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

em 07 de novembro de 2017. 

 

Aos sete (07) dias do mês de novembro 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 Salmos. 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 dos seguintes: I- Ofício 

nº392/2017 de Autoria da Secretaria Municipal de Saúde, II- 

Requerimentos nº13/2017 de Autoria do Sr. Ver. José Carlos Amorim da 

Costa, nº11/2017 de Autoria do Sr. Ver. Raimundo Reginaldo Santana. 

Em ato contínuo, pediu o Sr. Presidente ao primeiro Secretário proceder a 

leitura do ofício nº392/2017- Assunto: Apresentação do RAG (Relatório 

Anual de Gestão) do 2º Quadrimestre da Secretaria de Saúde, exercício 

de 2017, além da solicitação da Plenária desta Casa Legisla tiva para 

realização da Audiência Pública, com sugestão para o dia 17 do corrente 

mês. Concluída a leitura da matéria em pauta o Sr. Presidente convidou o 

Sr. Ver. José Carlos Amorim para efetuar a apresentação de seu 

requerimento, que solicitou ao Poder Executivo a Construção de um 

Mercado Municipal na Vila do Araí. Justificou que a referida solicitação, 

visa atender os apelos dos moradores, assim poderem usufruir de um 

espaço adequado para aquisição do pescado. Logo após, o Sr. Presidente 

pediu ao primeiro Secretário ocupar a sua cadeira para que pudesse 

realizar a apresentação de seu requerimento que solicitou, 

Empiçarramento da Travessa Rio de Janeiro, no Bairro Pratiaçu, nesta 

cidade. Para defende- lo, falou que a falta de pavimentação ocasiona 

diversos transtornos por conta do acúmulo de água que transborda devido 

o desnível pela falta de empiçarramento no perímetro citado, tornando- se 

intrafegável. Encerrando o pequeno expediente o Sr. Presidente deu 

início ao tempo destinado a tribuna popular convidando o Dr. Josué 

Moraes para fazer uso da palavra, inicialmente efetuou saudações ao 

egrégio Plenário e a população augustocorreense, em nome do Dep. 

Jaques Neves. Na oportunidade, fez referência ao Projeto Cultural Uruluar 
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2017. Seguindo, enfatizou a importância de um amplo debate com a 

sociedade dos projetos de leis, antes de serem submetidos a Plenária. 

Contudo, reportou- se aos Projetos de Leis que estão tramitando neste 

Poder, sobretudo, mencionando as Prestações de Contas Públicas de Ex- 

Prefeitos Municipais. Bem como, a proposta de autoria do Poder 

Executivo, que Altera Dispositivos da Lei Municipal-Institui o Código 

Tributário do Município, tecendo alguns esclarecimentos sobre o mesmo. 

Assim sendo, pontuou a falta de proporções de grande relevância para o 

Município, citando o PPA e a LOA para o exercício de 2018. Encerra, 

dizendo que como o Poder Executivo nega- se a ser transparente com o 

Poder Legislativo, enviou o Promotor de Justiça ofícios ao Executivo 

Municipal pedindo esclarecimentos, sendo que já se passaram mais de 

quarenta dias e nenhuma resposta foi apresentada. Passando para o 

grande expediente ocupou a tribuna o Sr. Ver. Miguel Ivonaldo F. 

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

presentes, realizou agradecimentos a Gestão Municipal pelas obras 

entregues na Comunidade de Itapixuna. Na ocasião, discorreu acerca do 

Projeto “Curso Horticultura” efetivado em parceria com o Governo 

Municipal e SENAR, o qual também estar contemplando a região 

interiorana do Município. Sequenciando, fez referências aos trabalhos que 

estão sendo executados no Município pela Secretaria de Obras, como 

medidas preventivas a inundações com a chegada do período invernoso. 

Reportando- se a respeito da Estrada PA-462, informou que esteve 

presente no município o Secretário de Transporte de Estado, juntamente 

com o Dep. Eliel Faustino, tratando sobre a recuperação da referida 

rodovia e da visita que fariam a Vila de Araí, onde ficou encaminhado ao 

Diretor da Regional a conclusão dos trabalhos na mesma iniciados, uma 

vez que o pagamento à empresa encarregada da obra foi efetivado. 

Retratou ainda a visita que fez o Sr. Prefeito Municipal e Secretária de 

Educação nas Escolas da Rede Municipal da Região Interiorana do 

Município, pontuando a importância de economizar energia elétrica nas 

mesmas. Usou a tribuna a Sra. Verª. Glaucia F. de Araújo Sério  que 

após congratular- se com os presentes, agradeceu a Deus pelo dom da 

vida. A princípio, efetuou verbalmente requerimentos solicitando, a 

Expansão da Energia Elétrica nos Bairros São Benedito e Liberdade. No 

ensejo, convocou os membros da Comissão de Constituição e Justiça 

para reunirem- se neste Poder no dia 09 do corrente mês, para 

apreciarem os Projetos de Lei nº008,009 e 010/2017. Proferindo afirmou a 

realização da Sessão Solene em Comemoração aos 500 anos da Reforma 

Protestante, a suceder- se no dia 14 nessa Casa Legislativa. Enfim, 

relatou que nem todas as Unidade de Saúde instituídas no Município, 
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estão dentro do Programa do Ministério da Saúde, contudo, estar 

tomando as providencias necessárias para a permanência do médico para 

o Bairro São João Batista, pois como constatou a demanda daquela 

Instituição de Saúde é grandiosa. Dando continuidade, fez uso da tribuna 

o Sr. Ver. Sebastião Siqueira Quadros que saudando os colegas 

Vereadores e aos presentes, agradeceu a Deus pelo momento oportuno.  

Teceu agradecimentos ao Governo Municipal pela revitalização do Muro 

do Cemitério, Praça e Cruzeiro da Comunidade de Itapixuna. Outrossim, 

procedeu requerimento verbal ao Secretário Municipal de Obras, 

solicitando com urgência serviços de melhorias no Ramal de acesso as 

Comunidades de Ipixuna e Cedro, que por sua vez estar prejudicando o 

transitar do veículo escolar. Relatou ainda a respeito da falta de 

infraestrutura nas estradas vicinais do Município, onde a situação se 

agrava com o período de chuvas. Encerra, expondo- se a favor dos 

requerimentos apresentados. Em seguida, ocupou a tribuna o Sr. Ver. 

José Carlos A. da Costa que em nome do Sr. Presidente cumprimentou a 

Mesa Diretora e por seguinte, aos demais presentes, seguiu, agradecendo 

a Deus por mais uma sessão legislativa. Iniciou o seu discurso, 

discorrendo- se do falecimento de uma moradora da Vila do Araí, assim 

como, lamentou a enfermidade de um amigo. Tecendo Comentários 

atinentes sobre a Estrada PA-462, disse que será necessário proceder os 

trabalhos novamente, já que foram iniciados de péssima qualidade, que 

inclusive relata a situação precária da Ponte da Comunidade do Arrozal, 

evidenciando a falta de recursos para a sua construção. Na oportunidade, 

reiterou o envio de ofício ao Secretário de Obras, solicitando melhorias no 

Ramal do Zé Abrão ao Laguinho e que sejam executados antes do 

período chuvoso. Além disso, pediu serviços de melhorias as ruas da Vila 

de Araí, uma semana que antecede ao Círio, a realizar- se no dia 19 do 

corrente mês. Finaliza, fazendo um pequeno levantamento das obras 

realizadas no Município e que também chegue a Vila acima mencionada. 

Fez uso da palavra o Sr. Ver. Niaris Nogueira Ferreira, efetuou 

saudações aos presentes, em seguida, reportou- se a visita que fez a 

EMEF Prof.ª Rosa Athayde, onde constatou que a situação nesta 

Instituição de Ensino estar precária. Desta forma, solicitou o envio de 

ofício à Secretária Municipal de Educação solicitando, otimização das 

salas, troca de dispositivos elétricos, além de salas e banheiros 

adaptados aos alunos cadeirantes, visando assim amenizar os problemas. 

No ensejo, solicitou através de ofício ao Secretário de Obras serviços de 

empiçarramento na estrada que liga a Sede do Município as Comunidades 

do Malhado, Ilha das Pedras, Perimirim e Ponta de Urumajó, verificando 

também um tubo que estar provocando rachaduras no perímetro de 
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acesso à Ilha das Pedras. Ainda com uso da palavra, falou acerca da 

PA/462, questionando o fato da empresa encarregada da obra ter 

recebido o pagamento, já que constatou que nenhuma melhoria nessa 

rodovia foi realizada. O Edil solicitou um pedido documental a Secretária 

de Saúde, pedindo explicações a respeito da parceria firmada entre a 

Secretaria Municipal de Saúde e o Hospital São Miguel, afirmando que 

neste não há médicos. Enfim, declarou que tudo que nesta Casa solicita 

não é para benefício próprio e sim para o bem comum da população. Em 

parte, comunicou o Presidente da Comissão de Finanças uma reunião 

para o dia 09 do corrente mês, no Salão Plenário, no sentido de apreciar 

e deliberar o Projeto de Lei nº001/2017- de Autoria do Poder Executivo, 

que Altera Dispositivo da Lei Municipal nº1.506 de 12 de dezembro de 

2003- que Institui o Código Tributário do Município de Augusto Corrêa. De 

posse da palavra o Sr. Presidente onde saudando os presentes, 

discorreu sobre a Estrada PA-462, dizendo que o dia em que essa rodovia 

receber serviços de Pavimentação Asfáltica, terá sua parcela de 

contribuição, pois muito de empenha para alcançar tais serviços. Todavia, 

lembrou- se de uma conversa que tivera com o Conselheiro do TCE- Sr. 

Luís Cunha, acerca de um extenso Abaixo-assinado que fizeram os 

munícipes pedindo a melhoria da supracitada estrada. Contudo, expos 

que a presença do Secretário de Transporte do Estado nesse Município, 

somente evidencia que os serviços propriamente ditos serão efetivados. 

Além disso, prometeu o Executivo Estadual a construção de cinco (05) 

Pontes, nas localidades de Vila Nova, Aturiaí, Pau de Cê e Ipixuna, e 

vinte (20) quilômetros de asfalto. Por fim, reafirmou a realização da 

Sessão Solene para comemorar os 500 anos da Reforma Protestante, a 

realizar- se no dia 14 deste mês, nessa Casa de Leis. Em seguida, 

submeteu à discussão e votação os Requerimentos: nº13/2017 de 

Autoria do Sr. Ver. José Carlos A. da Costa, nº11/2017 de Autoria do Sr. 

Ver. Raimundo Reginaldo Santana, sendo todos aprovados por 

unanimidade. Nada mais a ser tratado nem comentado o Sr. Presidente 

encerrou a presente sessão marcando a próxima para o dia 14 do 

corrente mês. Sala das sessões da Câmara Municipal de Augusto Corrêa, 

em 07 de novembro de 2017.  

 


