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Ata da Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Augusto Corrêa, 
realizada em 19 de fevereiro de 2019.  

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

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

Poder Legislativo Municipal, sob a Presidência do Sr. Vereador Niaris Nogueira 

Ferreira, solicitou para a Segunda Secretária efetuar a chamada nominal dos 

Sres. e Sras. Vereadoras que constatando número regimental declarou em 

nome de Deus aberta a presente sessão. Na sequência, citou a Secretária uma 

passagem Bíblica, extraída do Livro de Oséias Cap.06, Vers.01 a 03. Em 

seguida, o Sr. Presidente solicitou ao primeiro Secretário proceder a leitura da 

ata da sessão anterior, a qual submetida a discussão na oportunidade, o Sr. Ver. 

Francisco Valécio, solicitou que fosse registrado em ata as calunias e difamação 

que sofreu através das redes sociais. A Sra. Verª. Glaucia Sério, solicitou que 

fosse retirado o vocábulo, ‘contudo’, que detinha em seu pronunciamento, 

enquanto o Edil Jamerson William, solicitou que constasse em ata o seu direito 

de resposta, quando disse ao Ver. Miguel Ivonaldo não criticar mais a sua 

família, pois este desde o primeiro dia de mandato tenta intimidar quem faz 

críticas ao governo municipal, disse ainda que nenhum mandato é diferente do 

dele, pois, o atual governo é um governo de maquiagem. Concluída as 

observâncias foi submetida a votação, sendo aprovada por unanimidade. 

Seguindo, o primeiro Secretário efetuou a leitura da matéria em pauta que 

constou: Requerimentos 2019: nº56, nº57, nº58 e nº59, de autoria da Sra. Verª. 

Glaucia F. de Araújo Sério, n°20, de autoria do Sr. Ver. Sebastião Siqueira 

Quadros, nº31 e nº32, de autoria do Sr. Ver. Francisco Valécio de Abrantes, 

nº19, de autoria do Sr. Ver. Raimundo Reginaldo Santana, nº29, de autoria do 

Sr. Ver. Miguel Ivonaldo F. Barreto, nº14, de autoria do Sr. Ver. Messias Gama 

Amorim, nº001 e nº002, de autoria do Sr. Ver. Jamerson William Alves da Costa. 

Em ato continuo, procedeu a leitura da Resolução nº001/2019- Define o número 

de membros efetivos das Comissões Permanentes, apresenta a proporção 

numérica dos partidos políticos nas Comissões Permanentes, e toma outras 

providencias, Resolução nº002/2019- Indefere o requerimento de Formação do 

Bloco Parlamentar apresentado pelos Partidos Políticos SD,PRP,PSD e PR, e 

toma outras providencias, Resolução nº003/2019- Indefere a Indicação de 

Liderança e Vice Liderança do Partido Democratas, e toma outras providencias, 

Oficio conjunto, de autoria da Câmara Municipal ao Governador do Estado, 

Solicita a Recuperação da Estrada PA/462, Construção da Escola André Alves 

na Vila de Nova Olinda e a Conclusão do Prédio da Câmara Municipal de 

Augusto Corrêa, Ofício, de autoria da Direção da Escola Rosa Athayde, 

solicitando a reforma da Escola de Ensino Fundamental Prof.ª Rosa Athayde. 

Assim, o Sr. Presidente deu seguimento a sessão dando início ao Pequeno 



2 
 

Expediente convidando o Sr. Ver. Messias Gama para apresentar o seu 

requerimento, que solicitou ao Executivo Municipal a Construção de uma Arena 

Esportiva na Comunidade do Trevinho. Justificou que a mesma, não dispõe de 

área de lazer especifica para a prática esportiva, uma vez que, as devidas 

práticas contribuem para o desenvolvimento físico do ser humano. Após, 

realizou a leitura de seu requerimento, o Sr. Ver. Sebastião Siqueira que solicita 

ao Poder Executivo melhorias para a Comunidade da Cachoeira. Seguindo, 

ocupou a tribuna para apresentar o seu requerimento, o Sr. Ver. Raimundo 

Reginaldo, que solicitou a Extensão da Energia Elétrica no bairro da Matinha na 

Vila de Nova Olinda. Em sua defesa, justifica que a referida solicitação visa 

atender a uma reivindicação dos moradores, que não usufruem de tais 

benefícios. Ocupou a tribuna para apresentar o seu requerimento o Ver. Miguel 

Ivonaldo, que solicitou a Reforma e Melhorias da Quadra de Esportes da Vila de 

Aturiaí. Efetuou a apresentação de seus requerimentos a Sra. Verª. Glaucia 

Sério, que solicitam a Reforma da Escola de Ensino Fundamental Rosa 

Athayde, a Revitalização da Quadra Manoel Sady. Para defende-los, disse que, 

um dos problemas da citada escola, diz respeito a sua estrutura, que desde a 

sua construção alguns reparos são realizados periodicamente. Além disso, em 

2017, por conta de uma forte ventania a estrutura da referida quadra, veio toda 

ao chão, fato este que deixou tanto os alunos quanto a comunidade local 

desprovida de um espaço para a realização de atividades físicas, esportes e 

culturais. Solicitou Aquisição de um Aparelho de Mamografia para a Secretaria 

de Saúde do Município. Defendeu que o Município de Augusto Corrêa, não 

dispõe de um mamógrafo para atender a sua população, o que contribui ainda 

mais com o índice da doença, nesse sentido viabilizar a aquisição desse 

equipamento proporcionará além de benefícios à população, garante melhoria 

na saúde pública municipal. Solicitou também a Construção de Arena Esportiva 

na Comunidade de São Luís do Apió. Justificou que nessa comunidade, existe a 

carência de alternativas de esporte e lazer para os alunos da rede pública, tal 

benfeitoria será construída através de emenda Parlamentar do à época Wladimir 

Costa. Na sequência, o Sr. Ver. Francisco Valécio procedeu a leitura de seus 

requerimentos, que solicitam Regularização da Iluminação Pública na Rua 

Maximiano Cunha e Convocação dos Conselheiros do Fundeb na Câmara 

Municipal. O último a apresentar seus requerimentos o Sr. Ver. Jamerson 

William, que requer serviços de Roçagem e Reparos (terraplanagem e tapa 

buracos) nas ruas dos bairros, Lírios do Vale, Cidade Nova, Jardim Bela Vista, 

São Benedito e São João. Solicitou também a Convocação dos Secretários 

Municipais de Agricultura, Meio Ambiente, Saúde, Educação e Administração 

para que apresentem relatório referente as suas atividades a frente das 

respectivas secretarias no ano de 2018. Não havendo mais requerimentos a 

serem apresentados o Sr. Presidente deu início ao tempo destinado a Tribuna 
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Popular convidando o Sr. Orlando da Cunha para fazer uso da palavra, que 

saudando a todos, relatou os motivos pelo qual pediu o seu desligamento do 

Conselho do FUNDEB, disse que como membro do conselho nunca assinou 

qualquer documento, além disso, o Presidente do Fundeb neste Município não 

estabelece suas funções, porque não tem voz. Na ocasião, comentou que foi 

ameaçado por dois vereadores e taxado de analfabeto, no entanto, se houver a 

necessidade de se defender, assim fará porque faz parte da sociedade deste 

Município. Reportando- se acerca da escola Rosa Athayde, retratou as 

péssimas condições daquela escola e frisou que é um direito dos alunos usufruir 

de um espaço digno.  Em seguida a palavra foi franqueada a Gestora da Escola 

Rosa Athayde, Sra. Karina Suelly, que saudando a todos os presentes, 

manifestou a sua angustia com relação ao estado crítico que se encontra a 

escola, asseverando que é notável os riscos à vida das pessoas. Na ocasião, 

lembrou que no dia 27 de fevereiro de 2018 o Ver. Niaris Nogueira, apresentou 

um requerimento solicitando a sua reforma, sendo que no mês de abril do 

mesmo ano, houve um acidente na quadra esportiva, contudo, foram feitos 

requerimentos ao Governo Municipal solicitando a reforma da escola e também 

a presença do Corpo de Bombeiro para fazer a avaliação do prédio, além do 

Engenheiro Elétrico. Diante disso, no mês de setembro de 2018, deu entrada 

através de uma ação civil no Ministério Público, mas não obteve respostas. 

Tornou- se encontrar novamente com o Conselho Escolar e a Secretária de 

Educação, onde a mesma se comprometeu a reformar a escola no início deste 

ano e até o momento nada foi efetivado. A gestora falou que um dos problemas 

da escola que existe desde 2011 é as turmas foras, onde houve a necessidade 

de alugar o espaço que pertence a Paróquia desta cidade para acomodar os 

alunos. Declarou ainda que a escola recebe o recurso do PDDE, mas que, este 

não é para fazer reformas e sim, pequenos reparos, portanto, solicita o apoio 

dos Sres. Edis na busca de soluções. Na oportunidade, a palavra foi concedida 

as alunas Sarah Reis e Manuela Cruz, ambas retrataram a princípio a boa 

conduta dos professores, como alunas frequentam diariamente a escola, mas 

que, o problema maior está na má estrutura do prédio, fato este que 

compromete o aprendizado dos alunos e o funcionamento da Instituição de 

Ensino no exercício do dia a dia. Em declaração, relataram que as salas de aula 

são quentes e o piso é inadequado, enfim, solicitam o apoio dos Legisladores 

para consolidar na reforma da supracitada escola para o bem de todos. No 

momento oportuno, o Sr. Presidente perguntou a ferida Diretora, quem é que 

paga o aluguel do anexo a Escola Rosa Athayde. Em resposta, disse que é o 

Governo Municipal. Em seguida, comentou o Sr. Presidente que a partir do ano 

de 2017, quando assumiu o seu mandato Legislativo, tem acompanhado a 

situação da escola e muitas foram as vezes que na tribuna reivindicou por 

melhorias, mencionou uma reunião com o Assessor Jurídico e demais 
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Vereadores para que junto ao Promotor de Justiça, possam buscar uma solução 

a essa problemática. Após, a Verª. Lilian Reis, também manifestou a sua 

preocupação, uma vez que, seu filho estuda no anexo dessa Instituição de 

Ensino e relatou o caos que se torna nos dias chuvosos por conta do acumulo 

de água, a mesma perguntou qual é o meio viável para resolver essas questões. 

A gestora, sugeriu recorrer a Secretaria Municipal de Educação. Dada a palavra 

ao Edil Francisco Valécio, disse que como Vereador tem efetuado trabalho de 

fiscalizador aos bens públicos e pontualiza que a sua preocupação é a tragédia 

anunciada, disse que visitará a escola e perguntou se o engenheiro da 

Prefeitura visitou a mesma. A gestora respondeu que sim, o engenheiro e a 

arquiteta civil do Ministério Público no mês de setembro de 2018, porém, não 

obtiveram resposta jurídica. Dando continuidade aos trabalhos, o Sr. Presidente 

iniciou o Grande Expediente, convidando o Sr. Ver. Carlos Melo Lima Júnior 

para fazer uso da palavra, que saudando a todos os presentes, prestou seu 

apoio a direção da supramencionada escola, seguindo, efetuou a apresentação 

de um requerimento que solicita, Políticas Educacionais para o Município de 

Augusto Corrêa, ressalta que a educação é um direito garantido de nossa 

constituição, é direito de todos e dever do estado e da família. Sublima que o 

município necessita de intervenções efetivas, no sentido de melhorar o processo 

de ensino aprendizagem. Aduziu ainda que, foram elaboradas demandas 

direcionadas nesse âmbito, que de acordo a Secretária de Educação, 

brevemente serão implementadas no município. Falando acerca da saúde, disse 

que enquanto o cenário nacional não priorizar as questões mais relevantes as 

lutas serão em vão, como exemplo citou o tabela SUS que a quatorze anos não 

é reajustado. Ultimou, ressaltando que enquanto Legisladores Municipais é 

importante ter parceria, pois estão sempre ao lado do povo. Fez uso da tribuna o 

Sr. Ver. Raimundo Reginaldo Santana, que cumprimentando os colegas Edis, 

congratulou- se com a Sra. Karina Suelly pela preocupação com a Escola Rosa 

Athayde e frisou que o papel do Vereador é unir forças e buscar recursos para 

solucionar o problema, assim, manifestou o seu apoio para reerguer essa 

escola. Na oportunidade, reportou- se acerca do oficio conjunto onde solicitaram 

ao Governador do estado a Recuperação da Estrada PA/462, Construção da 

Escola André Alves na Vila de Nova Olinda e a Conclusão do Prédio da Câmara 

Municipal. Oportunamente, solicitou ao Sr. Presidente cópias da Resolução de 

nº002/2019, que indefere o requerimento de Formação do Bloco Parlamentar. 

Comentou que estará juntamente com o Sr. Prefeito e demais Vereadores de 

Base na capital do estado, com o propósito de solicitar o andamento da 

construção da Ponte da Vila de Perimirim. Reportando- se sobre as colocações 

do tribuno Orlando, disse que não é característica deste Poder ameaçar 

pessoas, e sim, lutar pelo bem-estar do povo. Por fim, solicitou a cópia da lei 

que criou o espaço na tribuna popular. Com a palavra o Sr. Ver. José Carlos 
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Amorim da Costa, que cumprimentando os Sres. Vereadores e demais 

presentes, congratulou- se em especial com a direção da escola Rosa Athayde. 

O Ver. teceu um pequeno esclarecimento reportando- se dos insultos que 

recebeu do vereador Miguel Ivonaldo na sessão do dia 15 do corrente mês, 

quando disse que é tão pouco os trabalhos que efetua no município, se 

comparado ao tempo que recebeu no governo do ex. Prefeito Amós Bezerra, 

tendo o seu transporte escolar parado. Discorreu que esteve com o Sr. Amós 

Bezerra, e este disse não ter conhecimento algum dessa situação, além disso, o 

considera uma pessoa muito correta. Asseverou que na gestão do ex. Prefeito 

Amós, o irmão do vereador Miguel Ivonaldo tinha um veículo escolar locado e 

ainda cobrava dos alunos e em dezembro de 2012, a atual Secretária de 

Educação deixou de pagar aos profissionais da educação mais de um milhão de 

reais, dívida está quitada pela ex. Prefeita Romana Reis. Declarou 

veementemente que as suas cobranças neste Poder, não são críticas ao 

governo e sim, uma forma de ajuda- lo. Prosseguindo, usou a tribuna a Sra. 

Verª. Glaucia F. de Araújo Sério, que saudando a todos os presentes, de 

forma especial o corpo docente da escola Rosa Athayde. Dando ênfase ao 

assunto que corresponde a escola Rosa Athayde e sabendo dos problemas que 

a afligem, buscaram parceria junto a Assembleia legislativa do Estado, que de 

acordo no dia 08 deste mês a Dep. Estadual Renilce Nicodemos esteve nesta 

cidade e ao visitar tanto a escola Rosa Athayde, quanto a Quadra de Esportes 

Manoel Sady, a Deputada sensibilizou- se com a situação em evidencia e 

sugeriu aos Vereadores fazer um levantamento dos Deputados que foram 

votados no último pleito no município,  a mesma encamparia uma luta junto aos 

seus Pares, no sentido de disponibilizar uma parte dos valores de suas 

emendas, ou seja, formar uma emenda compartilhada, assim firmar um 

convênio com a Prefeitura Municipal de Augusto Corrêa pela reforma da escola, 

proferindo disse que, este foi o caminho a priori encontrado. Findou, falando 

acerca da Ponte do Perimim, disse que estará na capital do Estado juntamente 

com o Sr. Prefeito e Vereadores tratando deste assunto com o responsável 

daquela obra. Tendo usado a tribuna no grande expediente o Sr. Ver. 

Jamerson William Alves da Costa, que saudando as pessoas presentes, 

manifestou- se favorável aos requerimentos apresentados. A princípio, frisou 

que este Parlamento é estabelecido através de um Regimento Interno e 

considera- o um dos mais democráticos da região. Professou que, o Vereador 

está constantemente ao lado do povo para absorver os anseios da população e 

traze- los para serem debatidos nessa Casa de Leis, o que não impede também 

de ouvir a voz do povo, neste sentido foi criado a tribuna popular. Proferindo 

disse que, está trabalhando em um projeto de lei, que tem a finalidade de 

aproximar mais este Parlamento do povo, especificamente direcionado a 

comunidade escolar. Em defesa de seus requerimentos, solicitou ao Sr. 
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Presidente tomar as providencias necessárias, no sentido de organizar as 

respectivas datas da apresentação dos relatórios de cada secretário, disse ainda 

que já faz algum tempo que as ruas dos bairros periféricos não recebem a 

atenção devida por parte do poder público, desta forma necessitam o quanto 

antes de melhorias. Para finalizar, solicitou ao Sr. Presidente, que disponibilize 

para uso exclusivo dos vereadores, uma máquina de fotocópias, um computador 

e a instalação do TV Câmara, no intuito de que a população possa acompanhar 

de forma mais efetiva o trabalho do Vereador neste Poder. No momento 

oportuno, disse o Sr. Presidente que tomará as providencias cabíveis para 

atender as solicitações do referido Vereador. Usou a tribuna o Sr. Ver. Miguel 

Ivonaldo F. Barreto, que cumprimentando os Sres. Edis e demais presentes, 

discorreu que através de requerimento solicitou junto a Prefeitura Municipal ao 

arrendamento da Arena Campinho, o espaço para serem desenvolvidos 

atividades esportivas e projetos que não dispõe de recursos do município como, 

Caratê, Capoeira, entre outros. Reportando- se a respeito de seu requerimento, 

disse que estar pleiteando recursos para concluir a Quadra de Esportes Firmino 

Costa na Vila de Aturiaí. Teceu comentários acerca da escola e da quadra 

esportiva Manoel Sady, frisando que ficou comprovado em alguns 

pronunciamentos que é uma questão que vai além dos sentimentos e sim de 

orçamento, porque a dois anos atrás o município tinha uma gestora que passou 

quatro anos agregando todos os problemas e nada resolveu, como Parlamentar 

não pode se furtar diante da necessidade de buscar mecanismos para resolver 

os problemas que envolvem a supracitada escola. Reportou- se sobre as 

resoluções acima mencionadas, questionou por não constarem na pauta e 

conclui referindo- se ao art. 8 do Regimento Interno, que dispõe que os 

Vereadores são agrupados por representações partidárias ou blocos 

parlamentares, cabendo-lhes escolher o líder, quando a representação for igual 

ou superior a três vereadores. Na oportunidade, o Edil Jamerson William sugeriu 

ao Sr. Presidente averiguar as colocações do Ver. Ivonaldo, pois seu 

posicionamento nesta Casa de Leis é sempre a favor do Regimento Interno. 

Continuando, fez uso da palavra o Sr. Ver. Sebastião Siqueira Quadros, que 

dando boas-vindas aos presentes, efetuou a defesa de seu requerimento, disse 

que a Igreja Católica da Comunidade da Cachoeira, realizará uma grande 

programação nos dias 4, 5 e 6 de março, o que se faz necessário providencias 

como, limpeza das ruas, normalização da iluminação pública, apoio da guarda 

municipal no evento, entre outros. Expondo comentários acerca da escola Rosa 

Athayde, frisou com veemência a importância da emenda compartilhada para 

resolver o problema que aflige aquela escola, enfim, questionou o fato do 

Governo Municipal não a ter reformada. Prosseguindo, fez uso da tribuna o Sr. 

Ver. José Benedito Gonçalves Fernandes, que em nome do Sr. Presidente 

cumprimentou a mesa Diretora, por seguinte aos demais Vereadores e 
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presentes. Após, agradeceu a Deus pelo momento oportuno. A princípio, disse 

que este Governo já está caminhando para o seu terceiro ano de mandado e 

muitas são as desculpas dadas, mas, agora cabe a este ter bom senso e olhar 

mais a comunidade escolar que necessita de um espaço de qualidade. O Edil 

prestou total apoio a direção da escola e buscará junto aos seus Deputados 

recursos para beneficiar esse município. Finda, questionando que a educação 

nesse município funciona de forma complicada, mencionou o envio de um ofício 

requerendo a reforma da escola André Alves na Vila de Nova Olinda, assim 

como, uma audiência pública para debater sobre a educação no município. 

Seguindo, utilizou a palavra o Sr. Ver. Francisco Valécio de Abrantes, que 

cumprimentando os presentes nomeadamente, manifestou seu apoio a direção 

da escola Rosa Athayde para buscar recursos. No entanto, ressaltou que as 

emendas parlamentares do ano passado já estão direcionadas, sendo que as 

emendas para este ano serão propostas somente no mês de agosto para o ano 

de 2020. Como sugestão propôs a Gestora da Escola Rosa Athayde, 

confeccionar um ofício para entregarem ao Dep. Eduardo Costa, solicitando um 

milhão e meio de reais para a Prefeitura de Augusto Corrêa, para serem 

destinado a reforma da supracitada escola. Outrossim, falou que muito lhe 

espanta que no Portal da Transparência, existem informado que em valores 

globais foram empenhados mais de um milhão e cinquenta e sete mil reais, para 

reformas e construções no ano de 2017, porém a escola Rosa Athayde não foi 

contemplada. Relata o Ver. que a escola Januário Brito na comunidade do 

Recreio causa-lhe preocupação por conta da péssima estrutura da caixa d´água. 

Reportando- se acerca da Vila de Perimirim, discorreu que a situação é de 

abandono. Com relação aos seus requerimentos, disse que a Rua Maximiano 

Cunha no Bairro Lírios do Vale, nunca apresentou iluminação pública e sempre 

apresentou buracos extensivos, enfim, disse que a presença dos Conselheiros 

do Fundeb neste Poder, tange esclarecer como está sendo feito a fiscalização 

dos recursos públicos gerenciados pela Secretaria de Educação. Usando a 

tribuna a Sra. Verª. Lilian Reis Padilha, que saudando a todos, agradeceu a 

Deus pelo dom da vida. Logo após, manifestou- se favorável aos requerimentos 

apresentados. Como mãe e Vereadora neste Parlamento prestou seu apoio à 

direção da escola Rosa Athayde. No momento, solicitou o Edil José Carlos o 

envio de um ofício para a Secretaria de Obras, solicitando providencias a cratera 

no trecho de acesso a Comunidade do Cafezinho e também entre as 

Comunidades de Emburuaca e Tijoca. De posse da palavra o Sr. Presidente 

que saudando a todos, solidarizou- se com os alunos, professores e demais 

funcionários da escola Rosa Athayde, pela situação que enfrentam. Declarou 

que o trabalho do Vereador é fiscalizar, elaborar projetos de leis e cobrar do 

Executivo Municipal as benfeitorias em prol da população. Na oportunidade, 

questionou a atitude do Chefe do Executivo Municipal na Rádio local, onde o 
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mesmo insultou com palavras obscenas aos vereadores e munícipes. Declarou 

que, a falta de transparência do Governo Municipal é comprovada quando os 

Vereadores solicitam os esclarecimentos devidos e não obtém respostas. 

Lembrou- se de uma licitação de nº004/2017, da área da educação para 

materiais de construção hidráulica, na ordem de um milhão cento e quarenta e 

sete mil, quinhentos e setenta e um reais e sessenta centavos, o mesmo no 

intuito de adquirir esclarecimentos, solicitou ofício à Secretária de Educação, 

mas que, não obteve resposta. Em relação ao Fundeb, disse que no município 

não funciona como deveria, pois, este é um órgão federal e não deve ter ligação 

com o Governo Municipal. Ainda com uso da palavra, reportou- se acerca da 

estrada que liga Augusto Corrêa/Patal, lamentou por não ter recebido as devidas 

melhorias. Ultimou, comentando acerca do projeto de lei que está elaborando 

para que a taxa de iluminação pública não seja cobrada da população onde não 

houver a iluminação. No momento oportuno, a Verª. Glaucia Sério solicitou ao 

Sr. Presidente que disponibilizasse a assessoria jurídica deste Poder, para 

implementar Projeto de Lei que Cria o Conselho Municipal de Educação no 

município. Tendo a mesma o pedido concedido. Em seguida, o Sr. Presidente 

submeteu para a discussão e votação os Requerimentos: nº56, nº57, nº58 e 

nº59, da Sra. Verª. Glaucia F. de Araújo Sério, nº20, do Sr. Ver. Sebastião 

Siqueira Quadros, nº31 e nº32, do Sr. Ver. Francisco Valécio de Abrantes, nº19, 

do Sr. Ver. Raimundo Reginaldo Santana, nº29, do Sr. Ver. Miguel Ivonaldo F. 

Barreto, n.14, do Sr. Ver. Messias Gama Amorim, nº001 e nº002, do Sr. Ver. 

Jamerson William Alves da Costa, sendo todos aprovados por unanimidade. 

Não tendo mais nada a ser tratado nem comentado, o Sr. Presidente encerrou a 

presente sessão marcando a próxima para o dia 26 do corrente mês. Sala das 

sessões Plenárias da Câmara Municipal de Augusto Corrêa, em 19 de fevereiro 

de 2019.  

  


