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

em 12 de dezembro de 2017. 

 

Aos doze (12) dias do mês de dezembro de dois mil e dezessete (2017), 

às dez horas (10h.) no prédio do Poder do 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, efetuou o segundo 

Secretário uma passagem Bíblica extraída do livro de Eclesiástico Cap. 

32, Vers. 14 a 16. Prosseguindo, 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. Seguindo, com a 

leitura da matéria em pauta que constou do seguinte: Processo de 

Eleição para Renovação da Mesa Diretora da Câmara Municipal de 

Augusto Corrêa, para exercício de 2018. Efetuada a leitura da matéria 

em pauta e não havendo nenhum requerimento para ser apresentado o 

Sr. Presidente franqueou a palavra ao Sr. Ver. Jamerson William Alves 

da Costa que saudando os Sres. e Sras. Vereadores e demais 

presentes, discorreu que é função precípua deste Poder Legislativo 

acompanhar os atos da Administração Municipal e zelar pelos princípios 

da legalidade, atentando- se para todos os deveres previstos nas 

legislações Municipais, Estaduais e Federais. Ressaltou que no decurso 

do corrente ano, vários dispositivos da Lei Orgânica Municipal foram 

desrespeitados pelo Executivo Municipal. Neste contexto, efetuou um 

pequeno comentário sobre a política nacional, que encontra- se em total 

descrédito perante a população. Contudo, almeja para que no próximo 

ano este Parlamento adote uma postura mais firme, no sentido de se 

auto afirmar como Poder. Enfim, pediu o apoio dos Sres. e Sras. 

Vereadoras para que juntos desempenhem um trabalho com seriedade 

nessa Casa de Leis. Em seguida, fez uso da palavra o Sr. Ver. Miguel 

Ivonaldo F. Barreto que cumprimentando os colegas Vereadores e a 

todos os presentes, reportou- se acerca dos poucos conhecimentos que 

adquiriu sobre ciência política, e no entanto, podendo dizer que o motivo 

pelo qual a política brasileira não funciona a contento para resolver os 

problemas da população, é porque vivemos em um regime multipartidário 

de amplos interesses e a mecânica que gerencia a política no Brasil 

dificilmente será diferente, ainda que, exista homens que a queiram de 

forma verdadeira. Todavia, estar o Município de Augusto Corrêa, na 

contra mão desse momento negro da política brasileira. Outrossim, falou 
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que seu interesse como Presidente deste Poder é contribuir com o 

Executivo Municipal, finda, solicitando o voto dos colegas Edis. Na 

sequência, efetuou o Sr. Presidente a leitura da Portaria nº18/2017- que 

Dispõe sobre o Registro de Candidaturas para Eleição de Renovação 

da Mesa Diretora para o Exercício de 2018, e dá outras providencias . 

Após, procedeu a leitura do Art. 5º do Regimento Interno desta Casa- 

Dispõe que na última Sessão Ordinária de cada Sessão Legislativa às 

dez (10:00) horas, sob a Direção da Mesa da Sessão Legislativa 

anterior, realizar- se- a Eleição de Presidente e Secretários da Mesa 

para um mandato de um(01) ano. Dando prosseguimento, o Sr. 

Presidente nomeou a Verª. Glaucia F. de Araújo Sério e o Ver. Sebastião 

Siqueira Quadros para fiscalização das cédulas e a cabine da eleição. 

Em ato contínuo, efetuou a leitura do Processo de Eleição para 

Renovação da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Augusto 

Corrêa, para exercício de 2018, Chapa de Candidatos para o Pleito:  

Chapa 1- Vereadores: Miguel Ivonaldo Farias Barreto- Presidente 

(DEM), Carlos Melo Lima Júnior- 1º Secretário (PR) e Lilian Reis 

Padilha-  2ª Secretária (PDT)- Chapa 2- Vereadores: Jamerson 

William Alves da Costa- Presidente (PDT), José Carlos Amorim da 

Costa- 1º Secretário (PV) e Niaris Nogueira Ferreira- 2º Secretário 

(PEN). Concluída a leitura o Sr. Presidente convidou os Sres. 

Vereadores Sebastião Siqueira e Messias Gama para ocuparem a 

primeira e segunda Secretarias, respectivamente, na ausência de seus 

titulares. Logo após, o Sr. Presidente comunicando os Sres. e Sras. 

Vereadoras e demais presentes adotou as providencias necessárias para 

o processo de votação de Eleição para Renovação da Mesa Diretora 

para o período Legislativo de 2018. Obedecendo o Livro de assinaturas 

anunciou o Sr. Presidente o início da votação chamando nominalmente 

os Sres. e Sras. Vereadoras para usarem seu direito de voto. Concluindo 

a Votação a Mesa Diretora nomeou o Sr. Ver. Niaris Nogueira Ferreira e 

o Sr. Ver. Francisco Valécio de Abrantes para acompanhamento dos 

trabalhos de votação e contagem dos votos, conforme examinado e 

verificado, foi constatado nove (09) votos favoráveis a Chapa 1- formada 

pelos Vereadores: Presidente Miguel Ivonaldo Farias Barreto, 1º 

Secretário Carlos Melo Lima Júnior e 2ª Secretária Lilian Reis Padilha, 

foi eleita para a Renovação da Mesa Diretora, exercício de 2018 e para a 

Chapa 2- formada pelos Vereadores: Presidente Jamerson William Alves 

da Costa, 1º Secretário José Carlos Amorim da Costa e 2º Secretário 

Niaris Nogueira Ferreira, sendo constado quatro (04) votos. Em seguida, 

convidou o Sr. Presidente os Sres. Vereadores Niaris Nogueira e Miguel 

Ivonaldo para retornarem para a primeira e segunda Secretarias, 
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respectivamente. Dando continuidade com os trabalhos, o Sr. Presidente 

concedeu a palavra ao Sr. Ver. José Carlos Amorim da Costa  que em 

nome do Sr. Presidente saudou a Mesa Diretora e por seguinte, aos 

demais presentes, agradeceu a Deus pelo momento oportuno, 

declarando ser motivo de alegria estar participando de mais uma eleição 

da Mesa Diretora da Câmara Municipal para o Exercício de 2018. 

Realizou agradecimentos ao Sr. Presidente por estar conduzindo este 

harmoniosamente esta Casa de Lei. Felicitou o Edil Miguel Ivonaldo pela 

conquista alcançada e que Deus o abençoe para que venha o Vereador 

honrar com seus compromissos como Presidente. Finda, dizendo que 

mesmo sendo da Oposição, será sempre conivente a tudo o que for de 

bom para a população. Usou a tribuna o Sr. Ver. Carlos Melo Lima 

Júnior que saudando a todos, disse ser imensurável sua alegria em 

estar participando junto com os demais Vereadores escolhendo 

democraticamente a Mesa Diretora deste Poder, e também por ter sido 

eleito para primeiro Secretário da chapa que detinha o Sr. Ver. Miguel 

Ivonaldo como Presidente e Lilian Reis como segunda Secretária. 

Falando sobre o cenário político, analisa que hoje o povo estar mais 

atento ao que é divulgado nos Telejornais. Reiterando que, o povo 

necessita de ações de Política de Estado, desta feita, avançar nas áreas 

da saúde, educação, agricultura, entre outras questões. Parabenizou os 

Sres. Vereadores Miguel Ivonaldo e Jamerson William que lideraram as 

chapas para a eleição da nova Mesa Diretora, exercício de 2018. 

Ultimou, felicitando o Sr. Presidente pelo trabalho que está realizando 

neste período Legislativo de 2017, já que detém este uma vasta 

experiência de vida pública. Usando a tribuna o Sr. Ver. José Benedito 

Gonçalves Fernandes que cumprimentando os presentes, agradeceu a 

Deus pela oportunidade concedida e por estar sempre o “Senhor” 

presente nos momentos especiais de sua vida,  parabenizou os Edis 

Jamerson William e Miguel Ivonaldo que concorreram a eleição para a 

renovação da Mesa Diretora, o qual disse que muitas são as dificuldades 

existentes no Município de Augusto Corrêa, mas que, busca supera- las, 

especialmente pelos munícipes da Vila de Nova Olinda, já que foi estes 

que o priori o escolheu para representante. Enfatizou ainda que a 

escassez de recursos públicos é um grande problema presente e dificulta 

atender a contento a população do Município. Dirigindo- se ao Sr. Ver. 

Miguel Ivonaldo pediu ao mesmo para que possa a partir do dia primeiro 

(1º) de janeiro conduzir com seriedade e honestidade esta Casa de Lei. 

Ao findar, desejou a todos um Feliz Natal e um Ano Novo cheio de 

realizações. Fez uso da palavra no grande expediente o Sr. Ver. 

Messias Gama Amorim que saudando os Sres. e Sras. Vereadoras e 
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demais presentes, agradeceu a Deus por estar neste Poder juntamente 

com os colegas Edis participando de mais uma eleição para a renovação 

da Mesa Diretora, pois como dito por seu antecessor, sem Deus não 

fazemos nada. Reportando- se ao Edil Miguel Ivonaldo, teceu felicitações 

ao mesmo e pediu a Deus que o abençoe, que esteja seus pensamentos 

voltados sempre a priorizar pelo bem estar da população. Ocupou a 

tribuna o Sr. Ver. Francisco Valécio de Abrantes  que saudando os 

presentes nomeadamente, manifestou sua alegria pelo presente 

momento. Ao iniciar o seu discurso proferiu que legislar não é uma tarefa 

fácil, que inclusive faz parte do processo democrático ouvir as 

divergências. Congratulou- se com os colegas Vereadores por estes 

exercerem uma legislatura diferenciada, ouvindo o povo e auxiliando- os. 

Logo após, parabenizou o Sr. Ver. Ivonaldo Barreto pela conquista que 

obteve, assim como, o Ver Jamerson William que também concorreu 

nesta eleição. Sublimou que o Legislativo Municipal é integrado de 

diferentes opiniões, podendo ser estas mudadas, disse estar consciente 

de suas decisões e com o dever cumprido no exercício desse primeiro 

período Legislativo de 2017. Finalizando, desejou que 2018 seja um ano 

voltado ao bem do povo e no entanto, parabenizou o Sr. Presidente pela 

sabedoria e responsabilidade que teve em conduzir seu mandato. 

Assomou a tribuna o Sr. Ver. Niaris Nogueira Ferreira que após 

cumprimentar nomeadamente os presentes, professou que Deus lhe é 

fiel em todos os momentos de sua vida, congratulou- se com o Sr. Ver. 

Raimundo Reginaldo, por ter sido este um Presidente amigo. 

Parabenizou o Sr. Ver. Ivonaldo Barreto e demais Vereadores que farão 

parte da Mesa Diretora no Período Legislativo de 2018. Discorreu ainda 

que o discurso demagogo estar presente nesta Casa de Leis, proferindo 

que muitos dos Sres. Edis defendem seus próprios interesses a priori 

pelo bem estar da população. No ensejo, efetuou críticas ao Executivo 

Municipal, quando este é autor de um Projeto de Lei que pede Crédito 

Especial, mas que, não busca através deste olhar para a população 

carente do Município. Enfim, declarando que eleito foi para fiscalizar e 

lutar pelo bem estar da população. Prosseguindo, o Sr. Presidente 

convidou o primeiro Secretário para ocupar a sua cadeira para que 

pudesse o mesmo fazer uso da palavra no grande expediente, onde 

saudando os presentes, disse que não poderia deixar de parabenizar o 

Ver. Miguel Ivonaldo pela vitória conquistada, pois tem a certeza que 

detém o mesmo competência e conhecimento suficiente para conduzir a 

Presidência da Câmara Municipal, a partir do dia primeiro de janeiro de 

2018. Acrescentando pediu para que realize este um mandato não igual 

ao que estar realizando, mas sim, melhor. Outrossim, deixará a 
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Presidência desta Casa com o pensamento de dever cumprido. Ultimou, 

agradecendo aos Sres. e Sras. Vereadoras pela ajuda prestada no 

decurso de seu mandato. Usou a palavra a Sra. Verª. Glaucia F.de 

Araújo Sério que cumprimentando os colegas Vereadores e a todos os 

presentes, agradeceu a Deus pelo momento oportuno. Iniciou o seu 

pronunciamento, tomando como base uma passagem Bíblica extraída do 

Livro de Tiago, “Se alguém de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, 

que a todos dá liberalmente, sem repressão, e ser- lhe- á dada, peça 

porém com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda 

do mar, que é levada pelo vento”. Parabenizou o Sr. Ver. Ivonaldo 

Barreto e aos demais Vereadores que farão parte da nova Mesa Diretora 

no período Legislativo de 2018, professando que apesar de ser um 

trabalho árduo, Deus o ajudará dando- lhe a sabedoria e discernimento 

para conduzir o seu mandato no Parlamento Municipal. Discorreu que 

fazemos parte de uma democracia, onde o princípio fundamental é o 

respeito pelo outro, proferindo que muitas das vezes as opiniões se 

contradizes, sendo- as más compreendidas. Na ocasião, felicitou o Ver. 

Jamerson William e aos demais Edis que conduziram a chapa da 

Oposição, enfim, parabenizou o Sr. Presidente pelo trabalho harmonioso 

que implementou nesta Casa do povo. Após, usou a tribuna a Sra. Verª. 

Lilian Reis Padilha que saudando a todos, agradeceu a Deus pelo dom 

da vida. A princípio, parabenizou o Sr. Ver. Miguel Ivonaldo, 

agradecendo também aos colegas Vereadores que lhe depositaram o 

voto e a elegeram para segunda Secretária. Discorreu que independente 

de ser Base ou Oposição, antes de tudo é ser humano e busca 

representar bem a sua família e o Município de Augusto Corrêa. 

Reiterando que, tudo o que solicita nessa Casa é visando o bem estar 

dos munícipes. Além de primordialmente, colocar Deus em sua vida, 

pediu a este que nunca lhe permita mudar o seu jeito de ser sempre 

prestando auxilio as pessoas quando necessário, por fim, desejou 

bênçãos a todos deste Parlamento. Prosseguindo, fez uso da palavra o 

Sr. Ver. Sebastião Siqueira Quadros  que cumprimentando os Sres. e 

Sras. Legisladoras e demais presentes, reportou- se a respeito do 

presente momento, onde está o Parlamento escolhendo 

democraticamente a nova Mesa Diretora para exercício de 2018. 

Agradeceu a Deus pelo momento oportuno e ao Sr. Presidente pelo 

trabalho que realiza na Casa do Povo com honestidade e sendo amigo 

de todos. No ensejo, desejou ao Ver. Ivonaldo Barreto, basear- se no Sr. 

Presidente e assim te- lo como exemplo. Desejando para que no ano de 

2018, retornem os Sres. e Sras. Edis a este Poder fortalecidos para 

atender aos anseios do povo deste Município. Com a palavra o Sr. Ver. 
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Antônio Maria rabelo Marques  que em nome do Sr. Presidente saudou 

a Mesa Diretora e por seguinte, aos demais Vereadores. Agradeceu ao 

Sr. Ver. Raimundo Reginaldo por ter sido o mesmo um Presidente amigo, 

sempre prestando auxílio aos Sres. e Sras. Vereadoras, quando 

necessário. Desejou para que no ano de 2018 execute o Sr. Ver. Miguel 

Ivonaldo um excelente trabalho neste Poder como Presidente, 

priorizando o povo deste Município. Finda, discorrendo que todos os 

Vereadores são dotados de grandes criticidades, porém, trabalham em 

prol do povo Urumajoense.  Franqueada a palavra ao Sr. Ver. Jamerson 

William Alves da Costa saudou a todos e agradeceu a Deus por sua 

proteção. Seguiu, agradecendo nominalmente os colegas Edis da 

Oposição, José Carlos Amorim, Niaris Nogueira e Sebastião Siqueira, 

pelo companheirismo, lealdade e honradez deposita, pois, é imensurável 

sua felicidade de estar neste Parlamentos ao lado dos mesmos. 

Considerando no entanto, um aspecto positivo ao grupo da Oposição a 

referida eleição da Mesa Diretora. Dirigindo- se ao Sr. Presidente, disse 

que aprendeu a admira- lo, pois este buscou trabalhar com respeito na 

Cada do Povo. Na oportunidade, reafirmou seu compromisso com este 

Município e sua liderança ao Partido do PDT, enfim, procedeu 

felicitações ao Ver. Miguel Ivonaldo, desejando- lhe boa sorte no 

decorrer de seu mandato como Presidente. Fez uso da palavra o Sr. Ver. 

Miguel Ivonaldo F. Barreto, agradecendo a Deus por estar sempre 

presente em suas conquistas. Seguiu, reportando- se aos Edis da 

Oposição, que mesmo não tendo lhe depositado o voto, vos agradeceu, 

ainda assim, não tendo o direito de desqualifica- los. No momento, 

agradeceu aos colegas Edis que confiaram o voto na chapa que detinha- 

o como Presidente, o Sr. Ver. Carlos Melo como primeiro Secretário e a 

Verª. Lilian Reis para segunda Secretária. Que de acordo, sugere que 

sirva a sua chapa como exemplo, proferindo priorizar a participação da 

mulher nos processos de eleição dessa Casa. Contudo, disse que se 

esforçará para realizar um bom trabalho e que se espelhará no Sr. Ver. 

Raimundo Reginaldo, já que em virtudes da vasta experiência que 

possui, muitos de seus ensinamentos já foram repassados. Em seguida, 

efetuou o Sr. Presidente a leitura do Decreto Legislativo nº03/2017- 

Dispõe sobre a Proclamação do resultado da eleição da Mesa 

Diretora da Câmara Municipal de Augusto Corrêa, para o mandato 

Legislativo do ano de 2018. Não havendo mais nada a ser tratado o Sr. 

Presidente encerrou a presente sessão marcando a próxima para o dia 

19 do corrente mês. Sala das sessões da Câmara Municipal de Augusto 

Corrêa, em 12 de dezembro de 2017.  
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