
Emendas ao Orçamento 

Emendas Individuais Impositivas ao Projeto de Lei nº 082/2018: 

nº 002/2018, de autoria do Vereador Júlio Gregório de Azevedo, que aloca os valores 

de dezesseis mil, novecentos e vinte um reais e quatro centavos, para a aquisição de 

aparelho de anestesias do Centro Cirúrgico do Hospital do Seridó; e dezesseis mil, 

novecentos e vinte um reais e quatro centavos, para a aquisição de equipamento e outras 

atividades da Associação Cultural Amigos da Furiosa; anulados da reserva de 

contingência; 

nº 003/2018, de autoria do Vereador Júlio Gregório de Azevedo, que aloca os valores 

de três mil, trezentos e oitenta e quatro reais e vinte centavos, para as Aldeias Infantis SOS 

Brasil-Caicó; e três mil, trezentos e oitenta e quatro reais e vinte centavos, para a 

Associação Mantenedora da Casa São Vicente de Paulo, anulados da reserva de 

contingência; 

nº 005/2018, de autoria do Vereador Ivanildo dos Santos da Costa, que aloca os valores 

de dois mil reais, para a Associação Cultural e Carnavalesca Bloco Canguru - ACCBC; e 

quatro mil, setecentos e sessenta e oito reais e quarenta e um centavos, para a Associação 

Caicoense de Proteção aos Animais e o Meio Ambiente - Acapam; anulados da reserva de 

contingência; 

nº 006/2018, de autoria do Vereador Ivanildo dos Santos da Costa, que aloca os valores 

de dez mil reais, para a Associação Cultural e Carnavalesca Bloco Canguru - ACCBC; três 

mil e quinhentos reais, para a Associação Comunitária Cultural Amigos da Casa de Cultura 

Sobrado do Padre Guerra – União do Sobrado; três mil e quinhentos reais, para a 

Associação Recreativa e Cultural Bloco Carnavalesco Treme-Treme; cinco mil, trezentos e 

quarenta e dois reais e oito centavos, para a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais 

– APAE; quatro mil reais, para a Associação Desportiva Cultural dos Capoeiristas de 

Caicó – ADECAI; três mil e quinhentos reais, para a Defesa Civil Municipal de Caicó; 

quatro mil reais, para a Associação Caicoense de Proteção aos Animais e o Meio Ambiente 

- Acapam; anulados da reserva de contingência; 

nº 007/2018, de autoria da Vereadora Maria Cleide de Almeida, que que aloca os 

valores de quatro mil reais, para a Associação Cultural e Carnavalesca Bloco Canguru - 

ACCBC; quatro mil reais, para a Associação Comunitária Cultural Amigos da Casa de 

Cultura Sobrado do Padre Guerra – União do Sobrado; quatro mil reais, para a Associação 

Recreativa e Cultural Bloco Carnavalesco Treme-Treme; seis mil reais, para a Associação 

de Comunicação e Cultura de Caicó/RN; dezessete mil reais, para a construção de sala de 

aula na Escola Profissional Professora Júlia Medeiros; três mil reais, para a Associação 

Caicoense de Proteção aos Animais e o Meio Ambiente - Acapam; dois mil, seiscentos e 

dez reais, para a Associação Mantenedora da Casa São Vicente de Paulo; anulados da 

reserva de contingência; 



nº 008/2018, de autoria do Vereador José Rangel de Araújo, que aloca os valores de 

seis mil reais, para o funcionamento da Escola Profissional Profª. Júlia Medeiros; sete mil 

reais para a Associação de Mototaxistas e “Motoboy” de Caicó-RN – AMMC; quatro mil 

reais, para a Associação Cultural Amigos da Furiosa – ACAF; quatro mil reais, para a 

Associação Recreativa e Cultural Bloco Carnavalesco Treme-Treme; cinco mil reais, para 

a Associação Caicoense de Proteção aos Animais e Meio Ambiente; sete mil reais, para a 

Associação Uma Injeção de Amor – Risoterapia; quatro mil reais, para a Associação 

Cultural e Carnavalesca Bloco Canguru – ACCBC; dois mil reais, para as ações educativas 

ao reuso de águas, na Coordenadoria de Defesa Civil de Caicó; e mil, seiscentos e dez reais 

e quarenta e nove centavos para a Liga Caicó de Futsal – LCF; anulados da reserva de 

contingência; 

nº 009/2018, de autoria do Vereador José Rangel de Araújo, que aloca o valor de 

quarenta mil, seiscentos e dez reais e quarenta e nove centavos, para a aquisição de 

aparelho de Raio X para uso do Hospital do Seridó, anulado da manutenção do Hospital do 

Seridó (despesa de capital); 

nº 010/2018, de autoria do Vereador Ivanildo dos Santos da Costa, que aloca o valor de 

quarenta mil, seiscentos e dez reais e quarenta e nove centavos, para a aquisição de 

aparelho Raio X para a Fundação Hospitalar Carlindo Dantas – Hospital do Seridó; 

anulado da manutenção do Hospital do Seridó (despesa de capital); 

nº 011/2018, de autoria da Vereadora Mara Rejane Saldanha da Costa, que aloca o 

valor de quarenta mil, seiscentos e dez reais e quarenta e nove centavos, para a 

implementação da integração ensino-serviço no tocante à residência médica e respectiva 

preceptoria em medicina geral de família e comunidade, anulado da manutenção das ações 

assistenciais hospitalares e ambulatorial; 

nº 012/2018, de autoria da Vereadora Mara Rejane Saldanha da Costa, que aloca os 

valores de cinco mil reais, para a Associação Cultural e Amigos da Furiosa - ACAF; seis 

mil, trezentos e setenta e oito reais e noventa e oito centavos, para a Associação de Pais e 

Amigos dos Excepcionais – APAE; seis mil, setecentos e sessenta e oito reais e quarenta e 

um centavos, para a Associação Caicoense de Proteção aos Animais e Meio Ambiente; e 

trinta mil reais, para o Grupo Reviver de Apoio à Vida; anulados da reserva de 

contingência; 

nº 013/2018, de autoria da Vereadora Ivonete Dantas Silva, que aloca o valor de 

quarenta mil, seiscentos e dez reais e quarenta e nove centavos, para a conclusão da UBS 

do bairro João XXIII; anulado da construção, ampliação e reforma de unidades de saúde; 

nº 014/2018, de autoria da Vereadora Ivonete Dantas Silva, que aloca o valor de dez 

mil, seiscentos e dez reais e quarenta e nove centavos, para o desenvolvimento das ações 

da política pública pró-mulher – Lei Municipal nº 5.024/17, anulado da reserva de 

contingência; 



nº 015/2018, de autoria da Vereadora Ivonete Dantas Silva, que aloca o valor de dez 

mil reais, para a Associação de Catadores de Materiais Recicláveis de Caicó, anulado da 

reserva de contingência; 

nº 016/2018, de autoria da Vereadora Ivonete Dantas Silva, que aloca o valor de dez 

mil reais, para a Associação Cultural Amigos da Furiosa – ACAF, anulado da reserva de 

contingência; 

nº 017/2018, de autoria da Vereadora Ivonete Dantas Silva, que aloca o valor de dez 

mil reais, para a Associação Recreativa e Cultura Bloco Carnavalesco Treme-Treme, 

anulado da reserva de contingência; 

nº 018/2018, de autoria do Vereador Júlio Gregório de Azevedo, que aloca o valor de 

quarenta mil, seiscentos e dez reais e quarenta e nove centavos, para a aquisição de 

aparelho de Raio X para uso do Hospital do Seridó, anulado da construção e ampliação e 

reforma de unidades básicas de saúde; 

nº 019/2018, de autoria do Vereador Anderson Clayton Duarte de Medeiros, que aloca 

o valor de quarenta mil e seiscentos reais, para a reforma da Praça Manoel Félix, na Rua 

João Florêncio, bairro Paraíba, Caicó/RN, conforme a disponibilidade orçamentária da 

emenda impositiva, anulado da reserva de contingência; 

nº 020/2018, de autoria do Vereador Anderson Clayton Duarte de Medeiros, que aloca 

o valor de quarenta mil, seiscentos e dez reais, para construção, ampliação e reforma da 

Unidade Básica de Saúde do bairro Paraíba, anulado da construção, ampliação e reforma 

de unidades de saúde; 

nº 021/2018, de autoria do Vereador José Alexandre Pereira, que aloca o valor de 

quarenta mil, seiscentos e dez reais, para a construção, ampliação e reforma da Unidade 

Básica de Saúde Enfermeira Ana de Antão, situada no bairro Boa Passagem, anulado da 

construção, ampliação e reforma de unidades de saúde; 

nº 022/2018, de autoria do Vereador José Alexandre Pereira, que aloca o valor de cinco 

mil reais, para a Associação Comunitária Cultural Amigos da Casa de Cultura Sobrado 

Padre Guerra (União do Sobrado), anulado da reserva de contingência; 

nº 023/2018, de autoria do Vereador José Alexandre Pereira, que aloca o valor de onze 

mil, seiscentos e dez reais, para o calçamento de parte do trecho intitulado subida de Luiz 

Elói, Sítio Inácio, próximo ao distrito Laginhas, anulado da reserva de contingência; 

nº 024/2018, de autoria do Vereador José Alexandre Pereira, que aloca o valor de 

quatro mil reais, para a “aquisição” de premiação para a Olimpíada Caicoense de 

Matemática (Lei nº 5.139, de 13 de novembro de 2018), anulado da reserva de 

contingência; 



nº 025/2018, de autoria do Vereador José Alexandre Pereira, que aloca o valor de seis 

mil reais, para a construção, ampliação, reforma e adequação da Unidade Escolar XXV – 

Maria Galvão de Figueiredo, Sítio Juá, Caicó-RN, anulado da reserva de contingência; 

nº 026/2018, de autoria do Vereador José Alexandre Pereira, que aloca o valor de oito 

mil reais, para o apoio aos blocos oficiais do carnaval de Caicó no ano de dois mil e 

dezenove, com recursos distribuídos igualitariamente entre os participantes habilitados 

(Treme-Treme, Ala Ursa, Canguru, Furiosa, etc), anulado da reserva de contingência; 

nº 027/2018, de autoria do Vereador José Alexandre Pereira, que aloca o valor de cinco 

mil reais, para a Associação Caicoense de proteção aos Animais e Meio Ambiente 

(Acapam), anulado da reserva de contingência; 

nº 028/2018, de autoria do Vereador Zaqueu Fernandes Gomes, que aloca o valor de 

quarenta mil, seiscentos e dez reais, para as Aldeias SOS do município de Caicó/RN, 

anulado da reserva de contingência; 

nº 029/2018, de autoria do Vereador Zaqueu Fernandes Gomes, que aloca o valor de 

quarenta mil, seiscentos e dez reais, para a conclusão da UBS do bairro João XXIII, 

anulado da construção, ampliação e reforma de unidades de saúde; 

nº 030/2018, de autoria da Vereadora Rosângela Maria da Silva, que aloca o valor de 

quarenta mil, seiscentos e dez reais, para a construção, ampliação e reforma da Unidade 

Básica de Saúde do bairro Vila do Príncipe (Unidade Básica Jonas Capuxu) – Caicó/RN, 

anulado da construção, ampliação e reforma de unidades de saúde; 

nº 031/2018, de autoria do Vereador Odair Alves Diniz, que aloca o valor de vinte mil, 

seiscentos e dez reais e quarenta e nove centavos, para a instalação do mamógrafo e 

aquisição de novo aparelho de Raio X; e vinte mil reais, para o Centro de Zoonoses para 

aquisição dos insumos para castração de animais de rua; anulados da manutenção das 

ações assistenciais hospitalares e ambulatorial; 

nº 032/2018, de autoria do Vereador Erinaldo Lino dos Santos, que aloca o valor de 

quarenta mil, seiscentos e dez reais e quarenta e nove centavos, para a conclusão da UBS 

do bairro Paulo VI, anulado da construção, expansão e melhoria da qualidade de unidades 

básicas de saúde; 

nº 033/2018, de autoria do Vereador Erinaldo Lino dos Santos, que aloca o valor de 

três mil, novecentos e três reais, para a Casa da Caridade/Associação Mantenedora da Casa 

São Vicente de Paulo, município de Caicó, anulado da reserva de contingência; 

nº 034/2018, de autoria do Vereador Erinaldo Lino dos Santos, que aloca o valor de 

três mil, novecentos e três reais, para o Abrigo Dispensário Professor Pedro Gurgel, 

município de Caicó, anulado da reserva de contingência; 



nº 035/2018, de autoria do Vereador Erinaldo Lino dos Santos, que aloca o valor de 

três mil, novecentos e dois reais, para a Associação Caicoense de Proteção aos Animais e 

Meio Ambiente – Acapam, anulado da reserva de contingência; 

nº 036/2018, de autoria do Vereador Erinaldo Lino dos Santos, que aloca o valor de 

três mil, novecentos e dois reais, para a Associação Cultural de Amigos da Furiosa – Acaf, 

anulado da reserva de contingência; 

nº 037/2018, de autoria do Vereador Erinaldo Lino dos Santos, que aloca o valor de 

três mil reais, para a Associação de Catadores de Materiais Recicláveis de Caicó – 

Ascamarca, anulado da reserva de contingência; 

nº 038/2018, de autoria do Vereador Erinaldo Lino dos Santos, que aloca o valor de 

quinze mil reais, para a Associação de Ministros Evangélicos do Seridó – Ames, anulado 

da reserva de contingência; 

nº 039/2018, de autoria do Vereador Erinaldo Lino dos Santos, que aloca o valor de 

sete mil reais, para a Associação de Valorização à Vida do Seridó Potiguar – Amovida, 

município de Caicó, anulado da reserva de contingência; 

nº 040/2018, de autoria do Vereador Frankslâneo Diogo da Silva, que aloca o valor de 

vinte mil reais, para a Liga Caicó de Futsal, anulado da reserva de contingência; 

nº 041/2018, de autoria do Vereador Frankslâneo Diogo da Silva, que aloca o valor de 

quarenta mil, seiscentos e dez reais, para a construção, ampliação e reforma da Unidade 

Básica de Saúde do bairro Walfredo Gurgel – Caicó/RN, anulado da construção, ampliação 

e reforma de unidades de saúde; 

nº 042/2018, de autoria do Vereador Frankslâneo Diogo da Silva, que aloca o valor de 

cinco mil reais, para a Associação de Ministro s Evangélicos do Seridó – Ames, anulado da 

reserva de contingência; 

nº 043/2018, de autoria do Vereador Frankslâneo Diogo da Silva, que aloca o valor de 

quinze mil, seiscentos e dez reais, para a construção de um pontilhão na Rua Josefa Vieira, 

bairro Walfredo Gurgel, Caicó/RN, anulado da reserva de contingência; 

nº 044/2018, de autoria da Vereadora Rosângela Maria da Silva, que aloca o valor de 

três mil reais, para os Homens de Preto (Irmandade do Rosário), anulado da reserva de 

contingência; 

nº 045/2018, de autoria da Vereadora Rosângela Maria da Silva, que aloca o valor de 

cinco mil reais, para a Casa do Estudante do município de Caicó/RN, anulado da reserva 

de contingência; 

nº 046/2018, de autoria da Vereadora Rosângela Maria da Silva, que aloca o valor de 

três mil reais, para a Associação Caicoense de Proteção aos Animais e o Meio Ambiente – 

Acapam, anulado da reserva de contingência; 



nº 047/2018, de autoria da Vereadora Rosângela Maria da Silva, que aloca o valor de 

cinco mil reais, para Abrigo Dispensário Pedro Gurgel em Caicó/RN, anulado da reserva 

de contingência; 

nº 048/2018, de autoria da Vereadora Rosângela Maria da Silva, que aloca o valor de 

três mil reais, para o Grupo Reviver de Apoio à Vida de Caicó/RN, anulado da reserva de 

contingência; 

nº 049/2018, de autoria da Vereadora Rosângela Maria da Silva, que aloca o valor de 

dez mil reais, para a reforma, ampliação e aquisição de equipamentos para o Açougue 

Público, anulado da reserva de contingência; 

nº 050/2018, de autoria da Vereadora Rosângela Maria da Silva, que aloca o valor de 

três mil reais, para a Casa da Caridade do município de Caicó, anulado da reserva de 

contingência; 

nº 051/2018, de autoria da Vereadora Rosângela Maria da Silva, que aloca o valor de 

oito mil reais, para o apoio aos blocos oficiais do carnaval de Caicó no ano de dois mil e 

dezenove, com recursos distribuídos igualitariamente entre os participantes habilitados 

(Treme-Treme, Ala Ursa, Canguru, Furiosa, etc), anulado da reserva de contingência; 

nº 052/2018, de autoria do Vereador Alisson Jackson dos Santos, que aloca o valor de 

três mil reais, para a Associação Cultural e Carnavalesca – Bloco Canguru – ACCBC, 

anulado da reserva de contingência; 

nº 053/2018, de autoria do Vereador Alisson Jackson dos Santos, que aloca o valor de 

mil reais, para o Bloco Ala Ursa (Bloco do Magão) – Carnaval de Caicó, anulado da 

reserva de contingência; 

nº 054/2018, de autoria do Vereador Alisson Jackson dos Santos, que aloca o valor de  

mil reais, para o Bloco A Furiosa – Carnaval de Caicó, anulado da reserva de contingência; 

nº 055/2018, de autoria do Vereador Alisson Jackson dos Santos, que aloca o valor de 

dez mil reais, para a pavimentação de trecho da Rua Geralda Marques de Lima, com início 

em frente à Escola Municipal em direção à Capela de Nossa Senhora da Glória, até o limite 

da emenda impositiva proposta, anulado da reserva de contingência; 

nº 056/2018, de autoria do Vereador Alisson Jackson dos Santos, que aloca o valor de 

cinco mil reais, para o Conselho Comunitário do bairro João Paulo II e Caicó/RN, anulado 

da reserva de contingência; 

nº 057/2018, de autoria do Vereador Alisson Jackson dos Santos, que aloca o valor de 

seiscentos e dez reais, para a Associação Caicoense de Proteção aos Animais e Meio 

Ambiente – Acapam, anulado da reserva de contingência; 

nº 058/2018, de autoria do Vereador Alisson Jackson dos Santos, que aloca o valor de 

vinte mil reais, para as Aldeias SOS do município de Caicó/RN, anulado da reserva de 

contingência; 



nº 059/2018, de autoria do Vereador Alisson Jackson dos Santos, que aloca o valor de 

quinze mil reais, para a aquisição de equipamentos para a Unidade de Saúde do Perímetro 

Irrigado Itans/Sabugi, anulado da aquisição de veículos e equipamentos para atenção 

básica; 

nº 060/2018, de autoria do Vereador Alisson Jackson dos Santos, que aloca o valor de 

vinte e cinco mil, seiscentos e dez reais, para a conclusão da UBS do bairro João XXIII; 

anulado da construção, ampliação e reforma de unidades de saúde; 

nº 061/2018, de autoria da Vereadora Maria Cleide de Almeida, que aloca o valor de 

quarenta mil, seiscentos e dez reais e quarenta e nove centavos, para a aquisição de 

aparelho Raio X para a Fundação Hospitalar Carlindo Dantas – Hospital do Seridó, 

anulado da aquisição de veículos e equipamentos; 

nº 065/2018, de autoria da Vereadora Ana Edna da Silva, que aloca o valor de quarenta 

mil, seiscentos e dez reais e quarenta e nove centavos, para a conclusão da UBS do bairro 

Paulo VI, anulado da construção, ampliação e reforma da unidade de saúde; 

nº 066/2018, de autoria da Vereadora Ana Edna da Silva, que aloca o valor de dois mil 

e quinhentos reais, para a Associação Comunitária Cultural Amigos da Casa de Cultura 

Sobrado  de Padre Guerra – União do Sobrado, anulado da reserva de contingência; 

nº 067/2018, de autoria da Vereadora Ana Edna da Silva, que aloca o valor de cinco 

mil reais, para a aquisição de equipamentos e outras atividades do Ala Ursa Poço de 

Santana – Bloco do Magão, anulado da reserva de contingência; 

nº 068/2018, de autoria da Vereadora Ana Edna da Silva, que aloca o valor de cinco 

mil reais, para a aquisição de equipamento e outras atividades da Associação Recreativa e 

Cultural Carnavalesco Treme-Treme, anulado da reserva de contingência; 

nº 069/2018, de autoria da Vereadora Ana Edna da Silva, que aloca o valor de sete mil 

reais, para a Associação dos Deficientes Físicos de Caicó - Adefic, anulado da reserva de 

contingência; 

nº 070/2018, de autoria da Vereadora Ana Edna da Silva, que aloca o valor de dois mil 

e quinhentos reais, para a Associação Desportiva Cultural Capoeirista de Caicó - Adecai, 

anulado da reserva de contingência; 

nº 071/2018, de autoria da Vereadora Ana Edna da Silva, que aloca o valor de três mil 

reais, para a Associação Caicoense de Proteção aos Animais e Meio Ambiente - Acapam, 

anulado da reserva de contingência; 

nº 072/2018, de autoria da Vereadora Ana Edna da Silva, que aloca o valor de três mil 

reais, para a Casa do Estudante de Caicó, anulado da reserva de contingência; 

nº 073/2018, de autoria da Vereadora Ana Edna da Silva, que aloca o valor de três mil, 

seiscentos e dez reais e quarenta e nove centavos,  para a Associação das Pessoas com 

Deficiência e Amigos de Caicó - APDAC, anulado da reserva de contingência; 



nº 074/2018, de autoria da Vereadora Ana Edna da Silva, que aloca o valor de quatro 

mil reais, para a Associação Mantenedora São Vicente de Paulo – Casa da Caridade, 

anulado da reserva de contingência; 

nº 075/2018, de autoria da Vereadora Ana Edna da Silva, que aloca o valor de cinco 

mil reais, para a aquisição de equipamento e outras atividades da Associação Cultural e 

Carnavalesca Bloco Canguru, anulado da reserva de contingência; e 

nº 076/2018, de autoria do Vereador Odair Alves Diniz, que aloca os valores de cinco 

mil reais, para a Associação Recreativa e Cultural Bloco Carnavalesco Treme-Treme; 

cinco mil reais para a Associação da Carne de Sol e Queijo de Caicó/RN; oito mil reais 

para a Associação Caicoense de Proteção aos Animais e Meio Ambiente; dez mil reais, 

para a Associação Cultural e Carnavalesca Bloco Canguru – ACCBC; cinco mil reais para 

a Associação Cultural Amigos da Furiosa – ACAF; três mil reais para a Liga Caicó de 

Futsal – LCF; e quatro mil, seiscentos e dez reais e quarenta e nove centavos, para a 

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE; anulados da reserva de 

contingência. 

 

Emendas Individuais não Impositivas ao Projeto de Lei nº 082/2018: 

Emenda não Impositiva nº 001/2018, de autoria do Vereador José Alexandre Pereira, 

que aloca o valor de cinquenta mil reais para a operacionalização do Serviço de Inspeção 

Municipal – SIM (Lei nº 5.141, de 13 de novembro de 2018), anulado da aquisição de 

veículos, máquinas e equipamentos para atender às demandas da Secretaria de 

Infraestrutura; 

Emenda não Impositiva nº 004/2018, de autoria do Vereador Odair Alves Diniz, que 

aloca os valores de cento e cinquenta mil reais, para a aquisição de transporte tipo 

camionete, para as ações e expedientes da Coordenadoria de Defesa Civil de Caicó; e 

cinquenta mil reais, para ações educativas ao reuso de águas, na Coordenadoria de Defesa 

Civil de Caicó; anulados cem mil reais da manutenção e funcionamento da Coordenadoria 

de Defesa Civil de Caicó e cem mil reais da administração da unidade da Secretaria 

Municipal de Administração; 

Emenda não Impositiva nº 062/2018, de autoria do Vereador Erinaldo Lino dos 

Santos, que aloca o valor de cem mil reais, para a reforma da feira livre e aquisição de 

novas barracas; anulado da construção, reforma e manutenção, conservação e revitalização 

de praças e jardins no Município; 

Emenda não Impositiva nº 063/2018, de autoria do Vereador José Alexandre Pereira, 

que aloca o valor de vinte mil reais para a implementação do Serviço de Inspeção 

Municipal, anulado da aquisição de equipamentos, veículos, máquinas pesadas e carros-

pipas; 



Emenda não Impositiva nº 064/2018, de autoria do Vereador José Alexandre Pereira, 

que aloca o valor de dez mil reais para o funcionamento da Junta do Serviço Militar 

(despesas de capital), anulado da administração da unidade da Secretaria Municipal de 

Administração; e 

Emenda não Impositiva nº 077/2018, de autoria do Vereador Odair Alves Diniz, que 

aloca o valor de dez mil reais para o Bloco Ala Ursa (Bloco do Magão) – Carnaval de 

Caicó, anulado da administração da unidade da Secretaria Municipal de Administração. 

 

 


