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

em 19 de dezembro de 2017. 

 

Aos dezenove (19) dias do mês de dezembro de dois mil e dezessete 

(2017), às nove horas e quinze minutos (09h e 15 min.) à hora 

regimental, no prédio do Poder do Legislativo Municipal, sob a 

Presidência do Sr. Ver. Raimundo Reginaldo Santana. Solicitou ao 

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 

efetuou uma passagem Bíblica, extraída do livro de Romanos Cap. 13, 

Vers. 08 a 10. Dando prosseguimento, com a leitura da ata da sessão 

anterior, a qual submetida à discussão, na oportunidade, solicitou o Sr. 

Ver. Miguel Ivonaldo que constasse em ata, a autorização de publicação 

do resultado da Eleição para a Mesa Diretora da Câmara Municipal de 

Augusta Corrêa, para o exercício de 2018. Logo após, foi submetida à 

votação, sendo aprovada por unanimidade. Seguindo, com a leitura da 

matéria da pauta que constou dos seguintes: I- Requerimentos nº18, 

nº19, nº20 e nº21/2017 de Autoria do Sr. Ver. Niaris Nogueira Ferreira, 

nº13/2017 de Autoria do Sr. Ver. Raimundo Reginaldo Santana, II- 

Votação do Projeto de Lei nº008/2017 de Autoria do Poder 

Executivo- Dispõe sobre Autorização para Abertura de Crédito 

Especial no valor de R$400.000,00 (quatrocentos mil reais) . 

Concluída a leitura da pauta, o Sr. Presidente dando início ao pequeno 

expediente convidou o Sr. Ver. Niaris Nogueira para apresentar os seus 

requerimentos, solicitou ao Poder Executivo, A Colocação de Luminárias 

nos Postes da Rua Nova e a Construção de Galerias Pluviais na 

Travessa Pantoja, no Bairro Jardim Bela Vista. Solicitou a Recuperação 

das Vicinais Travessa do Dez/Boa Fé e Olho D´Água e a Construção de 

Quebra Molas/Lombada, na Travessa Joaquim Ferreira Seixas. Na 

sequência, o Sr. Presidente pediu ao primeiro Secretário ocupar a sua 

cadeira para que pudesse apresentar e defender o seu requerimento, 

solicitou ao Poder Executivo, A Construção de uma Quadra de Esportes 

na Comunidade do Mirinzal. Para justificar, disse que na referida 

Comunidade existe a carência de alternativas de esporte e lazer para 

alunos da Rede Pública, bem como, para as suas famílias, além disso, 

visa atender a pedidos dos moradores. No momento, solicitou que cópias 

deste, sejam enviados a supracitada Comunidade para conhecimento 

dos moradores. Não havendo mais nenhum requerimento a ser 

apresentado o Sr. Presidente, deu início ao tempo destinado a tribuna 
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popular convidando o Sr. Carlos Alexandre para fazer uso da palavra, 

que saudando a todos, apresentou o Grupo de Capoeira Arte e Dança, 

representa este oportunidades às crianças e adolescentes para 

integração entre diferentes componentes, como a história, educação, 

física e música, envolvendo os alunos dentro de um espírito de respeito 

ao próximo. Acrescentou ainda que, esse movimento resgata jovens em 

extremo contato com as drogas. Portanto, pediu o apoio dos Sres. Edis 

com a criação de novas ações e incentivos a esse projeto, inclusive para 

a compra de uniformes. Em tempo, o Sr. Presidente prestou apoio ao 

referido Grupo, pois conhece que é um grande incentivo aos jovens. 

Continuando com os trabalhos, o Sr. Presidente comunicando o Plenário, 

falou que somente submeterá a votação o Projeto de Lei nº008/2017 de 

Autoria do Poder Executivo- que Dispõe sobre Autorização para Abertura 

de Crédito Especial no valor de R$400.000,00 (quatrocentos mil reais), 

após a Comissão de Finanças, Economia, Fiscalização Financeira e 

Orçamento, apreciar e analisar. Desta feita, suspendeu a presente 

sessão por trinta (30) minutos. Ao retornar a sessão, o Sr. Presidente 

deu início ao grande expediente, convidou o Edil Niaris Nogueira 

Ferreira para fazer uso da palavra, que agradecendo a presença de 

todos, discorreu das visitas que realizou às Unidades de Saúde da Sede 

do Município, bem como, ao diálogo obtido com a Secretária de Saúde, 

onde relatou alguns acontecimentos referente à saúde no Município. 

Seguindo, fez a defesa de seus requerimentos, visa as referidas 

solicitações atender as reivindicações dos moradores para proporcionar 

mais comodidades aos mesmos, desta forma, solicita providencias 

imediatas por parte do Poder Público. Findou, dizendo que neste Poder, 

não reivindica em benefício próprio, mas, para o bem da população. Fez 

uso da tribuna o Sr. Ver. Francisco Valécio de Abrantes , onde 

cumprimentando os Sres. e Sras. Vereadoras e demais presentes, 

reportou a respeito do Grupo de Capoeira Arte e Dança, que inclusive 

esteve apoiando, juntamente com Verª. Lilian Reis. Neste seguimento, 

frisou a importância do saber conversar, expressando o respeito às 

pessoas. No ensejo, externou apoio ao Projeto de Lei acima 

mencionado, que de acordo é um grande incentivo ao empreendedorismo 

no Município de Augusto Corrêa, bem como, manifestou- se favorável 

aos requerimentos apresentados.  Tendo usado a tribuna o Ver. José 

Carlos Amorim da Costa que em nome do Sr. Presidente saudou a 

Mesa Diretora e demais presentes, agradeceu a Deus pelo momento 

oportuno. Iniciou o seu discurso, solicitando para que o Secretário 

Municipal de Obras, busque providencias ao Governo do Estado para 

interditar a Ponte do Pau de Cê, pedindo melhores condições de 
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segurança para a sua estrutura. Assim sendo, para a Ponte da 

Comunidade do Jutaí, que apesar de ser uma ponte nova, apresenta 

risco de acidentes. Relatou ainda que, moradores estão reclamando do 

atendimento no Posto de Saúde da Vila do Araí, pois como declarou uma 

moradora da Comunidade da caçada, pacientes com necessidades 

especiais não estão tendo prioridade nesta Instituição de Saúde. Na 

oportunidade, falou que foi procurado por uma moradora da Comunidade 

do Cedro, onde questionou a interdição dos banheiros da Escola da 

referida Comunidade, que inclusive estão os alunos usando locais 

inapropriados. Teceu comentários acerca da Quadra Esportiva da Vila de 

Araí, sendo que foi retirado uma parte de sua estrutura e foram doados, 

pede providencias ao Governo Municipal sobre tal situação, enfim, 

desejou um Feliz Natal a todos. Ocupou a tribuna no grande expediente 

a Sra. Verª. Lilian Reis Padilha  que após, saudar a todos, agradeceu a 

Deus pelo dom da vida. Iniciou o seu pronunciamento, explanando um 

resumo de seu primeiro ano de mandato Legislativo, exercício de 2017. 

Ressaltou que muitas foram as coisas positivas que fez e tentou fazer 

pelas pessoas que acreditaram a alcunha de Parlamentar representante 

do povo na Câmara Municipal de Augusto Corrêa. Todavia, estar nesse 

Poder, exclusivamente para representar e defender os interesses do 

povo. Roga à Deus que 2018, seja um ano de benção e realizações na 

vida da população Urumajoense e que também, os olhares dos Sres. 

Edis estejam cada vez mais voltados a atender as necessidades dos 

mesmos, cobrando quando for necessário, reivindicando, fiscalizando, 

pois essa é a missão de cada Vereador. Dando continuidade, usou a 

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

Sres. Edis e demais presentes, agradeceu a Deus pelo momento 

oportuno. Discorreu sobre a Educação, dizendo que foi pouco debatida 

com a sociedade e muitas foram as dificuldades enfrentadas no decorrer 

deste ano de 2017. Na ocasião, também relatou as dificuldades do 

Professor Marcos Vinícius, que não conseguiu a sua licença de 

Mestrado, através da Secretaria Municipal de Educação, citou qual seria 

a visão que está Secretaria tem a respeito desse profissional e como 

analisa que a formação do mesmo poderá contribuir com a educação no 

Município. Outrossim, pede a Secretária de Educação que viabilize essa 

situação. Comentou sobre o Projeto de Lei nº008/2017, que solicita 

Autorização para Abertura de Crédito Especial no valor de quatrocentos 

mil reais, para a Sala do Empreendedor e para o Conselho Municipal da 

Defesa Civil, externou sua contrariedade a aprovação do mesmo, 

somente por que visa abrir no orçamento atual créditos especiais, já que, 

o ano em curso encerra a menos de doze (12) dias e poderiam ser 
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contemplados no PPA do ano de 2018. Encerra, enfatizando acerca do 

processo político, onde muitos foram os discursos e as críticas, contudo, 

os Vereadores almejam o melhor a este Município. Assumiu a tribuna o 

Sr. Ver. Miguel Ivonaldo Farias Barreto  que cumprimentando os 

presentes, solicitou o voto favorável dos colegas Edis ao Projeto de Lei 

nº008/2017, pois, é de fundamental importância para as ações que estão 

sendo implementadas no Município, ou seja, a Sala do Empreendedor, 

que é voltado as pessoas que ainda não possuem o CNPJ, mas que, tem 

uma atividade e precisam se organizar, garante consultorias e a parceria 

com o SEBRAE, enquanto o Conselho Municipal da Defesa Civil,  

contribuirá para reforçar pedidos de recursos ao Município para 

recuperar pontes e estradas em estado precários nesse Município. 

Outrossim, fez referências ao discurso efetuado pela Verª. Lilian Reis, 

pedindo para que não se justifique sobre suas atitudes. Ultimou, 

felicitando a Secretaria Municipal de Finanças, pela coragem de 

antecipar os serviços e ações da Sala do Empreendedor neste Município. 

Após, o Sr. Presidente submeteu ao Plenário, a escolha da data da 

próxima Sessão Ordinária, com sugestões para os dias 22 e 27 do 

corrente mês, sendo escolhido por maioria para o dia 27 do presente 

mês. Em seguida, colocou à discussão e votação os Requerimentos 

nº18, nº19, nº20 e nº21/2017 de Autoria do Sr. Ver. Niaris Nogueira, 

nº13/2017 de Autoria do Sr. Ver. Raimundo Reginaldo, sendo aprovados 

por unanimidades. Continuando, convidou a Presidente da Comissão de 

Constituição, Justiça e Redação de Leis, para efetuar a leitura do 

Parecer ao Projeto de Lei Complementar nº008/2017 de Autoria do 

Poder Executivo- que Dispõe sobre Autorização para Abertura de 

Crédito Especial no valor de R$400.000,00 (quatrocentos mil reais), 

no Orçamento Vigente. Na sequência, o Sr. Ver. Niaris Nogueira 

Ferreira, assumiu a tribuna para apresentar seu Parecer Divergente a 

aprovação do Projeto de Lei hora mencionado. Concluída a leitura, o Sr. 

Presidente submeteu o supracitado Projeto de Lei, à discussão e votação 

do Egrégio Plenário, sendo aprovado por sete (07) votos e constatado 

quatro (04) votos contra. Distribuição para a Comissão de Constituição, 

Justiça e Redação de Leis o Projeto de Lei nº12/2017 de Autoria do 

Poder Executivo- Assunto: Cria o Fundo Municipal de Educação- FME, e 

dá outras providencias. Não havendo mais nada a ser tratado nem 

comentado o Sr. Presidente encerrou a presente sessão, marcando a 

próxima para o dia 27 do mês em curso. Sala das sessões da Câmara 

Municipal de Augusto Corrêa, em 19 de dezembro de 2017. 
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