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Ata da 6ª Sessão Ordinária da 3ª Sessão Legislativa da 14ª Legislatura da 
Câmara Municipal de Augusto Corrêa, realizada em 19 de março de 2019.  

 
Aos dezenove (19) dias do mês de março de dois mil e dezenove (2019) às nove 

horas e quinze minutos (09h15min.) à hora regimental, no prédio sede do Poder 

Legislativo Municipal, Ver. Miguel Ivanildo Barreto, sob a Presidência do Sr. 

Vereador Niaris Nogueira Ferreira, Secretariado pelos Vereadores Francisco 

Valécio de Abrantes e Lilian Reis Padilha, que constatado a presença dos trezes 

Vereadores, o Presidente declarou aberta a presente sessão, sob a proteção de 

Deus. Em seguida, passou a palavra para a Segunda Secretária que efetuou uma 

passagem Bíblica, extraída do Livro de Salmos. Prosseguindo, o Sr. Presidente 

autorizou o Primeiro Secretário proceder a leitura da ata da sessão anterior, a qual 

submetida a discussão, na oportunidade o Sr. Ver. Carlos Melo Lima Júnior, 

observou que o pronunciamento do Assessor Jurídico, Sr. Josué Moraes está 

incompleto, cobrou novamente a gravação do áudio onde o mesmo lhe ofende e 

disse ainda que a Secretária de Educação não tornou público o pedido de 

cassação do mandato Legislativo do Sr. Presidente, apenas deu entrada na 

documentação, nesta Casa de Leis. Concluída as observâncias a mesma foi 

submetida à votação, sendo aprovada por unanimidade. Seguindo, o Sr. 

Presidente autorizou o Primeiro Secretário a efetuar a leitura da matéria da pauta 

que constou dos seguintes: Ofícios Convite nº17/2019- SEMTEPS- Para 

participarem da Abertura do Programa ACESUAS, a realizar- se- a no dia 19 deste 

mês, no Salão Paroquial/ 3ª Conferencia Municipal dos Direitos do Idoso, no dia 

21 deste mês, na Sede da Acrópole, Convocação: Secretaria Municipal de Meio 

Ambiente e Ofício Circular nº26/2019- SEMED. Comunicado: Sorteio dos 

membros para Composição Numérica da Comissão Parlamentar de Inquérito. 

Requerimento: nº30/2019: CMAC- Requer a Instauração de Comissão 

Parlamentar de Inquérito. Projeto de Lei: n°001/2019: Dispõe sobre a Publicação 

na Internet, da Lista de espera dos pacientes e intervenções cirúrgicas e outros 

procedimentos nos estabelecimentos da Rede Pública de saúde do Município de 

Augusto Corrêa, e dá outras providencias.  Requerimentos 2019: n°61, de 

autoria da Sra. Verª. Glaucia F. de Araújo Sério, n°21, de autoria do Sr. Ver. 

Sebastião Siqueira Quadros, n°29 e n°30, de autoria da Sra. Verª. Lilian Reis 

Padilha, n°38 e n°39, de autoria do Sr. Ver. Francisco Valécio de Abrantes, n°04 

nº05 e Moção: 001/2019- de autoria do Sr. Ver. Carlos Melo Lima Júnior. 

Concluída a leitura da pauta, o Sr. Presidente deu início ao tempo atribuído as 

comunicações das Lideranças Partidárias, fez uso da palavra o Ver. Jamerson 

William Alves, que saudando a todos, manifestou a sua indignação no que diz 

respeito ao Executivo Municipal em querer impor regras no Legislativo Municipal, 

haja vista que, este é um Poder e jamais poderá se ajoelhar ao executivo. 

Ressalta ainda que, muito lhe espanta quanto a Secretária de Educação pedir a 
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Cassação do Mandato Legislativo do Ver. Niaris Nogueira, e que seja 

imediatamente aprovada, quando tem que ser primeiramente analisada por um 

Conselho de Ética, enfim, disse que não temem a força do executivo, porque irão 

se pautar pelo que é justo. Após, o Sr. Ver. Francisco Valécio, que dando boas-

vindas aos presentes, ressaltou que é obvio o pedido de cassação ao mandato 

Legislativo do Ver. Niaris Nogueira, porém, não se protocola pedido desta 

natureza na Secretaria da Casa e sim, na Mesa Diretiva, portanto, neste momento 

o referido pedido não será julgado por estar errado, segundo o Regimento Interno 

deste Poder. A seguir, usou a tribuna o Sr. Ver. Miguel Ivonaldo, que saudando a 

todos, frisou que a ação promovida pela Secretária de Educação ao Sr. Presidente 

por falta de Decoro Parlamentar, não é matéria regimental e sim, um decreto Lei 

Federal, insinuou que se não há irregularidade, porque não aceitar o pedido nesta 

sessão, já que o Decreto 201, dispõe que na sessão seguinte o plenário vota pela 

admissibilidade ou não da ação, enfim, comentou acerca da atitude arbitrária da 

Mesa Diretora em ter impedido que os democratas exercessem o direito de 

liderança, assim como, o indeferimento de bloco parlamentar, sob orientação de 

um assessor jurídico que não deveria tomar partido. Dando seguimento a sessão, 

o Sr. Presidente iniciou o Pequeno Expediente convidando a Sra. Verª. Lilian Reis 

Padilha para apresentar seus requerimentos, que solicitam Reforma e 

Revitalização da Quadra de Esportes e Prolongamento com Empiçarramento de 

Ruas na Vila do Patal. Seguindo, o Sr. Ver. Miguel Ivonaldo F. Barreto, efetuou a 

leitura de seu requerimento que requer a Criação de Comissão Parlamentar de 

Inquérito. O próximo a usar a tribuna para apresentar requerimento o Sr. Ver. 

Sebastião Siqueira Quadros, que solicitou Recuperação com Empiçarramento 

das Ruas e Normalização da Iluminação Pública na Vila de Aturiaí. Após, o Sr. 

Ver. Carlos Melo Lima Júnior autorizado pelo Sr. Presidente ocupou a tribuna para 

apresentar os requerimentos que solicitam, Construção de Praça nas 

Comunidades de Ponta de Urumajó e São Luís do Apió e por seguinte, apresentou 

uma Moção de Repúdio a Concessionária de Energia Elétrica no Estado do Pará/ 

CELPA. Em seguida, o Edil Francisco Valécio foi convidado para apresentar os 

seus requerimentos que solicitam Emendas Parlamentares direcionadas para a 

Construção de Casa de Farinha no Município, em parceria com as Associações 

de Agricultores Locais/ Requer construção de um Poço Artesiano pela Prefeitura 

no Bairro São Miguel na Sede do Município, para suprir deficiência do 

fornecimento de água às famílias que residem no mesmo. Assim, apresentou o 

seu Projeto de Lei, que Dispõe sobre a Publicação na Internet, da Lista de espera 

dos pacientes e intervenções cirúrgicas e outros procedimentos nos 

estabelecimentos da Rede Pública de saúde do Município de Augusto Corrêa. Na 

sequência, fez uso da tribuna a Sra. Verª. Glaucia F. de Arapujo Sério, apresentou 

o requerimento solicitando a Construção do Muro da Escola de Ensino 

Fundamental da Comunidade da Boa Esperança. Assim, deu seguimento a 



3 
 

sessão convidando o Sr. Heriberto Gatinho, para utilizar o espaço destinado a 

Tribuna Popular. Após, saudar a todos, se reportou acerca do problema que 

envolve a estrutura do prédio da Escola Rosa Athayde, que inclusive cinco salas 

de aula foram interditadas após vistoria do 24° Grupamento do Corpo de 

Bombeiros, por conta do telhado estar deteriorado prevendo riscos de 

desabamento, além disso, a fiação elétrica está toda comprometida. Estendeu 

críticas ao Executivo Municipal e Secretaria de Educação, declarando que 

diversos documentos foram direcionados aos mesmos e nada foi feito. Sugeriu a 

revitalização do telhado das salas que estão interditadas para que os alunos não 

sejam prejudicados, enfim, solicitou o apoio dos Sres. Edis pelo bem do município. 

No momento oportuno, o Ver. Francisco Valécio, disse que a Dep. Renilce 

Nicodemos esteve visitando a escola, a pedido da Verª. Glaucia Sério, 

posteriormente a isso, esteve com o Dep. Eduardo Costa, solicitando recurso de 

um milhão de reais destinado a referida Instituição de Ensino, sabe de toda a 

problemática que envolve a escola e frisou que estes passam de gestão a gestão, 

mas, o que seria importante para este momento é uma ação emergencial por parte 

da prefeitura. Na oportunidade, o Sr. Presidente suspendeu a sessão afim de 

consultar a Assessoria da Casa, acerca dos questionamentos por parte de alguns 

Vereadores. Retornando a sessão, o Sr. Presidente convidou os Edis Jamerson 

William Alves e Carlos Melo Lima Júnior para acompanhamento e processo de 

sorteio para os membros da Comissão Parlamentar de Inquérito, sendo sorteados 

os Vereadores Raimundo Reginaldo Santana e Sebastião Siqueira Quadros, para 

compor a supracitada comissão. Oportunamente, o Ver. Francisco Valécio 

convidou os Edis José Benedito e José Carlos Amorim para indicarem o 

representante, já que os citados são os requerentes da CPI, na oportunidade, foi 

escolhido o Ver. Francisco Valécio de Abrantes, assim, ficou formada a Comissão 

Parlamentar de Inquérito pelos Vereadores: Raimundo Reginaldo Santana, 

Sebastião Siqueira Quadros e Francisco Valécio de Abrantes. Informou o Sr. 

Presidente que na próxima sessão, será escolhido os membros para compor a 

CPI, requerida pelo Ver. Miguel Ivonaldo. Passando para o Grande Expediente, o 

Sr. Presidente franqueou a palavra a Sra. Verª. Lilian Reis Padilha, que 

saudando os colegas Vereadores e aos que assistiam a sessão, reportou- se 

acerca das colocações do Sr. Humberto Gatinho, manifestou a sua preocupação 

como Vereadora e mãe. Noticiou que em conversa com a Sra. Eulina Rabelo, 

disse que o Dep. Gustavo Sefer, comprometeu- se em destinar recurso para a 

cobertura da quadra de esportes dessa escola, que de acordo esteve com o Sr. 

Raul Sampaio Assessor do Dep. Olival Marques, onde viabilizará uma audiência 

para debater questões deste município. Em defesa de seus requerimentos, disse 

que esteve visitando a Vila do Patal, onde pode observar as problemáticas 

expostas naquela Vila. Ressalta que foi eleita vereadora com quatrocentos e 

noventa e cinco votos e isso, não a desqualifica diante de quem obteve mais de 
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mil votos, pontuou que os discursos neste Poder são diferentes, mas que, não 

seja esquecido que fazem parte do mesmo município. Finaliza, agradecendo a 

Deus pelo dom da vida. Com a palavra o Sr. Ver. Miguel Ivonaldo F. Barreto, 

que em nome do Sr. Presidente saudou a Mesa Diretora, seguindo aos demais 

Vereadores e presentes. Estendeu felicitações ao Sr. Humberto Gatinho e frisou 

que é sabido que o problema da escola Rosa Athayde é estrutural, mas também 

de gestão escolar, pontualizando que quando a gestora dessa escola usa a 

tribuna deste Poder, responsabiliza apenas a gestão atual, sendo que a ex. 

gestora agregou todas as deficiências que envolvem essa escola que poderiam 

ser resolvidos, mas que, não os resolveu. Aduziu que, ainda que o Poder Público 

tenha a sua responsabilidade, não pode ser eximido os trabalhos que competem 

a gestão escolar. Com relação a ponte da Vila de Perimirim, disse que apesar de 

ter sido a placa inaugurada por três vezes, a atual gestão brevemente irá 

inaugurar a ponte. Na oportunidade, o Ver. divulgou os avanços alcançados por 

esta gestão que são muito significativos, que de acordo, disse que esteve com o 

Dep. Gustavo Sefer, o qual disponibilizará um recurso na ordem de cem mil reais 

para a quadra esportiva Manoel Sady. Em relação a CPI, visa investigar 

apropriação indevida de recursos públicos da área na educação no governo 

passado. Para findar, registrou neste Poder a presença do Sr. Max Barros, o qual 

é o suplente de vereador. Seguindo, ocupou a tribuna o Sr. Ver. Raimundo 

Reginaldo Santana, que cumprimentando a todos, solicitou o envio de ofício aos 

professores Osvaldo e Sérgio, que no dia 15 deste mês, concluíram o 1° Eixo 

Agrícola para os alunos da comunidade do Trevinho, voltado a agricultura familiar. 

Vale ressaltar, que esses cursos se estenderão para as comunidades de Nova 

Olinda, Maranhãozinho, Jutaí e Cafezinho. Enfatizou que na Vila de Nova Olinda, 

o Governo Municipal retomou as obras deixadas pelo governo passado, citou as 

Escolas Raimundo Antero e André Alves que há anos estavam abandonadas, 

disse que não poderia deixar de comentar sobre o Posto de Saúde de Nova Olinda 

que há seis anos estava desativado, antecipou que no dia 27 deste mês o mesmo 

será inaugurado. Discorreu que não é contra a CPI, mas que, é importante 

registrar os trabalhos do Governo Municipal, criticou severamente as redes sociais 

que tudo aceita. Falando acerca da escola Rosa Athayde, falou que os problemas 

expostos ultrapassam gestões e frisa que os Edis estão empenhados e buscando 

emendas parlamentar para que essa escola receba os merecidos serviços. 

Prosseguindo, fez uso da palavra o Sr. Ver. Jamerson William Alves da Costa, 

que cumprimentando a todos, mencionou o requerimento pedindo voto de censura 

a Secretária Municipal de Educação, por descumprir uma Lei Municipal que trata 

da Eleição Direta de Gestores Escolares. Relatou que, todos os governos 

passados deixaram obras para que fossem concluídas pelo governo seguinte, 

asseverou que o atual governo não deixará porque não tem ainda nenhuma obra 

no Município e falando da escola Rosa Athayde, disse que já faz mais de ano que 
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a gestora dessa escola vem recorrendo ao poder público, no sentido de tomar 

providencias. Proferindo que quando está vem a esse Poder trazer os anseios 

daquela escola, tenta- se neste Parlamento desqualificar a fala da mesma. Com 

relação a ponte do perimirim, sobretudo, as fotografias que foram tiradas no local, 

disse que não foi de autoria de nenhum Vereador e sim, dos próprios moradores, 

salientou que os residentes daquela vila merecem respeito, pois estão a mais de 

dois anos isolados, sem as mínimas condições de sobrevivência. Declarou que, 

o Governo Municipal tem que fazer mais pelo município, parar de cassar mandato 

de Vereador e olhar para frente, enfim, sugere ao Sr. Prefeito tirar as ambulâncias 

da garagem e submete- las a serviço da população. Tendo usado a tribuna no 

grande expediente, o Sr. Ver. José Carlos Amorim da Costa, em nome do Sr. 

Presidente saudou a Mesa Diretora e por seguinte, aos demais presentes, após, 

agradeceu a Deus por mais uma sessão. Estendeu agradecimentos a Secretaria 

de Obras, pelos serviços realizados no trecho de acesso a Comunidade de 

Emburuaca. Aproveitou o ensejo para reivindicar para a Secretaria de Saúde, 

alocação de um Agente Comunitário de Saúde para atender aos moradores da 

Vila de Araí, afim de não prejudicar os beneficiários do Bolsa Família. Na 

oportunidade, solicitou providencias afim de coibir o abuso de um Bar, que está 

infringindo a lei, que inclusive foram encaminhados documentos a Secretaria de 

Meio Ambiente e nada foi feito para combater o excesso de ruídos abusivos nesse 

local, na Vila de Araí. Realizou requerimento verbal, solicitando a reforma da 

escola das Comunidade do Bacanga e Tapera. Oportunamente, sugeriu para a 

Secretaria de Educação, destinar a turma de alunos da Comunidade do Cafezinho 

que estão alocados na Vila do Aturiaí, para que passem a estudar na Vila do 

Mirinzal, já que é o local mais próximo de suas residências, encerrou, 

manifestando seu apoio aos requerimentos expostos. Continuando, utilizou da 

tribuna o Sr. Ver. Sebastião Siqueira Quadros, que cumprimentando os Sres. e 

Sras. Vereadoras, agradeceu a Deus pelo momento oportuno. A princípio, efetuou 

a defesa de seu requerimento, dizendo que esteve na Vila de Aturiaí, onde 

constatou o estado precário das ruas e a falta de iluminação pública. Outrossim, 

disse que visitou outras comunidades do Município e no Trevinho constatou a falta 

da merenda escolar, destarte, solicitou providencias imediatas para a construção 

do muro da escola desta comunidade, questionou ainda que, não estar tendo 

ônibus escolar para os alunos da Comunidade do Bacanga. Lamentou pelo prédio 

escolar abandonado na Comunidade do Jutaí, sugere ao Sr. Prefeito mais 

empenho para buscar recursos e dar seguimento as obras deixadas pela gestão 

anterior. Enfatizou que as CPI são relevantes pois, as vezes o gestor não tem total 

domínio pelas questões que envolvem a municipalidade, diante do exposto, 

relatou a situação precária das estradas vicinais deste Município. Enfim, salientou 

que o Sr. Prefeito tem que respeitar esse Parlamento e tornar verídico aquilo que 

falava em palanques, a reconstrução desse município. Usou a tribuna o Edil 
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Messias Gama Amorim, que após saudar as pessoas presentes, agradeceu a 

Deus pelo momento propício. Mencionou quanto à divergência política entre 

opiniões nesta Casa Legislativa, e sendo da Base aliado ao Governo, não se 

intimidará pela bancada da Oposição pois, tem feito o seu papel de vereador. Na 

ocasião, informou que os PSF da Comunidade do Buçú e Jutaí, estavam com os 

trabalhos parados em circunstância de que o recurso estava retido, portanto, 

estão sendo concluídos com a contrapartida da Prefeitura Municipal. Ressaltou 

ainda que, o respeito deve estar sempre presente nessa Casa de Leis, mostrar a 

realidade e não somente criticar porque todos são capazes de representar bem o 

povo deste Município. Congratulou-se com o Sr. Humberto Gatinho, dizendo que 

o problema da escola Rosa Athayde ultrapassa governos, bem como, a ponte do 

Perimirim e vale ressaltar que foi este governo quem colocou o município apto 

para receber recursos novamente. Fez uso da palavra o Sr. Ver. Carlos melo 

Lima Júnior, que em nome do Sr. Presidente saudou os colegas Edis, seguindo 

aos demais presentes, citou o art. 37 da Constituição Federal, que corresponde 

aos princípios que a administração pública tem que possuir, disse que esteve 

visitando as Comunidades de Nova Olinda, Zé Castor e Buçú, acompanhando as 

obras que foram deixadas pela gestão passada e que, este governo através dos 

tramites legais está concluindo- as, proferindo que o mesmo tem cumprido a 

reponsabilidade de não repetir a negligencia dos governos passados. Como 

empenho da Gestão Municipal, destacou as pontes que estão sendo construídas 

as margens da PA/462 e a pavimentação asfáltica da Comunidade do Itapixuna, 

o qual muitos não acreditavam que seria concretizado. Na ocasião, se reportou 

sobre a Ponte da Vila de Perimirim, que é um sonho que será brevemente 

realizado. No ensejo, cobrou da Presidência da Casa, uma nota de censura ao 

Assessor Jurídico deste Poder, quando na última sessão lhe chamou de 

analfabeto funcional. Para finalizar, citou uma passagem Bíblica, extraída do livro 

de Coríntios: “Quando um membro sofre, todos os outros sofrem também, quando 

um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele”. Usou a tribuna o Sr. 

Ver. José Benedito G. Fernandes, que saudando os Sres. e Sras. Vereadoras, 

e demais presentes, felicitou a Secretaria de Obras, quanto aos serviços 

realizados na Comunidade de Emburuaca. Ressalta que é atribuição do Vereador 

tanto da Base, quanto da Oposição, fiscalizar e buscar a veracidade dos 

acontecimentos, que inclusive o governo passado deixou construído 20% da obra 

da escola no Bairro da Vila Nova em Nova Olinda, permanecendo ainda um 

recurso na ordem de seiscentos mil reais para conclui-la. Com relação a Unidade 

de Saúde daquela Vila, disse que também foi concluído na Gestão anterior, 

apenas recebeu alguns ajustes desse governo e será inaugurada no dia 27 deste 

mês. Tecendo Comentários acerca da CPI, manifestou o seu apoio pois, 

investigará possíveis irregularidades na área da educação, da mesma forma, 

pontua que o Governo Municipal não enviando os devidos esclarecimentos 
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solicitados por esse Poder, desrespeita o Parlamento Municipal. Conclui, 

noticiando que brevemente terá uma audiência com os Deputados Paulo Rocha 

e Airton Faleiro, na tentativa de angariar recursos para o Município. Continuando, 

a Sra. Verª. Glaucia F. de Araújo Sério, usou o espaço para cumprimentar os 

seus Pares, de forma especial as pessoas que assistiam a sessão e agradeceu a 

Deus pelo dom da vida. Fez um pequeno comentário acerca dos debates 

realizados nesta Casa Legislativa, dizendo que a cada dia aprende um pouco. 

Solicitou que os requerimentos solicitados pelos Vereadores, levem o nome do 

requerente e do Sr. Presidente, considerando importante ter o controle e saber se 

estes estão sendo encaminhados. Como Vereadora, disse que não é contra que 

haja investigação, pois trata- se de administração pública, isso não se configura 

em estar perseguindo governo, mas, fazer cumprir aquilo que é papel deste 

Parlamento. A Verª. registrou que esteve conversando com a Dep. Renilce 

Nicodemos, tendo como pauta a escola Rosa Athayde, entendendo a 

necessidade de uma resposta urgente para resolver a situação que aflige a 

escola, falou ainda sobre a reforma da Quadra Manoel Sady e ao Aparelho de 

mamografia, dito isso frisou que o encontro foi bem produtivo e aguardará a 

execução dos mesmos. Felicitou o Coordenador do Cursinho Municipal, Prof. 

Nilton Costa e Secretária de Educação, cujo curso é bancado com recursos 

municipais. Para defender o seu requerimento, disse que a Escola Miguel Martins 

é localizada às margens da BR/308 e os alunos ficam vulneráveis aos perigos. 

Encerra, dizendo que não podem fechar os olhos para as coisas que foram feitas 

de forma incorreta neste município. Com a palavra o Sr. Ver. Francisco Valécio 

de Abrantes, que saudando os presentes nomeadamente, mencionou que este 

Parlamento trabalha incansavelmente, diante disso, sugeriu adotar práticas de 

mercado para construir uma cidade igualitária para todos. Retratando a respeito 

de seu Projeto de Lei, disse que é do conhecimento de todos o que acontece nos 

estabelecimentos de saúde, no entanto, é importante não banalizar aquilo que o 

SUS preconiza que é a universalização, sendo eficaz dar publicidade com 

veemência a estes procedimentos, ressalta ainda que foi constatado na 

apresentação do Relatório Anual de Gestão da Saúde, no dia 15 deste mês, 

alguns dados alarmantes no município, como os indicadores de saúde que são 

deficitários, e que, de acordo ao Conselho Federal de Medicina esse Município 

possui o pior investimento de Saúde. Outrossim, insinuou que hoje voltaram a 

época de 1967 na Câmara Municipal, porque desde o dia primeiro de janeiro de 

2017, o atual governo tenta implementar a ditadura Municipal dos Barretos, 

esclarecendo que de acordo a Jurisprudência, o Processo de Cassação de 

Mandato Elestivo de Vereador, pode ser regulado pela legislação local e apenas 

na ausência desta pode-se se quer seguir, como imposto no art.5° do Decreto de 

Lei 201 de 1967, para parâmetros do período anterior à Constituição Federal de 

1988. Para encerrar, disse que está aberto ao diálogo e que não voltarão a 1967 
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porque o direito de ir e vir é constitucional. De posse da palavra o Sr. Presidente 

Ver. Niaris Nogueira Ferreira, que saudando os presentes nominalmente, 

realizou o envio de um ofício ao Sr. José Cunha Brito popularmente conhecido 

como, Zé Pão, felicitando pela iniciativa que teve para recuperar a nascente do 

Rio Pratiaçú. Teceu comentários acerca da escola Rosa Athayde, dizendo que 

desde o ano de 2017, encaminha documento ao Executivo para as providencias 

necessárias e disse que os problemas que se arrastam não é culpa dos 

vereadores. Discorre que pedir a cassação de seu mandato Legislativo é fácil, 

difícil é a Secretária de Educação levar merenda as escolas deste Município. Frisa 

com veemência que, os vereadores que requerem a sua cassação é quem 

deveriam ter os mandatos cassados, complementou que foi eleito pelo povo e 

jamais irá se corromper pelas coisas erradas porque tem dignidade. Sugeriu ao 

Sr. Prefeito respeito, sublimando que este deveria ter feito mais trabalho e 

melhorias neste município. Na sequência, o Sr. Presidente autorizou o Primeiro 

Secretário efetuar a leitura dos ofícios recebidos, n°33, de autoria do Conselho 

Municipal de Saúde: Convida os Sres. Vereadores para Participarem da 1ª 

Plenária Municipal de Saúde em Augusto Corrêa, que terá como Tema: 

Democracia e Saúde: Saúde como Direito e Consolidação e Financiamento do 

SUS, a  se realizar no dia 22/03/2019, na Sede da Acrópole, ofício n°21, convida 

o Sr. Presidente para participar da Mesa de Abertura do evento acima citado, caso 

seja impossível a sua participação no evento, indicar um dos seus Pares para 

representar esta Casa de leis, na oportunidade o Sr. Presidente indicou o Ver. 

Francisco Valécio. Distribuição para a Comissão de Constituição, Justiça e 

Redação de Leis: Projeto de Lei: n°001/2019: Dispõe sobre a Publicação na 

Internet, da Lista de espera dos pacientes e intervenções cirúrgicas e outros 

procedimentos nos estabelecimentos da Rede Pública de saúde do Município de 

Augusto Corrêa, e dá outras providencias, de autoria do Sr. Ver. Francisco Valécio 

de Abrantes. Seguindo, o Sr. Presidente marcou uma reunião com os Vereadores 

que foram sorteados para compor a Comissão Parlamentar de Inquérito, no 

sentido de designar o Presidente, Relator e Membro da supracitada comissão. 

Em seguida, submeteu para aprovação do soberano Plenário os Requerimentos 

2019: n°61, da Sra. Verª. Glaucia F. de Araújo Sério, nº21/2019, do Sr. Ver. 

Sebastião Siqueira Quadros, n°04, nº05 e Moção: 001, do Sr. Ver. Carlos Melo 

Lima Júnior, n°29 e n°30, de autoria da Sra. Verª. Lilian Reis Padilha, n°38 e n°39, 

de autoria do Sr. Ver. Francisco Valécio de Abrantes e nº30, do Sr. Ver. Miguel 

Ivonaldo F. Barreto, sendo todos aprovados por unanimidade. Não tendo mais 

nada a ser tratado o Sr. Presidente encerrou a presente sessão e marcou a 

próxima para o dia 26 do corrente mês. Sala das sessões do Plenário Domingos 

Nivaldo Lima da Câmara Municipal de Augusto Corrêa, em 19 de março de 2019.  


