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

em 28 de novembro de 2017. 

 

Aos vinte e oito (28) 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 

havendo quórum legal, declarou em nome de Deus aberta a presente 

sessão. Em seguida, efetuou o segundo Secretário uma passagem 

Bíblica extraída do livro de Lucas. Dando prosseguimento, o Sr. 

Presidente determinou ao primeiro Secretário proceder a leitura da ata 

da sessão anterior, que submetida à discussão, na oportunidade, o Sr. 

Ver. Niaris Nogueira, pediu para ratificar os vocábulos Ponte sobre o Rio 

Felipe por Ponte do bambá que detinha em seu discurso, assim sendo, 

no discurso do Ver. Jamerson William. Concluída as observâncias, foi 

submetida à votação sendo aprovada por maioria e uma abstenção do 

Sr. Ver. José Carlos Amorim. Na sequência, o Sr. Presidente autorizou o 

primeiro Secretário proceder a leitura da matéria em pauta que constou: 

I- Requerimentos: nº 13/2017-Autor: Sr. Ver. Sebastião Siqueira 

Quadros, nº14 e nº15/2017-Autora: Sra. Verª. Lilian Reis Padilha, 

nº17/2017-Autor: Sr. Ver. Niaris Nogueira, II- Resolução nº04/2017-

Dispõe sobre o critério de votação para Renovação da Mesa Diretora 

para o exercício de 2018, III- Resolução nº05/2017- Regulamenta a data 

da Eleição para Renovação da Mesa Diretora para o exercício de 2018, e 

dá outras providencias. Efetuada a leitura da matéria em pauta o Sr. 

Presidente convidou o Edil Sebastião Siqueira para apresentar e 

defender o seu requerimento, que solicitou Abertura de Ruas com 

Prolongamento da Rede de Abastecimento de Água e Energia na Vila de 

Itapixuna. Em justificativa, disse que as referidas solicitações são 

essências para os moradores desta Vila, pois com o aumento 

populacional, faz- se necessário oferecer melhores condições de 

diversos serviços propiciados pelo Poder Público. Em seguida, o Sr. 

Presidente convidou a Sra. Verª. Lilian Reis para apresentar os seus 

requerimentos, que solicitou ao Poder Executivo a Construção de um 

Cemitério Público na Vila do Patal e a Construção de uma Praça com 

Espaço Recreativo na Comunidade da Peroba. Logo após, o Sr. Ver. 

Niaris Nogueira ocupou a tribuna para apresentar o seu requerimento 

que solicitou, Empiçarramento da Via Augusto Corrêa/ Patal. 

Continuando, procedeu o Sr. Presidente a leitura das Resoluções 



2 
 

nº04/2017 e Resolução nº05/2017 acima citadas. Passando para o 

grande expediente o Sr. Presidente franqueou a palavra aos Sres. e 

Sras. Vereadoras, fez uso da tribuna a Sra. Verª. Lilian Reis Padilha 

que cumprimentando os presentes, agradeceu a Deus pelo momento 

oportuno. Em defesa de seus requerimentos, disse que a dificuldade 

para sepultar seus mortos é um problema na Vila do Patal, além de ser 

uma necessidade é também uma questão de saúde. Bem como, a 

solicitação para a Comunidade da Peroba, visa proporcionar um 

ambiente saudável e alegre aos moradores. Após, discorreu de um 

relato, proferido por um morador da Comunidade de Vila Nova, referente 

ao grande consumo de drogas na mesma, porém, lamentou que a 

Audiência Pública sobre Segurança Pública, realizada no Município não 

surtiu efeito, pois os problemas permanecem. Frisou que, foi procurada 

por pessoas e na ocasião, relataram que alguns Vigias não recebem 

hora extra e nem o adicional noturno, no entanto, buscará informações 

com a Secretária de Saúde para melhor informa- los. Buscará também, 

uma forma de ajudar os funcionários municipais contratados que 

possuem mais de 15 anos de contribuição. Finda, cobrando do Executivo 

Municipal o adicional de insalubridade dos trabalhadores que exercem 

atividades que prejudicam a saúde. Dando prosseguimento, usou a 

palavra o Sr. Ver. José Carlos A. da Costa que em nome do Sr. 

Presidente cumprimentou a Mesa Diretora e em seguida, aos demais 

presentes. Efetuou agradecimentos a Deus por mais uma sessão 

Legislativa. A princípio, reportou- se a respeito do Cemitério da Vila de 

Araí, onde esteve abandonado durante anos pelo Poder Público, mas 

que, efetuou serviços no mesmo com recursos próprios. Expondo 

comentários acerca da Estrada PA/462, referiu- se a Ponte da 

Comunidade de Ipixuna, declarou que necessita está urgentemente de 

melhorias. Na ocasião, reiterou pedido ao Secretário de Obras e ao Sr. 

Prefeito Municipal para que dentro das possibilidades sejam executados 

serviços no perímetro de acesso do Zé Abrão ao Furão, que pela falta de 

infraestrutura e com o passar dos anos formam- se grandes buracos. 

Enfim, disse que é importante ressaltar que a referida PA, configura- se 

a espinha dorsal do Município de Augusto Corrêa com outros municípios. 

Com a palavra o Edil Niaris Nogueira Ferreira que após, realizar 

saudações a todos os presentes, teceu comentários sobre a constante 

falta de água potável, pois como constatou no Bairro Jardim Bela Vista o 

problema não foi sanado como havia prometido no pleito eleitoral o 

Executivo Municipal. Solicita tomada de providencias por parte deste 

Poder para solucionar esse problema, tanto para a Sede do Município, 

quanto a Região Interiorana. Aproveitou a ocasião para cobrar melhorias 
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para as estradas vicinais, citando o perímetro de acesso as 

Comunidades Travessa do Dez a Boa Fé. Para justificar o seu 

requerimento, disse que é do conhecimento de todos o estado em que a 

Via Augusto Corrêa/Patal se encontra, uma vez que, tais serviços são 

indispensáveis para garantir a trafegabilidade dos munícipes. Assomou a 

tribuna o Sr. Ver. Jamerson William A. da Costa que saudando os 

Sres. e Sra. Legisladora e público presente, enfatizou que é importante 

enquanto vereadores que nessa legislatura atuam na Oposição, ter uma 

postura republicana e saber reconhecer aquilo que é bom para o 

Município. Neste seguimento, parabenizou a Gestão Municipal pelo 

trabalho de jardinagem que estar sendo feito no início da cidade, sublima 

que, tais serviços é sinônimo de um novo visual. Assim como, pela 

ampliação e revitalização do Cais Municipal, onde teve o cuidado de 

colocar rampas de acessibilidade para cadeirantes. Todavia, é 

importante destacar o empenho que este Governo vem tendo com a 

coisa pública. Ainda assim, questionou o Executivo Municipal quando 

este planta a dúvida na cabeça dos Parlamentares, ou seja, não 

responde as demandas dos Sres. e Sras. Vereadoras pedindo 

informações. Contudo, almeja para que no próximo ano o Sr. Prefeito 

esteja mais aberto ao diálogo com a Câmara Municipal, pois tem esse 

por obrigação ser transparente com a população augustocorreense. 

Ultimou, tecendo comentários sobre o Projeto de Lei 008, disse não 

entender a razão do mesmo. Usou a Tribuna no grande expediente o Sr. 

Ver. Miguel Ivonaldo F. Barreto que saudando os colegas Vereadores e 

aos presentes, lançou convite a todos para participarem do Ato de 

Inauguração da Ampliação e Revitalização da Orla de Augusto Corrêa, a 

ocorrer no dia 30 do mês em curso. Bem como, para a 1ª Exposição e 

Feira de Artesanato de Urumajó (EFAU) nos dias 01 e 02 de dezembro 

na Acrópole. Com relação ao Projeto de Lei nº008/2017, esclareceu que 

é um pedido de crédito especial para duas ações importantes no 

Município, a Casa do Empreendedor e o Conselho Municipal da Defesa 

Civil, haja vista que, o relatório favorável deste com o apoio do Conselho 

no Município de Augusto Corrêa, irá favorecer para conseguir recursos 

ou mais credibilidade de análises técnicas para a recuperação de pontes. 

Que de acordo, comentou que o Município oferece cursos a população 

através do Sebrae e Senar. Ressalta ainda que a Prefeitura Municipal 

quer fazer a sua parte, apoiando o comércio local que gera emprego e 

aumenta a economia, fato este que se torna importante implantar a Casa 

do Empreendedor neste Município. No ensejo, pediu o apoio dos demais 

Edis para assim aprova- lo. O último a usar a tribuna o Sr. Ver. 

Francisco Valécio de Abrantes  que saudando os presentes 
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nomeadamente, manifestou- se feliz pelo engrandecimento do mandato 

Legislativo dos Sres. Vereadores. Na oportunidade, teceu 

agradecimentos a equipe do Deputado Eduardo Costa que recepcionou- 

lhe na Cidade de Capanema, ressaltando que a Ambulância que solicitou 

através de requerimento ao mesmo, em breve contemplará a 

Comunidade de Porto do Campo. Comentou que esteve dialogando com 

o Ex. Diretor da Adepará, onde este lhe relatou sobre o risco à vida das 

pessoas que entram em contato com o morcego transmissor do vírus da 

raiva, além disso, o ciclo de vírus dos mesmos é de 10 a 15 anos. O Ver. 

manifestou sua preocupação a essa questão, solicitando a população 

que fiquem alertos. Após, felicitou o Sr. Prefeito Municipal pelo trabalho 

de infraestrutura que o Município estar recebendo, tornando- se motivo 

de orgulho aos cidadãos augustocorreense. No ensejo, congratulou- se 

com o Ex. Prefeito Amós Bezerra pela iniciativa de buscar Emendas 

Parlamentares para esse Município. Conclui, propondo adentrar no 

orçamento e entender o que é receita corrente líquida,  sobretudo 

atentando- se a saber até que ponto deve ser cobrado o INSS do 

Município de Augusto Corrêa. Em seguida, colocou o Sr. Presidente em 

discussão e votação os requerimentos de nº 13/2017 de Autoria do Sr. 

Ver. Sebastião Siqueira Quadros, nº15 e nº16/2017 de Autoria da Sra. 

Verª. Lilian Reis Padilha, nº17/2017 Autor: Sr. Ver. Niaris Nogueira e 

nº16/2017 Autor Sr. Ver. Francisco Valécio de Abrantes, sendo todos 

aprovados por unanimidade. Em ato continuo, submeteu à discussão e 

votação do Plenário a Resolução de nº04/2017 em que “Dispõe sobre o 

Critério de votação para Renovação da Mesa Diretora para o 

exercício de 2018” - Critério: I CHAPA - Conjugada e Critério: II CHAPA 

- Individual, sendo a Chapa Conjugada aprovada por dez (10) votos. 

Assim como, a Resolução nº05/2017 em que “Regulamenta a data da 

Eleição para Renovação da Mesa Diretora para o exercício de 2018” 

a realizar- se na Sessão Ordinária do dia 12 do mês de Dezembro de 

2017, sendo esta aprovada por unanimidade. Com a palavra o Sr. 

Presidente, congratulou- se com os Sres. e Sras. Vereadoras, 

agradecendo- os pelo apoio prestado neste Período Legislativo de 2017 

e desde já, externou seu apoio ao futuro Presidente que sucederá, pois 

deixará a este o companheirismo e a união que sempre presou. Não 

havendo mais nada a ser tratado nem comentado o Sr. Presidente deu 

por encerrada a presente sessão marcando a próxima para o dia 05 de 

dezembro de 2017. Sala das sessões da Câmara Municipal de Augusto 

Corrêa, em 28 de novembro de 2017.  

  


