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Ata da 13ª Sessão Ordinária da 3ª Sessão Legislativa, da 14ª Legislatura da 
Câmara Municipal de Augusto Corrêa, realizada em 14 de maio de 2019.  

 
Aos quatorze (14) 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 

constatando a presença dos mesmos, 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 Coríntios. 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. Francisco 

Valécio sugeriu para que não haja omissão de palavras nas referidas atas. 

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: Projeto de Lei n°11/2019: Ementa: Dispõe sobre o 

estacionamento e circulação irregular de Motos e Bicicletas nas calçadas do 

Mercado Municipal de Augusto Corrêa, e dá outras providencias e Projeto de 

Lei n°12/2019: Institui a Política Municipal do Controle de Natalidade de Cães e 

Gatos, e dá outras providencias de autoria da Sra. Verª. Lilian Reis Padilha. 

Requerimentos 2019: nº25, de autoria do Sr. Ver. José Carlos Amorim da 

costa, n°24, de autoria do Sr. Ver. Raimundo Reginaldo Santana. 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, 

informou que o Partido Pátria Livre através do engajamento na luta pelas 30 

horas semanais aos enfermeiros, técnicos de enfermagem e auxiliar de 

enfermagem, lança convite a todos para participar de uma caminhada no dia 20 

de maio, às 7:00 hs da manhã, na Estação das Docas, para tornar constitucional 

aprovação feita na Alepa e posteriormente na Câmara Municipal de Augusto 

Corrêa, além de ser também uma luta contra a Reforma da Previdência. 

Ressalta que neste mandato conseguiram vários avanços nesta Casa de Leis, 

solicitaram Concurso Público, Tratamento Especial a Saúde do Trabalhador, 

Criação do Plano de Cargos e Carreiras de salário da Secretaria Municipal de 

Saúde, ano de 2012, o qual não foi posto em votação pela Gestão passada, 

diante do exposto, solicitou uma minuta na CCJ, para colocá-lo em pauta. Na 

sequência, fez uso da palavra a Sra. Verª. Glaucia Sério, que saudando a todos, 

informou que no dia 15 deste mês, acontecerá uma Paralização Nacional contra 

a Reforma da Previdência e ao Corte de 30% de Verbas às Universidades 

Públicas, disse que, mediante a isso o número de vagas a serem ofertadas 



2 
 

diminuirá o que terá o afunilamento mais uma vez do acesso ao ensino público 

superior, haja vista que, este se expandiu no Brasil a partir do Governo Lula, 

todavia é inegável que permitiu o acesso de ricos e pobres às Universidades, 

enfim, lançou convite a todos para participarem deste ato. Após, usou a palavra 

o Sr. Ver. Jamerson William, que ao cumprimentar os presentes, congratulou-se 

com a Verª. Glaucia Sério pela explanação prestada, que de fato hoje no Brasil 

é um desmonte total da educação, um ataque ao exercício do pensamento por 

parte de um governo que vive atrapalhado em suas próprias palavras, que 

inclusive o Exmo. Presidente da República cumprirá o acordo feito com o 

Ministro da Justiça, após ter realizada a prisão do ex. Presidente Lula, o qual 

certamente venceria o último pleito eleitoral para Presidente da República e frisa 

a falta de pudor na administração pública. Enfim, ressaltou que é notável que a 

educação avançou, principalmente a expansão das universidades. Iniciando o 

Pequeno Expediente o Sr. Presidente convidou a Sra. Verª. Lilian Reis Padilha 

para apresentar suas proposituras, a mesma procedeu a leitura dos Projetos de 

Lei n°11, que Dispõe sobre o estacionamento e circulação irregular de Motos e 

Bicicletas nas calçadas do Mercado Municipal de Augusto Corrêa, e dá outras 

providencias e Projeto de Lei n°12, que Institui a Política Municipal do Controle 

de Natalidade de Cães e Gatos, e dá outras providencias. Em seguida, utilizou a 

tribuna o Sr. Ver. José Carlos Amorim da Costa para apresentar o requerimento 

que solicita: Implantação do Posto da Polícia na Vila de Araí. O último a 

apresentar proposituras o Sr. Ver. Raimundo Reginaldo Santana, com o 

requerimento que solicita: Reforma do prédio onde funciona a Delegacia Distrital 

na Vila de Nova Olinda. Terminada a apresentação das proposituras, o Sr. 

Presidente deu início ao tempo atribuído a Tribuna Popular, convidou o Edil 

Carlos Melo Lima Júnior, no momento como Diretor do Hospital Maternidade 

de São Miguel, efetuou saudações a todos os presentes e agradeceu a Deus 

pelo momento oportuno. Retratou sobre os problemas e dificuldades 

enfrentados pela referida Instituição de Saúde, após, proferiu que apesar das 

dificuldades se mantem de portas abertas para atender a população. Comentou 

que assumiu a direção do Hospital em outubro de 2017 e naquela época havia 

uma única produção fixa e somente 176 AIHS, sendo 350 atendimentos. 

Lembrou que o Governo Municipal atual buscou parcerias e apoiou o Hospital na 

elevação da quantidade de internamentos, onde conseguiram aumentar o teto 

que era de 179 por mês para 308 AIHS, fazendo com que o Hospital passasse a 

receber R$132. 000,00 mil reais. A partir do mês de julho de 2018, começaram a 

receber o recurso destinado a Rede de Urgência Retaguarda Clinica do Hospital 

São Miguel, na ordem de R$120.000,00 mil reais, o qual proporcionou um 

crescimento e garantiu atendimento à população, bem como, melhoramento na 

estrutura física do prédio. Relata que o ultimo repasse da RUI ao Hospital, foi no 

mês de janeiro, o corte feito no orçamento é de 45% da receita, o que ocasionou 
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diversos problemas. Informou ainda que em setembro de 2018, o Governo 

Estadual passado realizou uma reunião extraordinária na SIBE, onde decidiram 

retirar o recurso que era destinado ao Hospital São Miguel. Declarou que no 

momento só podem contar com o contrato que possuem com a SESPA, que 

corresponde ao Atendimento Produção Ambulatorial na ordem de (R$10.272,49) 

e Atendimento Produção Hospitalar, na ordem de (R$140.345,64) total do 

contrato é de (R$150.345,13) esses recursos são feitos via Ministério da Saúde. 

Disse que os recursos que recebem da contratualização não supre a 

necessidade e não custeia aquilo que é determinado no contrato. Na 

oportunidade, apresentou uma planilha das despesas fixas do Hospital para 

manter toda estrutura funcionando, na ordem de (R$72.564), quanto à folha de 

pagamento de médicos é de (R$75.000,00) e o total de folha de pagamento é de 

(R$147.64,00), sendo que o valor para manter o hospital funcionando 

corresponde a (R$238.564). Enfim, lamenta mais o Hospital São Miguel não tem 

condições de continuar efetuando os atendimentos nas proporções que ocorre 

atualmente. Em seguida, foi convidada a fazer uso da palavra a Enfermeira, 

Sra. Eliana Monteiro, que saudando a todos, agradeceu a oportunidade. A 

princípio, expôs que o Hospital Maternidade São Miguel, foi fundado em 1997, 

atende a população de 40.497 do Município de Augusto Corrêa e regiões 

circunvizinhas. Desde então, muitos avanços são comprovados, como na 

estrutura do prédio e no quadro de funcionários que aumentou. Relata que 

quando começaram a atender dentro da RUI, o Hospital foi incluído na SI 23 em 

2013, esse foi o primeiro passo para requerer leitos da RUI, a partir desse 

momento tem a obrigatoriedade de atender urgência e emergência. Declarou 

ainda que essa Instituição de Saúde passou a receber todos os tipos de 

situação, sendo necessário criar a Sala Vermelha. Na ocasião, demonstrou a 

tabela do total de pacientes que são atendidos pelo SUS e Particular, sendo que 

em algumas vezes atendem quatro mil pessoas, apresentou também a tabela de 

Classificação Conforme Protocolo de Manchester, que corresponde aos 

pacientes que realmente necessitam ser atendidos por um hospital. No ensejo, 

discorreu que o hospital além de atender a esse Município, também atende aos 

Município de Viseu, Bragança, Traquateua, entre outros. Disse que a partir do 

ano de 2017, o número de procedimentos de partos e cesariano aumentou 

muito, aproximadamente 40 a 30 partos por mês, mas que, recebem apenas por 

18 partos. Os procedimentos que são realizados no hospital são feitos através 

do serviço que o Estado contratou através de uma FPO, que é um recurso do 

município alocado para o Estado, que corresponde ao valor financeiro de 

(R$10.272,49). Foram pagos e aprovados 2.268 atendimentos no valor de 

(R$38.789,00), produziram 7.199, no valor de (R$87.755) e estão com 

excedentes no valor de R$48.966. Adentrou acerca do Relatório de Internação 

Mensal, o mês de janeiro foi de 337, o mês de fevereiro 398 e o mês de março e 
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abril foram de 308, com total de 1.351 internações quadrimestral, observando 

uma diminuição em virtudes de que o Hospital não tem condições mais de 

receber nenhum paciente. Por fim, manifestou-se a disposição de todos. 

Passando para o Grande Expediente, o Sr. Presidente franqueou a palavra aos 

Sres. Vereadores e conforme ao livro de assinaturas fez uso da palavra o Sr. 

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

Mesa Diretora e por seguinte aos demais Edis. Após, agradeceu a Deus pelo 

momento oportuno. Informou que a Ponte do Ipixuna está em fase final de sua 

conclusão, porém, lamentou em informá-los que parte da Ponte da Vila do 

Itapixuna desabou. Cobrou novamente por providencias imediatas ao Poder 

Público, acerca da cobrança de pedágio que acontece corriqueiramente na 

localidade do Cafezinho. Na ocasião, fez críticas ao Secretário de Obras, por ter 

retirado as madeiras que seriam utilizadas na construção da Ponte do 

Cafezinho, utilizando-as em benfeitorias de cunho pessoal, diante do exposto, 

solicitou ao mesmo que resolva os problemas do Município, melhorando os 

trechos de acesso ao Balneário Marabá, Cachoeira e região do Furão, que se 

encontram intrafegáveis. Falando a respeito do Hospital São Miguel, 

parabenizou o mesmo e agradeceu por ter sido o hospital que detectou e 

resolveu seu problema de saúde em 2011, manifestou-se a disposição para 

buscar recursos e impedir que este não venha a fechar as portas. Encerra, 

justificando o seu requerimento, dizendo que o Araí é a Vila mais longínqua do 

município, portanto, a implantação do Posto da Polícia é uma necessidade. A 

seguir, fez uso da palavra o Sr. Ver. Jamersom William A. da Costa, que 

saudando a todos, discorreu da visita que fez a Vila de Araí, onde pôde observar 

as condições da estrada PA/462, no entanto, ficou feliz por saber que está em 

faze final a Ponte do Ipixuna. Comentou que esteve com o Secretário de Meio 

Ambiente, tratando acerca do lixão clandestino formado entre as Comunidades 

de Ipixuna e Itapixuna, bem como, tratou sobre a operação dos Agentes 

Distritais e Polícia Militar onde realizaram uma Blitz neste Município, para 

apreender motos com descargas kadron, acrescentou que a fiscalização deve 

ocorrer para todos, contudo, o referido secretário assumiu compromisso e desta 

forma agirá. Mencionou também sobre segurança pública, lembrando acerca da 

reinstalação da Guarita, asseverou que este município se tornou um campo 

muito fértil para a prática de assaltos, na oportunidade, sugeriu a criação de uma 

Comissão Especial para tratar diretamente acerca deste assunto com o Sr. 

Prefeito Municipal, proferindo que algo precisa ser feito para amenizar essa 

situação. Manifestou-se solidário com o Hospital São Miguel, enfatizou ser a 

saúde, assim como outras questões que envolvem o bem-estar da população 

preocupação do Poder Legislativo, mas que, observa que a questão do mesmo 

é meramente política e o Vice-Governador demonstra total falta de compromisso 

com esse município, enfim, declarou que devem buscar os Legisladores meios 



5 
 

para que permaneça o mesmo atendendo a população. Com a palavra o Sr. 

Ver. Francisco Valécio de Abrantes, que em nome das Enfermeiras Eliana e 

Lúcia cumprimentou a todos os presentes, em especial pelo dia do Enfermeiro, 

comemorado no dia 12 deste mês. Em seguida, informou que através de ofício 

notificará e convidará cada enfermeiro, técnico de enfermagem e auxiliar de 

enfermagem para que no dia 17 deste mês, possam realizar uma sessão solene 

para homenageá-los, uma vez que, todos têm a sua importância. Comentou 

acerca de algumas iniciativas tomadas a nível Federal e Estadual, e que 

prejudica os serviços de saúde, é sabido que o Sistema Único de Saúde (SUS) 

é um sistema que se preocupa com a universalidade, e também que a 

enfermagem representa 60% dos profissionais que trabalham nos serviços de 

saúde em todo território nacional, lembrando-se que em 2017, foram retiradas 

por parte do Governo Federal, as consultas de enfermagem dos enfermeiros, o 

que provocou grande caos na área da saúde. No ensejo, informou que já foi 

marcada a audiência que terão no Setran, para o dia 15 deste mês e na ocasião 

tratar acerca da estrada PA/462. Teceu comentários acerca de algumas ações 

que vem sendo efetivadas pela Comissão de Educação, Saúde e Promoção 

Social, entre as quais, visitas as Estratégias Saúde da Família, onde alguns 

problemas foram detectados como, falta de medicamentos e de médicos, na 

oportunidade, cobrou da Secretaria de Saúde a solução a estes problemas. 

Manifestou-se sobre os ataques de diversos tipos que vem sofrendo, quanto a 

isso esta buscando providencias para que possam acabar. Enfim, falou acerca 

da reunião da CPI, que acontecerá nesta data às 15:00 horas no salão Plenário 

deste Poder, uma vez que, o trabalho está acontecendo de forma séria. Dando 

seguimento a sessão, ocupou a tribuna o Sr. Ver. Carlos Melo Lima Júnior, 

onde tecendo alguns comentários atinentes ao Hospital São Miguel, ratificou que 

o município de Augusto Corrêa, não pode sofrer por diversidades ou atritos de 

outros municípios. Ressalta que as dificuldades do supracitado hospital, 

expostos acima é uma situação lamentável, que afeta principalmente a 

população. Informa também que todos os órgãos competentes estão sendo 

notificados acerca das problemáticas tidas por este hospital, no entanto, acredita 

que dias melhores surgirão. Utilizou-se da palavra o Edil Raimundo Reginaldo 

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

demais presentes, reportou-se acerca de seu requerimento, em justificativa 

relatou que a conservação do citado prédio proporcionará aos agentes policiais 

um local agradável para obter bom êxito nos trabalhos, proferindo disse que está 

com audiência marcada para o dia 21 do corrente mês, com o Dep. Olivar 

Marques e no dia 22 com o Dep. Nilton Nedes, na capital do Estado para tratar 

deste assunto, dentre outras questões. Discorrendo a respeito do Hospital São 

Miguel, frisa que este é referência a população, assim como é do conhecimento 

de todos que muito já melhorou, tanto estrutural quanto funcionalmente, pois 
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sempre que precisou dos serviços foi bem atendido, na oportunidade, sugeriu 

parceria aos demais Vereadores para cobrar do Executivo Estadual providencias 

no intuito de resolver a situação do citado hospital. Ao encerrar, comentou da 

audiência que está marcada para o dia 16 na Setran na finalidade de cobrar 

soluções para a PA/462, que inclusive é comprovado os péssimos serviços 

executados pela Empesa Rodoplan na citada estrada. Tendo usado a palavra o 

Sr. Ver. Messias Gama Amorim, que saudando os presentes, agradeceu a 

Deus por mais uma oportunidade. Externou-se favorável aos requerimentos 

expostos, por considerar serem os mesmos de fundamental importância aos 

munícipes, posteriormente manifestou seu apoio à causa do Hospital São 

Miguel, pois esta é uma luta de todos e deve os Vereadores preocupar-se com 

essa Instituição de Saúde que tanto presta serviços ao Município de Augusto 

Corrêa. Ao término, reiterou comentários acerca do lixão formado nas Vilas de 

Ipixuna e Itapixuna, relata que existe a bastante tempo e com a chegada do 

período chuvoso dificultou para os maquinários retirar o lixo daquele local, 

proferindo que em breve será o mesmo removido. Prosseguindo, fez uso da 

palavra o Sr. Ver. Miguel Ivonaldo F. Barreto, que saudando os Sres. 

Vereadores em nome do Sr. Presidente, direcionou solidariedade ao Hospital 

São Miguel, mediante situação que enfrenta. O Ver. sublimou que no governo 

passado quando a gestão não tinha muita força política, o citado hospital passou 

por uma transformação positiva, na ocasião, lembrou de um acontecimento 

ocorrido com o seu genitor, quando passou por sérios risco de saúde e veio a 

precisar do atendimento desse hospital e naquela época não tinha médico, 

sendo necessário ser encaminhado ao Município de Bragança e infelizmente 

evoluiu a óbito. Mediante a esse fato e dentre outros acontecimentos, o Sr. 

Prefeito Municipal com o Governo passado, realizou um empenho maciço afim 

de contribuir com o hospital enquanto gestão, o mesmo passou a receber 

recursos onde melhorou de forma significante. Direcionou felicitações ao 

Governo Municipal, que teve a coragem de demonstrar a competência de cada 

setor e agora toda a população sabe de quem cobrar o que é uma BR e de 

quem é a competência de uma PA e vicinais. Exemplificando, citou a Feira da 

Cultura que deveria ser uma das melhores este ano, no entanto, os problemas 

expostos no Município atualmente são maiores do que do ano passado, sendo 

que o quantitativo de recursos destinados são os mesmos. Ultimou, professando 

a importância de abaixar as bandeiras partidárias para que juntos possam ajudar 

o município de Augusto Corrêa. Usando a palavra no Grande Expediente, a Sra. 

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

presentes, agradeceu a Deus pelo dom da vida. Inicialmente, efetuou uma 

leitura Bíblica extraída do livro de Lamentações Cap. 03, Vers. 21, professando 

que a esperança vem de uma fonte que não falha. Comentou acerca da 

Formação Continuada para Gestores, Vice Gestores e Coordenadores 
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Pedagógicos, que participou no dia 13 deste mês, promovida pela Secretaria de 

Educação, tendo como palestrante a Prof.ª. Amélia Mesquita da UFPA, a qual 

tratou dos temas, BNCC (Base Nacional Curricular Comum), PPP (Projetos 

Políticos Pedagógicos) e Currículo. Enfatiza que a nossa realidade Municipal, 

Estadual e Nacional é condensada e trabalhada através do currículo escolar e o 

BNCC, contempla tudo aquilo que vai ser trabalhado em educação nas escolas 

em nível nacional. No ensejo, teceu felicitações a Secretária Municipal de 

Educação, na pessoa da Sra. Rosenilde Cássia e Coordenadora Pedagógica, 

Sra. Nalva Rabelo, pela escolha do tema e dos palestrantes para vir fazer este 

debate impar para a educação. Na oportunidade, citou a Proposta do Projeto de 

Emenda à Constituição n°65/2019 (PEC) apresentadas pelos Senadores Davi 

Alcolumbre e Randolfe Rodrigues, que torna o FUNDEB permanente e aumenta 

20% para 40%, o percentual do repasse da UNIÃO para o Fundo de maneira 

escalonada, no prazo de dez anos, mediante a isso com concordância dos 

Vereadores Miguel Ivonaldo, Antônio Maria, messias Gama, Reginaldo Santana 

e Carlos Melo, confeccionará uma Moção de Apoio e solicita solidariedade dos 

demais Edis com a aprovação do pleito. Expondo comentários atinentes ao 

Hospital São Miguel, solidarizou-se com a causa e disse que o Governo 

Municipal atual quando estava parceiro do Governo Estadual, além do apoio dos 

Sres. Legisladores muito contribuíram para que o hospital tivesse o suporte que 

hoje possui. Manifestou-se a disposição da diretoria do hospital e demais 

funcionários que poderão vir a perder seus empregos, para juntos lutar pelo 

Hospital São Miguel. Para finalizar, solicitou ao Sr. Presidente marcar uma data 

para que o Secretário de Agriculta possa vir a este Poder para apresentar sua 

pasta a frente da Secretaria de Agricultura. No momento oportuno, o Sr. 

Presidente comunicou aos Sres. Vereadores que na Sessão Ordinária do dia 21 

deste mês, horário destinado ao Grande Expediente será disponibilizado ao 

Secretário Municipal de Agricultura, conforme alínea “b”, inciso IV, Art.74 do 

Regimento Interno. Seguindo, fez uso da palavra a Sra. Verª. Lilian Reis 

Padilha, que saudando a todos, disse ter ficado muito triste quando teve 

conhecimento da situação que estava enfrentando o Hospital São Miguel, pois, 

por ventura o citado Hospital vier a fechar as portas graves serão os problemas 

que passarão a enfrentar a população, manifestou-se a disposição para buscar 

mecanismos e mudar esse quadro. Aparteando, propôs a Sra. Verª. Glaucia 

Sério que devem os Sres. Edis fazer uma abordagem em uma sessão ordinária 

da Alepa, a fim de apresentar protesto a quebra da pactuação entre Hospital 

São Miguel e Governo do Estado. Posteriormente, efetuou a defesa de seus 

Projetos de Leis, relatou a falta de espaço aos pedestres nas calçadas do 

Mercado Municipal e discorre que conviver com animais soltos pelas ruas, torna-

se uma situação de riscos à saúde de todos. Finda, efetuando um pedido 

documental para a Secretaria de Educação requerendo relatório do cardápio da 
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merenda escolar, bem como, para a Secretaria de Obras providencias para o 

fornecimento de materiais individuais de trabalho necessários de proteção à 

saúde aos servidores de serviços gerais do município. De posse da palavra o 

Sr. Presidente, Ver. Niaris Nogueira Ferreira, que dando boas vindas às 

pessoas presentes, falou que, assim que teve conhecimento sobre a situação do 

Hospital São Miguel, procurou o Ver. Carlos Melo prestou apoio à causa e 

sugeriu ao mesmo que viesse explanar na Câmara Municipal a real situação do 

hospital. Declarou que, como representantes do povo são muito cobrados, 

buscar meios para que permaneça o hospital atendendo a população, é lutar 

pelos interesses do Município, ou seja, desenvolvimento de Augusto Corrêa. 

Acrescentando, falou que alguns problemas destacados no citado hospital, se 

dar pela falta de médicos nos Postos de Saúde Municipais. Questionou quanto a 

falta da merenda escolar em algumas escolas da rede Pública Municipal, que 

em consonância disse que em algumas há mais de mês que não são 

abastecidas, solicita providencias em caráter de urgência por parte da Secretária 

de Educação. Na oportunidade, sugeriu o Edil Raimundo Reginaldo a relação 

das escolas que ainda não tem merenda escolar para conhecimento dos Sres. 

Vereadores. Asseverou o Sr. Presidente que a Secretária de Educação tem 

conhecimento de quais escolas não tem merenda escolar. No momento 

oportuno, informou a Verª. Glaucia Sério que a cota de merenda escolar já foi 

enviada as escolas. Ultimou, comentando que a Secretária de Educação não 

empossou os Gestores e Vice Gestores Escolar, pela Lei Municipal que os 

ampara e sim, pela Lei n1.883/2015: RJU (Regime Jurídico único) lei esta que 

proporciona total poder ao Executivo Municipal para escolher o Gestor e Vice 

Gestor Escolar.  Em tempo, esclareceu a Verª. Glaucia Sério que a Lei RJU é 

uma Lei Municipal e fora aprovada por esta Casa de Leis, portanto, não impede 

que tais procedimentos dessa natureza aconteçam. Em seguida, submeteu o Sr. 

Presidente para discussão e votação os Requerimentos de nº25, do Sr. Ver. 

José Carlos Amorim da costa e n°24, do Sr. Ver. Raimundo Reginaldo Santana, 

ambos aprovados por unanimidade. No momento oportuno, sugeriu o Sr. Ver. 

Jamerson William a Mesa Diretora, que reúna- se coma Secretaria da Casa para 

discutir a tramitação dos Projetos de Leis que foram aprovados, além de 

providências quanto ao tempo para sanciona-los, tanto quanto aos Projetos que 

estão tramitando na CCJ. Na oportunidade, marcou a Presidente da CCJ, 

reunião com os demais membros da citada comissão para o dia 17 do corrente, 

às 9:00 horas no Salão Plenário deste Poder. Não tendo mais nada a ser tratado 

o Sr. Presidente encerrou a presente sessão, marcando a próxima para o dia 21 

deste mês. Sala do Salão Plenário Domingos Nivaldo Lima, Câmara Municipal 

de Augusto Corrêa, em 14 de maio de 2019.  


