantes legítimos do povo e jamais 

apoiarão qualquer demanda que venha a atrelar neste Poder para usurpar 

os direitos dos mesmos. Discorreu ainda acerca da constante falta de 

água potável na Vila de Nova Olinda, diante do exposto,  solicitou o envio 

de ofício ao Governo Municipal para que providencias imediatas sejam 

tomadas, no sentido de solucionar essa problemática. Concluiu, tecendo 

comentários sobre a falta de Segurança Pública, que ocorre de forma 

corriqueira nesse Município. Na sequência, fez uso da palavra o Sr. Ver. 

Miguel Ivonaldo F. Barreto que saudando a todos, agradeceu a 

Categoria de Professores presentes neste Poder. Todavia, é esta 

Instituição uma Casa de debates, elaboração de leis e de reivindicações 

de direitos. Aduz o Edil que, não tem medo de afirmar que o fato do 

Governo Municipal atual não ter uma proximidade com o SINTEPP, tanto 

quanto tinha o Governo anterior, lidar a possibilidade de ter mais 

autonomia e não ser optado pelo governo. Inclusive os felicita porque hoje 

puderam neste Poder, esclarecer a intenção e o objetivo do Sindicato dos 

Professores. Lembrou- se que a Secretaria Municipal de Educação enviou 

ao SINTEPP um ofício no mês de junho do corrente ano, solicitando um 

membro para estar junto à comissão que vai analisar o PCCR, e até o 

momento não indicou o seu representante. Disse ainda que, os 

Vereadores configuram- se como um “para-choque” dos demais políticos, 

completando que é por conta da má distribuição de renda e a 

desvalorização que não permite que o cidadão possa ser independente 

financeiramente. O Ver. expos- se a disposição da supracitada categoria. 

Com a palavra o Sr. Ver. Sebastião Siqueira Quadros  onde 

cumprimentando os Sres. e Sras. Vereadoras e a todos os presentes, 

congratulou- se com todos os professores. No ensejo, externou apoio aos 

mesmos, e no entanto, discorrendo acerca da vasta luta que estes 

enfrentam. Ressaltou que, os Edis deste Município estão comprometidos 

com o povo e destacou que, se houver de tramitar um projeto neste Poder 

que tire os direitos da supracitada classe, jamais apoiarão. Seguindo, o 

Sr. Presidente pediu ao primeiro Secretário ocupar a sua cadeira para 
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que pudesse o mesmo se pronunciar no grande expediente, com a palavra 

saudou os colegas Edis e por seguinte, aos demais presentes. Em ato 

contínuo, disse que apesar de ter sido o Ver. mais votado deste 

Município, não pretende decepcionar o seu povo. Outrossim, informou não 

ter conhecimento nenhum desse projeto, haja vista que, não tem os Sres. 

Vereadores e o Gestor Municipal qualquer intenção de prejudica- los e 

sim, fazer o Município progredir. Que de acordo, ressaltou que a Vila de 

Nova Olinda, muito já foi beneficiada com diversas benfeitorias por este 

Governo. Inclusive, o Sr. Prefeito Municipal assinou convênio com o 

Correio para levar à Vila Hora mencionada uma Agência dos Correios. 

Tecendo alguns esclarecimentos com relação ao PCCR, disse que estar o 

mesmo defasado, mas que, solicitou a participação de uma professora 

para estar junto a comissão que irá analisa- lo. Em defesa de seus 

requerimentos, frisou que a Comunidade do Bacanga vem passando por 

muitos transtornos em função do estado em que se encontra o ramal que 

permite a mobilidade dos moradores por diversas comunidades até o 

campo da Tapera, tal como, pela falta de água, chegando a comprometer 

o desempenho escolar dos alunos da escola local. Em seguida, efetuou o 

Sr. Presidente a leitura do Ofício nº036/2017 de autoria da Coordenação 

do SINTEPP, solicitando a presença dos Sres. e Sras. Edis na Audiência 

Pública para debater a valorização da Educação Pública no Município, 

data e local a definir. Após, colocou em discussão e votação os 

Requerimentos nº15 e nº16/2017 do Sr. Ver. Niaris Nogueira Ferreira, 

nº11/2017 do Sr. Ver. Sebastião Siqueira Quadros, nºs27,28 e 29/2017 da 

Sra. Verª. Glaucia F. de Araújo Sério, nº09 e nº10/2017 do Sr. Ver. 

Raimundo Reginaldo Santana, 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 03 do mês de 

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

Augusto Corrêa, em 26 de setembro de 2017. 

 


