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Ata da 12ª Sessão Ordinária da 3ª Sessão Legislativa, da 14ª Legislatura da 
Câmara Municipal de Augusto Corrêa, realizada em 07 de maio de 2019.  

 
Aos sete (07) dias do mês de maio de dois mil e dezenove (2019), às nove 

horas e quinze minutos (09h15min.) à hora regimental, no prédio 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. Em seguida, passou a palavra para a 

Segunda-Secretária que efetuou a chamada nominal dos Sres. Vereadores, que 

havendo número regimental declarou o Sr. Presidente aberta a presente sessão 

sob a proteção de Deus. A seguir, citou a Secretária 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 à discussão na oportunidade, o Sr. Ver. Miguel Ivonaldo esclareceu 

que os convênios citados em seu pronunciamento, foram celebrados entre o 

Governo Estadual passado com a atual Gestão Municipal. Concluída a 

observância foi submetida à votação, sendo aprovada por unanimidade. Assim, 

deu seguimento à sessão com a leitura da matéria da pauta que constou: Ofício 

nº065/2019: Gabinete do Prefeito- Projeto de Lei n°005/2019: LDO- Ementa: 

Dispõe sobre as Diretrizes para a Elaboração da Lei Orçamentária para o 

exercício de 2020, e dá outras providencias. Projeto de Resolução n°02/2019: 

Dispõe Inclusão a Obrigatoriedade dos Secretários Municipais e demais 

Ordenadores de Despesas da Administração Pública Municipal, no que tange a 

apresentação do Relatório Financeiro Quadrimestral à Câmara Municipal, de 

autoria do Sr. Ver. Carlos Melo Lima Júnior. Projeto de Lei n°08/2019- Ementa: 

Dispõe sobre a Constituição do Núcleo de Cidadania de Adolescente- NUCA, do 

Município de Augusto Corrêa, Estado do Pará, e dá outras providencias. Projeto 

de Lei n°09/2019- Ementa: Dispõe a Respeito da Participação de Servidores 

Públicos Municipais e Representantes da Sociedade Civil, investidos na função 

de Conselheiro Municipal, no Município de Augusto Corrêa, Estado do Pará, e 

dá outras providencias: ambos de autoria do Sr. Ver. Miguel Ivonaldo F. Barreto. 

Projeto de Lei n°10/2019- Ementa: Cria Jornada de Trabalho Municipal de 30 

horas semanais aos enfermeiros, técnicos de enfermagem, no Município de 

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

Valécio de Abrantes, Requerimentos 2019: nº63 e n°64, de autoria da Sra. 

Verª. Glaucia F. de Araújo Sério, n°22 e n°23, de autoria do Sr. Ver. Raimundo 

Reginaldo Santana, nº56 e nº57, de autoria do Sr. Ver. Francisco Valécio de 

Abrantes. Após a leitura da matéria da pauta, o mesmo foi autorizado a proceder 

à leitura do Ofício nº065/2019: Gabinete do Prefeito: Encaminha o Projeto de 

Lei n°005/2019- Ementa: Dispõe sobre as Diretrizes para a Elaboração da Lei 

Orçamentária para o exercício de 2020, e dá outras providencias. Ofício 
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n°1.168- Belém Pa, cópia do Requerimento n°161, de autoria do Dep.ª Diana 

Belo, Congratulações pela passagem de 58 anos de criação do Município de 

Augusto Corrêa, comemorado no dia 28 de março. Iniciando o tempo atribuído 

as comunicações de Lideranças Partidárias, fez uso da palavra o Sr. Ver. 

Francisco Valécio de Abrantes, que após saudar os presentes, congratulou-se 

de forma especial com a Verª Glaucia Sério, que no dia 06 deste mês, esteve na 

ALEPA representando as Mulheres no ‘Combate a Violência contra a Mulher’. 

Registrou que nos dias 12 a 20 deste mês, comemora- se o dia do Técnico de 

Enfermagem, mediante a isso deseja realizar uma sessão solene nesta Casa de 

Leis para homenageá-los. Usou a palavra a Sra. Verª. Glaucia Sério, que 

saudando a todos, informou que esteve no dia 06 do corrente mês, na 

Assembleia Legislativa do Estado do Pará, a convite da Dep. Renilce 

Nicodemos e junto a outras mulheres representar o Parlamento em nível de 

Estado do Pará. Ressaltou que almeja ser tratada com igualdade de direitos, 

pois, além de ser muito resistente a mulher tem uma dupla jornada. Disse ainda 

que a Mesa teve como objetivo, debater e promover a avaliação de modelos de 

resultados das Políticas Públicas para Enfrentamento a Violência contra a 

Mulher. Declarou que, o Brasil está no 5º lugar que apresentam mulheres 

violentadas e o Estado do Pará ocupa a 7ª posição. Naquela ocasião, propôs 

que as Delegacias das mulheres (DEAM), sejam estendidas para o interior do 

Estado como microrregião, enfim, propôs também a instalação de Centros de 

Referencias de Atendimentos à Mulher (CRAMS). Passando para o Pequeno 

Expediente o Sr. Presidente convidou o Sr. Ver. Miguel Ivonaldo F. Barreto para 

apresentar as suas proposituras: Projeto de Lei n°08/2019- que Dispõe sobre a 

Constituição do Núcleo de Cidadania de Adolescente- NUCA, do Município de 

Augusto Corrêa, Estado do Pará, e dá outras providencias e Projeto de Lei 

n°09/2019- que Dispõe a Respeito da Participação de Servidores Públicos 

Municipais e Representantes da Sociedade Civil, investidos na função de 

Conselheiro Municipal, no Município de Augusto Corrêa, Estado do Pará, e dá 

outras providencias. Seguindo, fez uso da tribuna para apresentar os seus 

requerimentos o Sr. Ver. Francisco Valécio de Abrantes que solicitam: 

Realização de Convênios e Parcerias com empresários proprietários de 

embarcações de médio porte para a realização de passeios turísticos na costa 

litorânea no município de Augusto Corrêa, de forma agendada, planejada e 

organizada por turístico (contratado por essas empresas), devidamente 

registrados em órgão de classe. Solicita Realização de Sessão Solene no dia 14 

de maio em homenagem aos Enfermeiros, Técnicos de Enfermagem e 

Auxiliares de Enfermagem com distribuição de certificados de honra ao mérito a 

todos os profissionais presentes nesta referida sessão. Além do Projeto de Lei 

n°10/2019- que Cria Jornada de Trabalho Municipal de 30 horas semanais aos 

enfermeiros, técnicos de enfermagem, no Município de Augusto Corrêa Pa, e dá 
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outras providencias. Em seguida, a Sra. Verª. Glaucia F. de Araújo Sério, 

retornando a tribuna realizou a leitura de seus requerimentos que solicitam: 

Pavimentação Asfáltica da Vicinal Augusto Corrêa/Ponta de Urumajó, Via 

Perimirim e Recuperação da Rede de Iluminação Elétrica da Rua do Porto na 

Comunidade do Tijoca. Após, ocupou a tribuna o Edil Raimundo Reginaldo 

Santana que apresentou os requerimentos solicitando: Colocação nos postes os 

braços de Sustentação de Luminárias e Construção de Um Sistema de água na 

Vila de Nova Olinda. Justificou que a referida Vila ao longo dos anos cresceu 

muito, no entanto, não dispõe dessas benfeitorias que muito amenizaria a vida 

dos moradores. O último a apresentar propositura, o Ver. Carlos Melo Lima 

Júnior com o Projeto de Resolução n°02/2019 que Dispõe Inclusão a 

Obrigatoriedade dos Secretários Municipais e demais Ordenadores de 

Despesas da Administração Pública Municipal, no que tange a apresentação do 

Relatório Financeiro Quadrimestral à Câmara Municipal. Terminada a 

apresentação de proposituras, o Sr. Presidente deu início ao tempo destinado a 

Tribuna Popular convidando para fazer uso da palavra o Gerente da Agencia do 

Banco do Pará, neste Município Sr. Elias da Costa S. Júnior, que 

cumprimentando a todos, ressaltou que essa agencia tem se destacado no 

cenário nacional, sendo o 3° maior banco de varejo no País. O mesmo pretende 

alcançar todos os municípios do Estado, essa é uma proposta iniciada no final 

Governo Estadual passado, sendo reforçada pela gestão atual. Discorreu que a 

referida instituição chegou ao Município de Augusto Corrêa, a fim de trazer um 

aposte, sobretudo, benefícios à população. Informou que estarão melhorando a 

aparte de microcrédito para pequenos empreendedores e com isso fomentar 

mais o estado. Enfim, propôs aos Sres. Edis a viabilidade de um convênio de 

folha de pagamento e de consignado. Em seguida, foi convidado para fazer uso 

da palavra o Presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, Sr. Raimundo 

Ilson Reis, retratou acerca das dificuldades que estão passando, dentre estas a 

falta de comprovação da atividade rural, na ocasião solicitou o apoio dos Sres. 

Vereadores no que tange ao Processo de Cadastro de Habitação Rural, pois, 

existem apenas 9% de cadastramento e pontua que este é muito importante 

para o município. Outrossim, comentou sobre a devastação das áreas plantadas 

causadas pelas fortes chuvas, que infelizmente hoje os agricultores não têm 

condições financeiras para fazer o roçado, solicita parceria dos mesmos para 

idealizar uma medida alternativa aos agricultores que tiveram grandes perdas, 

enfim, a realização da Declaração de Posses do Município. Passando para o 

Grande Expediente o Sr. Presidente franqueou a palavra aos Sres. Vereadores 

e de acordo ao livro de assinaturas fez uso da tribuna o Sr. Ver. Miguel 

Ivanildo F. Barreto, que em nome do Sr. Presidente saudou a mesa Diretora, a 

seguir aos demais Vereadores e presentes. Reportou-se ao Projeto de Lei 

n°08/2019, que Dispõe sobre a Constituição do Núcleo de Cidadania de 



4 
 

Adolescente- NUCA, do Município de Augusto Corrêa. Para defende- lo disse 

que, a constituição do núcleo é uma exigência para que o Município continue 

incluso no Selo Unicef, sendo necessário desta forma aprová-lo. Com relação ao 

Projeto de Lei n°09/2019, que Dispõe a Respeito da Participação de Servidores 

Públicos Municipais e Representantes da Sociedade Civil, investidos na função 

de Conselheiro Municipal, no Município de Augusto Corrêa, justifica que 

mediante a essa grande importância, a municipalidade diante da atuação da 

administração Municipal e da Casa do Conselho, tem avançado. Haja vista que, 

atualmente temos constituído cinco Conselhos de Direitos Vinculados à Política 

Municipal de Assistência Social, bem como, outros colegiados ligados a outras 

políticas como: Saúde, Agricultura, Educação, entre outras. Portanto, aduz a 

necessidade de uma Lei Municipal, que regulamente alguns aspectos, 

sobretudo, as definições e reconhecimento da função do Conselheiro Municipal. 

Com a palavra o Sr. Ver. Francisco Valécio de Abrantes, que saudando os 

presentes nomeadamente, informou que está viabilizando junto à assessoria do 

Dep. Chicão, desde que foi decretado estado de emergência no município, onde 

70% dos agricultores da região foram prejudicados por conta das fortes chuvas. 

Falando sobre os seus requerimentos, enfatizou que a medicina sempre foi algo 

extremamente técnico, mas que, faltava a arte e ciência do cuidar, no entanto, 

hoje há avanços significativos da enfermagem no Brasil. Proferindo, disse que 

homenagear os enfermeiros e técnicos é uma forma de agradecer pelo 

empenho dedicado a população deste Município. Com relação ao seu projeto de 

Lei acima mencionado, embora no município já aconteça a referida jornada, fez 

uma pequena cobrança para que no futuro tenhamos não somente a Prefeitura, 

mas também a Secretaria Municipal de Saúde efetuando o que é direito do 

trabalhador, no que é visível e possível para a enfermagem como um todo. 

Finaliza, adentrando acerca do Selo Unicef, quando aderido em 2008 o 

município tinha algumas perspectivas de ser um município aprovado, naquela 

edição a saúde não conseguiu índices suficientes, mediante a isso é convicto de 

que a enfermagem muito contribuiu. Dando seguimento a sessão, fez uso da 

palavra o Sr. Ver. Carlos Melo l. Júnior, que em nome do Sr. Presidente 

saudou a todos os Edis e por seguinte, aos demais presentes, discorreu acerca 

da Conferencia da Saúde que participou, onde foram discutidas várias questões 

relacionados ao bem-estar da população, em seu ponto de vista disse que a 

saúde e a educação devem caminhar juntos e precisam ser prioridades, 

complementou o Ver. Relatou ainda que naquela ocasião pôde elaborar 

propostas que são fundamentais para serem executadas como: Atualização do 

RJU (Regime Jurídico Único), Realização de Concurso Público, Saúde do 

Trabalhador, essas propostas são voltadas aos servidores da área da saúde do 

Município de Augusto Corrêa. No ensejo, manifestou repúdio à atitude do 

Presidente da República, em remanejar recursos da área da educação, isso 
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somente significa um agrafo na sociedade, pontualizou que filosofia e sociologia 

são disciplinas primordialmente importantes na formação do cidadão. 

Manifestou-se de acordo a realização de sessão solene em homenagem aos 

profissionais da saúde e para colaborar, sugeriu uma ação de saúde a ser 

executada neste dia. Na sequência, foi convidado para fazer uso da palavra o 

Sr. Ver. Raimundo Reginaldo Santana, que cumprimentando os presentes, 

informou que estar com audiência marcada com os Deputados Olivar Marques, 

Nilton Nedes, Gilvanda Faro e também com o Secretário de Segurança Pública, 

na capital do Estado, na finalidade de reivindicar melhorias para o município, 

desde já, solicita a compreensão do Sr. Presidente para justificar sua ausência 

na próxima sessão. Comentou que tratará também acerca da PA/462, proferindo 

que é a grande preocupação deste Poder, sobretudo, cobrar um trabalho de 

qualidade por parte da Empresa Rodoplan já que estar licitada. Na 

oportunidade, reiterou o envio de ofício ao Secretário de Obras, reforçando a 

princípio a solicitação do Ver. José Benedito mediante a limpeza das vias 

públicas da Vila de Nova Olinda, que esses serviços sejam realizados antes do 

evento religioso que acontecerá no dia 19 deste mês naquela vila. Continuando, 

ocupou a tribuna o Sr. Ver. Jamerson William A. da Costa, que 

cumprimentando os Sres. e Sras. Legisladoras e demais pessoas presentes, 

agradeceu a Deus pelo dom da vida. Reportou-se acerca das visitas que 

realizou nas Comunidades deste Município, pontuou a grande necessidade da 

intervenção do Executivo Estadual e Municipal na melhoria das estradas. O Ver. 

fez cobranças ao Secretário de Obras para melhorar os trechos de acesso a 

Comunidade de Itapixuna ao Araí, com a execução de serviços que venham a 

melhorar a trafegabilidade na mesma. Além da estrada que liga a Comunidade 

de Itapixuna a Vila de Açaiteua, declara que essa estrada é muito importante 

aos que trafegam e o estado da mesma é crítico. Reivindicou também 

providencia imediata a Secretaria de Meio Ambiente para acabar com um lixão 

formado à beira da estrada de acesso as Vilas de Ipixuna e Itapixuna, 

sublimando os perigos à saúde das pessoas. Comentou ainda que a parte 

principal da Ponte do Ipixuna está feita e brevemente estará concluída. 

Questionou que os serviços na Ponte da Vila de Perimirim acontecem de forma 

lenta e os moradores já não aguentam mais o isolamento. Encerra, comentando 

acerca do início das aulas, mas questionando a escassez da merenda escolar e 

como estar sendo feito o pagamento do transporte escolar, isso são dúvidas que 

surgem e precisam ser esclarecidas. Prosseguindo, fez uso da palavra a Sra. 

Verª. Lilian Reis Padilha, que autorizada a se pronunciar de sua cadeira, a 

mesma cumprimentou a todos e agradeceu a Deus pelo dom da vida. Discorreu 

acerca da reunião realizada para tratar sobre o retorno das aulas na escola 

Rosa Athayde, felizmente já iniciaram as aulas e os alunos tiveram que ser 

alocados para a Arena Santa Cruz, Centro Social de Nazaré e Instituição Casa 
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da Fraternidade. Neste seguimento, retratou a respeito da merenda escolar que 

é uma problemática recorrente no município, para colaborar sugeriu regionaliza-

la, já que o município oferece produtos variados, como o açaí, a pupunha, o 

buriti, o camarão e o caranguejo, isso certamente iria gerar menos gastos a 

Gestão Municipal. Proferindo, solicitou o encaminhamento de um documento ao 

Governo Municipal, solicitando saber qual o orçamento que o município vai 

dispor para realizar as Feiras Culturais no Município de Augusto Corrêa e frisou 

a situação das estradas. Por fim, solicitou para a Secretaria de saúde, viabilizar 

um horário de atendimento aos moradores da região interiorana do município, 

enfatizando que em decorrência do péssimo estado das estradas, torna- se 

difícil chegar a tempo para o atendimento. Em seguida, fez uso da palavra, Sra. 

Verª. Glaucia F. de Araújo Sério, que saudando seus Pares e demais 

presentes, ressaltou que acredita no potencial turístico da Vila de Perimirim e 

quando se fala em pavimentação de uma vicinal parece um sonho, portanto, ao 

considerar a morosidade na construção da Ponte desta vila, dialogará com o 

Prefeito Municipal para que novamente possam conversar com o responsável 

daquela obra, dado a importância desta para os moradores. Teceu comentários 

acerca da PA/462, frisando que passa de governo a governo e continua do 

mesmo jeito, assim como, a recuperação da BR/308 e PA/454, que a cada dia 

ficam mais esburacadas. Com relação ao requerimento direcionado a 

Comunidade do Tijoca, disse que o Governo Municipal tem apresentado 

trabalho para recuperar a iluminação pública no Município, essa é uma 

necessidade para a comunidade ter recuperado a iluminação na Rua do Porto. 

Teceu comentários, acerca das diárias pagas aos servidores municipais, 

assunto este que foi tratado na Conferência de Saúde, diante do exposto, 

solicitou ao Governo Municipal, um estudo orçamentário para que o valor dessas 

diárias seja condizente proporcional ao salário mínimo atual. Outrossim, solicitou 

a atualização da Lei Orgânica Municipal e do Regimento Interno, haja vista que, 

a última atualização foi feita em 2010. Comentou ainda, acerca da possibilidade 

de criar uma Comissão da Mulher, que trate dos direitos das mesmas diante da 

sociedade. Finda, felicitando a todas as mães frisando a grande importância 

desta no seio familiar. A seguir, fez uso da palavra o Edil José Benedito G. 

Fernandes, que cumprimentando os presentes, agradeceu a Deus por mais 

uma sessão Legislativa. Retratou a respeito da PA/462, infirmou que o Assessor 

do Dep. Dirceu, já marcou uma audiência na Secretaria de Transporte do Estado 

e Secretaria de Segurança Pública, para tratar dessa pauta. Relatou que na Vila 

de Nova Olinda a situação das ruas é lamentável, reiterou o envio de um ofício 

para a Secretaria de Obras, requerendo providencias para a recuperação das 

mesmas, antes do Evento Religioso que acontecerá no dia 19 deste mês. Na 

ocasião, enalteceu a importância dos Sres. Edis em acompanhar as obras que 

estão sendo executadas no Município. No ensejo, reiterou o envio de ofício para 
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a Secretária de Educação, solicitando esclarecimentos acerca do retorno das 

aulas na Vila de Nova Olinda, além disso, que possa indicar os ambientes onde 

os alunos serão remanejados. Enfim, expôs comentários acerca da merenda 

escolar e incentivou a agricultura familiar como sinônimo de avanço ao 

município. Tendo usado a tribuna o Sr. Ver. José Carlos Amorim da Costa, 

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

Vereadores e presentes. A princípio, sugeriu a Presidência da Casa, que 

quando o Secretário de Agricultura vier a este Poder para apresentar seu 

relatório, que seja realizado na sessão ordinária, mas que, seja exclusiva a essa 

apresentação. Mencionou verbalmente um ofício para a Secretaria de Obras, 

solicitando tomada de providencias para a limpeza da Vila de Araí, declarando 

que essa Vila pouco recebe serviços por parte do Poder Público. Teceu 

comentários acerca dos péssimos serviços executados nas estradas do 

Município, pela Empresa Rodoplan. Questionou quanto à cobrança irregular de 

pedágio na estrada PA/462, e reportando-se sobre a Ponte do Arrozal, discorreu 

que já foram feitos 20 metros de ponte, porém, estão os serviços parados. 

Manifestou-se favorável aos requerimentos apresentados e encerrou, 

comentando sobre a falta da merenda escolar, dizendo que é uma situação 

vergonhosa neste município. De posse da palavra o Sr. Presidente, Ver. Niaris 

Nogueira Ferreira, que cumprimentando os colegas Vereadores e demais 

presentes, iniciou o seu pronunciamento reportando-se sobre a escola Rosa 

Athayde, sobretudo, os locais onde foram os alunos remanejados, destacou na 

ocasião a Arena Santa Cruz, é um local desprovido para estudar. Diante do 

exposto, também questionou a falta da merenda escolar, pontuando que a 

agricultura familiar oferecida às escolas, não é extraída deste município, isso é 

um enfraquecimento para a agricultura local. Ressaltou que os Vereadores são 

comprometidos com a população, tanto que, estão novamente unidos para 

cobrar a recuperação da PA/462, discorrendo ainda que executar obras no 

município não é atribuição de um Vereador e sim do Executivo Municipal. 

Solicitou aos demais Edis, dirigir-se a Secretaria de Obras, em busca de uma 

solução aos eventuais problemas expostos nessa PA, porque as chuvas já não 

são mais desculpas para que os trabalhos não sejam executados. Para findar, 

discorreu sobre a visita que fez na empresa responsável pela construção do 

prédio da Câmara Municipal, SEDOP e no TCE, onde protocolou ofícios e está 

aguardando respostas. Na oportunidade, solicitou o Edil Carlos Melo vistoria aos 

Projetos de Leis apresentados neste Poder, uma vez que, alguns são de autoria 

dos Sres. Vereadores para que sejam promulgados. Em seguida, colocou o Sr. 

Presidente para aprovação do soberano Plenário os Requerimentos 2019: nº63 

e n°64, da Sra. Verª. Glaucia F. de Araújo Sério, n°22 e n°23, do Sr. Ver. 

Raimundo Reginaldo Santana, nº56, nº57, do Sr. Ver. Francisco Valécio de 

Abrantes, sendo todos aprovados por unanimidade. Distribuição para a 
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Comissão de Constituição, Justiça e Redação: Projeto de Lei nº005/2019- 

LDO, Ementa: Dispõe sobre as Diretrizes para a Elaboração da Lei 

Orçamentária para o exercício de 2020, e dá outras providencias. Projeto de 

Resolução n°02/2019: Dispõe Inclusão a Obrigatoriedade dos Secretários 

Municipais e demais Ordenadores de Despesas da Administração Pública 

Municipal, no que tange a apresentação do Relatório Financeiro Quadrimestral â 

Câmara Municipal, de autoria do Sr. Ver. Carlos Melo Lima Júnior. Projeto de 

Lei n°08/2019- Ementa: Dispõe sobre a Constituição do Núcleo de Cidadania de 

Adolescente- NUCA, do Município de Augusto Corrêa, Estado do Pará, e dá 

outras providencias e Projeto de Lei n°09/2019- Ementa: Dispõe a Respeito da 

Participação de Servidores Públicos Municipais e Representantes da Sociedade 

Civil, investidos na função de Conselheiro Municipal, no Município de Augusto 

Corrêa, Estado do Pará, e dá outras providencias: ambos de autoria do Sr. Ver. 

Miguel Ivonaldo F. Barreto. Projeto de Lei n°10/2019- Ementa: Cria Jornada de 

Trabalho Municipal de 30 horas semanais aos enfermeiros, técnicos de 

enfermagem, no Município de Augusto Corrêa Pa, e dá outras providencias, de 

autoria do Sr. Ver. Francisco Valécio de Abrantes. Não tendo mais nada a ser 

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

a próxima para o dia 14 do corrente mês. Sala do Salão Plenário Domingos 

Nivaldo Lima, Câmara Municipal de Augusto Corrêa, em 07 de maio de 2019.  


