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

em 31 de outubro de 2017. 

 

Aos trinta e um (31) dias do mês de outubro 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 invocando o preceito 

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

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

de Provérbios Cap. 16 Vers. 01 a 06. 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 

unanimidade. Na sequência, o Sr. Presidente pediu ao primeiro Secretário 

proceder a leitura da matéria em pauta que constou do seguinte: 

Requerimentos nº12/2017 de Autoria do Sr. Ver. José Carlos Amorim da 

Costa, nº30 e nº31/2017 de Autoria da Sra. Verª Glaucia F. de Araújo 

Sério. Iniciando o pequeno expediente o Sr. Presidente convidou o Sr. 

Ver.  José Carlos Amorim para efetuar a apresentação de seu 

requerimento, que solicitou ao Poder Executivo 3KM de Pavimentação 

Asfáltica na Vila do Araí. Justificando que por se tratar de uma 

comunidade nos limítrofes do Município em função da dimensão territorial, 

surge a necessidade de um projeto de urbanização. Seguindo, a Sra. 

Verª. Glaucia Sério ocupou a tribuna para apresentar os seus 

requerimentos que solicitou, Apoio às Escolas Dominicais e Escolas 

Bíblicas de Férias(EBFs) das Assembleias de Deus do Município de 

Augusto Corrêa. Em sua defesa, falou que as referidas Escolas, se 

destinam ao estudo exaustivo da Bíblia Sagrada, através de um processo 

de educação informal, tem como objetivo se socializar desenvolvendo 

nelas hábitos, modos de pensar e agir frente aos obstáculos enfrentados 

na vida. Solicitou também a Construção de Cais de Arrimo, Revitalização 

do Trapiche e Urbanização da Orla de Porto do Campo. Justificou que a 

referida Comunidade contribui de forma direta com o desenvolvimento de 

nosso Município através da pesca. Encerrando o pequeno expediente o 

Sr. Presidente deu início ao tempo destinado a tribuna popular 

convidando a Sra. Alessandra do Nascimento para fazer uso da palavra, 

onde saudando a todos, gratificou- se em nome da Escola Emiliano 

Picanso com os Sres. e Sras. Vereadoras, em especial com o Edil José 

Carlos Amorim e Ex. Ver. Francisco Edinaldo(estrela), pelo apoio 
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prestado no tocante a falta de professores na Rede Estadual de Ensino, 

sendo portanto, a referida problemática solucionada. Enfim, solicita mais 

uma vez o apoio dos mesmos para com a construção de uma Escola que 

ofereça conforto aos alunos do Ensino Médio na Vila de Araí. Passando 

para o grande expediente o Sr. Presidente facultou a palavra ao Sr. Ver. 

Francisco Valécio de Abrantes  que cumprimentando a todos os 

presentes nomeadamente, solidarizou- se com a Verª. Glaucia Sério, 

quando se reporta a Pesca da Comunidade do Porto do Campo, fez 

menção a uma ação efetiva para combate a pesca ilegal na região. Na 

ocasião, congratulou- se com a Sra. Alessandra do Nascimento, dizendo 

que grande foi o empenho dos Sres. Edis para resolver a problemática no 

Ensino Médio. Ratificou ainda que o nome do Livro em que o Sr. João 

Vicente Goulart lançou, chama- se “Jango e eu” - Memórias de um exílio 

sem volta. Outrossim, manifestou- se insatisfeito com a não conclusão do 

prédio da Câmara Municipal, propondo aos demais Edis intervir ao 

Secretário da Casa Civil, buscando providencias a essa questão. Expondo 

comentários a Estrada PA/462, externou sua preocupação pedindo que 

investimentos por parte do Estado, destinem- se a essa rodovia, pois, 

existe um grande escoamento da produção agrícola. Tal como, solicitou 

saber por parte da Secretaria de Educação do Estado, se o Governo 

Estadual tem interesse de investir no Ensino Universitário desse 

Município. Concluiu, solicitando ofício ao Exmo. Juiz Titular da Comarca 

de Augusto Corrêa Sr. Antônio Gil Barbosa, pela iniciativa tomada de 

estar realizando junto a Prefeitura Municipal mais um Projeto Cidadania 

Total. Seguindo, usou a tribuna o Sr. Ver. Niaris Nogueira Ferreira  que 

após cumprimentar a todos os presentes, realizou felicitações a Sra. 

Alessandra do Nascimento, sobretudo, manifestando- se a disposição da 

mesma. Discorreu a respeito da PA/462, onde percebe que o Governador 

do Estado não demonstra qualquer vontade de investir nessa estrada. 

Professou comentários acerca da carência de medicamentos nos Postos 

Médicos Municipais, além disso, os serviços de Ambulância, não atendem 

a contento a população desse Município. No ensejo, solicitou o envio de 

um ofício ao responsável pela Vigilância Sanitár ia, requerendo deste 

fiscalização nos Comércios locais, pois supostamente alguns 

estabelecimentos apresentam mercadorias vencidas. Todavia, solicitou 

providencias cabíveis a merenda escolar, para que satisfatoriamente 

atenda a demanda escolar. Declarou ainda que, suas cobranças neste 

Parlamento não correspondem a uma perseguição ao Governo Municipal, 

mas sim, porque almeja o melhor para o Município. Finaliza, 

congratulando- se com os Deputados Sidney Rosa e Eliel Faustino pelas 

Ambulâncias enviadas as Comunidades de Nova Olinda e Travessa do 
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Dez. Usou a palavra o Edil José Carlos Amorim da Costa  que saudando 

os presentes. Iniciou o seu discurso reportando- se a recuperação da 

PA/462, discorrendo dos péssimos serviços apresentados pela empresa 

encarregada da obra. Desta feita, declarou ser insustentável politicamente 

não ter um quilômetro de asfalto em sua região. Proferindo, esclareceu 

que o muro do Cemitério da Vila do Araí, foi construído através de 

recursos próprios, assim como, o aterro utilizado no Trapiche da 

Comunidade do Porto do Campo. Com relação as colocações da Sra. 

Alessandra, falou que pediu através de requerimento, a construção de 

três salas de aulas para atender aos estudantes da Vila do Araí, que em 

conformidade, pediu ao Ver. Ivonaldo Barreto levar ao conhecimento do 

Sr. Prefeito, a existência de um terreno para construir uma nova 

Instituição de Ensino. Assim sendo, exortou que possui um terreno para 

uma possível projeção de uma Creche na supracitada Vila. Dando 

prosseguimento, assomou a tribuna o Sr. Ver. Sebastião Siqueira 

Quadros que saudando os Sres. e Sras. Vereadoras e demais presentes, 

agradeceu a Deus por lhe conceder a vida e a segurança. Após, enfatizou 

comentários a respeito de um acidente ocorrido nas proximidades da 

Comunidade do Itapixuna, disse estarem os moradores enfrentando 

grandes dificuldades na área da saúde. Que de acordo,  reiterou o 

encaminhamento de ofício a Secretaria de Saúde, solicitando aquisição 

de Ambulância ou outro veículo para atender os moradores da referida 

comunidade e adjacências, amenizando dessa forma tal problemática. 

Neste seguimento, questionou o péssimo estado das Pontes e a Estrada 

PA/462, haja vista que, com a chegada do período chuvoso a tendência é 

piorar, inclusive propõe ao Secretário Municipal de Obras, intervir junto a 

Empresa encarregada da obra nessa rodovia. Com a palavra o Sr. Ver. 

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

Vereadoras e a todos os presentes. Reportou- se acerca dos cinco (05) 

Veículos em que o Município foi contemplado para atender na área da 

saúde. Bem como, pela inauguração do PSF da Travessa do Dez. 

Destarte, felicita a todos os Governos que de alguma forma contribuíram 

para alcançar essas benfeitorias. Na oportunidade, fez referência ao 

encerramento do Projeto Cidadania Total, realizado no dia 28 de outubro 

e promovido pelo Exmo. Juiz Antônio Gil Barbosa, disse que não poderia 

deixar de reconhecer o trabalho por este realizado no Município de 

Augusto Corrêa e da importância que tem a sociedade augustocorreense. 

Fazendo menção a falta de Segurança Pública, frisa que é uma realidade 

cotidiana enfrentada pela população, tornando- se um problema mundial. 

Sobretudo, aduz a necessidade de regulamentar a Guarda Municipal e 

também na criação do DEMUTRAN no Município de Augusto Corrêa. 
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Ultimou, solicitando através de requerimento verbal, em nome da Edil 

Glaucia Sério e Carlos Melo a realização de uma Sessão Solene no dia 14 

do mês de novembro para comemorar os 500 anos da Reforma 

Protestante, sendo um marco histórico na vida da humanidade. Usando a 

tribuna no grande expediente o Sr. Ver. José Benedito Gonçalves 

Fernandes que ao cumprimentar os presentes, agradeceu a Deus por 

mais uma sessão. A princípio, externou apoio aos requerimentos 

apresentados. Expondo sua preocupação a respeito da Segurança Pública 

no Município, disse que esteve com o Dep. Dirceu na Capital do Estado, 

onde foi em busca de meios para solucionar esta problemática, este lhe 

relatou que o aparato policial é insuficiente, mas que, todos têm que fazer 

a sua parte. Outrossim, reiterou requerimento verbal ao Governo 

Municipal, solicitando a ativação do Inforcentro na Vila de Nova Olinda. 

Na sequência, discorreu acerca da visita que fez a Escola Maria da 

Conceição na Vila acima citada, onde solicita o envio de ofício à 

Secretaria de Educação, requerendo a construção de três (03) salas de 

aula para oferecer mais comodidade aos estudantes e ainda, relatou 

sobre as reclamações que recebeu acerca da merenda escolar distribuída 

na Escola André Alves, nesta Vila. Finaliza, congratulando- se com a 

Gestão Municipal e Deputados Sidney Rosa e Eliel Faustino, mediante a 

entrega das Ambulâncias, proferindo que também contribuiu para almejar 

essa conquista a Vila de Nova Olinda. Continuando, fez uso da palavra a 

Sra. Verª. Glaucia F. de Araújo Araújo  que saudando os colegas Edis e 

aos presentes, solidarizou- se com o Ver. Jamerson William, sendo de 

acordo a realização de uma Sessão Solene em homenagem aos 500 anos 

da Reforma Protestante, tecendo alguns esclarecimentos acerca do 

assunto. Na ocasião, professou que esteve juntamente com a Verª Lilian 

Reis no PSF do Bairro São João Batista, participando do encerramento da 

Ação Mês Outubro Rosa. Que de acordo, solicitou um pedido documental 

direcionado à Secretaria de Saúde e que seja também, encaminhado ao 

referido PSF em nome da Enfermeira Talita Brito e aos demais 

envolvidos, como forma de agradecimentos pela ação. A mesma 

constatou ainda que, o Câncer tem ganhado proporções e acontece de 

forma corriqueira. Ressaltou que entrará em contato com a Secretária de 

Saúde, em busca de viabilizar a permanência de um médico para atender 

à contento a demanda daquele bairro. Encerra, agradecendo a Secretaria 

de Obras por estar solucionando o problema da falta de água da 

Comunidade do Cearazinho e a Deus por mais uma sessão. 

Prosseguindo, usou a tribuna o Sr. Ver. Miguel Ivonaldo F. Barreto  que 

após congratular- se com os presentes, enfatizou que diante a crise 

financeira enfrentada no País, sobretudo no Município de Augusto Corrêa, 
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manifesta seu contentamento, fazendo uma breve retrospectiva acerca 

dos avanços dessa Gestão. Aproveitou para informar que brevemente o 

Município será agraciado com mais aparato Policial, além disso, será a 

Delegacia local revitalizada. Na ocasião, deixando claro que a Gestão 

Municipal adotou como alternativa para proporcionar mais segurança 

pública, levar iluminação as Comunidades onde no momento é possível. 

Aduz o Orador que, a Secretaria de Obras em parceria com o Executivo 

Municipal, estar efetuando serviços de melhorias tanto na Sede, quanto 

na Região Interiorana do município e por fim, realizou agradecimentos ao 

Governo Municipal por todas as benfeitorias que estão sendo executadas 

neste Município. Fazendo uso da palavra a Sra. Verª. Lilian Reis Padilha 

que saudando a todos os presentes, agradeceu a Deus pelo dom da vida. 

Reportou- se sobre a visita que fez juntamente com o Edil Ivonaldo 

Barreto a Comunidade do Jutaí, procedeu requerimento verbal, pedindo 

serviços de Iluminação Pública para esta Comunidade. Relatando a 

respeito do Turismo, no seu ponto de vista disse que é importante a 

criação de projetos para valorizar e reconhecer as maravilhas que este 

Município possui. Em ato contínuo, deu direcionamento favorável aos 

requerimentos expostos e também as colocações da Sra. Alessandra. 

Teceu alguns esclarecimentos acerca da taxa cobrada de sepultamento 

nos Cemitérios Municipais, frisando que o pagamento serve para 

contribuir com os serviços de manutenção do mesmo. Findou, 

comentando que participou do encerramento do Mês Outubro Rosa, no 

PSF do Bairro São João Batista, exaltou a importância do exame do Colo 

do Útero e da Mama às mulheres. Na sequência, fez uso da palavra o Sr. 

Ver. Carlos Melo Lima Júnior  que em nome do Sr. Presidente saudou os 

colegas Legisladores e por seguinte ao público presente. Seguindo, 

solidarizou- se com os professores do Município de Bragança, relatando 

acerca do desconto no pagamento dos mesmos e no entanto, 

congratulou- se com as colocações do Edil Miguel Ivonaldo, sentindo- se 

feliz por estar os salários dos servidores municipais desse município em 

dia. Na oportunidade, comentando acerca das estratégias que o Governo 

Presidencial adota para permanecer no poder até ao término de seu 

mandato, onde sendo o povo quem sofrem as consequências. Proferiu a 

necessidade de uma nova política que invista nas áreas da saúde, 

educação e agricultura, que por sua vez vem salvando a economia do 

País. Ultimou, felicitando o Município pelas Ambulâncias conquistadas, 

tanto quanto as benfeitorias presentes no mesmo. De posse da palavra o 

Sr. Presidente que ao cumprimentar os nobres Parlamentares e demais 

presentes, expos- se favorável aos requerimentos apresentados. Efetuou 

um pequeno levantamento dos últimos acontecimentos neste Município, 



6 
 

citando as Ambulâncias entregues nas Comunidades de Nova Olinda e 

Travessa do Dez, assim como a Unidade Básica de Saúde nesta, disse 

ainda que não poderia deixar de agradecer ao Gestor Municipal por estas 

benfeitorias. Solicitou o encaminhamento de ofício ao Dep. Sidney Rosa, 

agradecendo- o pelo bem feito a Vila de Nova Olinda, tanto quanto ao 

Dep. Eliel Faustino, pois tais Ambulâncias muito auxiliará a demanda 

dessas Comunidade. Com relação a colocação da Sra. Alessandra para a 

construção de uma nova escola, falou que será viabilizado as 

possibilidades de efetivação desta Instituição de Ensino. No ensejo, 

solicitou o envio de ofício ao Exmo. Juiz Gil Barbosa, parabenizando- o 

pelo Projeto Cidadania Total, realizado neste Município. Na oportunidade, 

dirigiu- se ao Plenário, perguntando a possibilidade de realizar- se nesta 

Casa, no dia 14 do presente mês uma Sessão Solene em homenagem aos  

500 anos da Reforma Protestante. Outrossim, procedeu ofício para 

marcar uma audiência com a Mesa Diretora deste Poder, e por seguinte, 

reunir com o 33º Batalhão da Polícia Militar de Bragança e com isso 

discutir assuntos relacionados à segurança pública. Em seguida, colocou 

à discussão e votação os Requerimento de nº12/2017 de Autoria do Sr. 

Ver. José Carlos Amorim da Costa, nº30 e nº31/2017 de Autoria da Sra. 

Verª Glaucia F. de Araújo Sério, sendo os mesmos aprovados por 

unanimidade. Não havendo mais nada a ser tratado nem comentado o Sr. 

Presidente deu por encerrada a presente sessão marcando a próxima 

para o dia 07 do mês de novembro. Sala das sessões da Câmara 

Municipal de Augusto Corrêa, em 31 de outubro de 2017.  


