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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA 

REALIZADA NO DIA CINCO 

DE SETEMBRO DE DOIS 

MIL E DEZENOVE. 

Aos cinco dias do mês de setembro de dois mil e dezenove, as oito horas no Plenário Said 

Rauda Kalif, reuniram-se os senhores vereadores sob a presidência do vereador Gilmar 

Nunes Vale, que abriu a sessão e determinou ao primeiro secretário verificar o quórum: 

ausente o vereador lsaac Nogueira Pereira. A seguir deu início ao Pequeno Expediente 

com a leitura da pauta do Dia: Requerimento conjunto n2  07/2019, dos vereadores 

Gilmar Nunes Vale, Elizabeth da Costa Gavino, João Guilherme Kalume Kalif e Francisco 

de Paula Almeida Teixeira. Requerimento conjunto n 9  08/2019, dos vereadores Gilmar 

Nunes Vale, Elizabeth da Costa Gavino, João Guilherme Kalume Kalif e Francisco de Paula 

Almeida Teixeira. Oficio n2  234/2019-SECsolicitando a liberação do plenário para o dis 11 

de dezembro 2019. A palavra foi facultada: o ver Claudio Sidônio convidou para 

festividade rosa mística no rio murú-murú; agradeceu a senhora Denise gomes Barros 

moção de apoio aos propostas aprovadas na 92  conferência de assistência social e 

solicitou que seja incluído na pauta o projeto de lei da referida secretaria. O ver Francisco 

Teixeira disse que solicitou a mesa oficio para os funcionários para ver as questãoes 

fundiárias. O presidente diz que o sec de obras enviou oficio dizendo q não está na cidade 

mas que virá a cmm. Passando a tribuna Popular: não houve oradores inscritos. 

Passando ao Grande Expediente: Passando a Ordem do Dia: Requerimento conjunto n 

07/2019, dos vereadores Gilmar Nunes Vale, Elizabeth da Costa Gavino, João Guilherme 

Kalume Kalif e Francisco de Paula Almeida Teixeira: foi aprovado. Requerimento conjunto 

g 08/2019, dos vereadores Gilmar Nunes Vale, Elizabeth da Costa Gavino, João 

Guilherme Kalume Kalif e Francisco de Paula Almeida Teixeira: foi aprovado. Oficio n 2  

234/2019-SECsolicitando a liberação do plenário para o dia 11 de dezembro 2019. 

requerimento verbal nazareno reconstrução da rampa do Pracuuba( reiteração). Oficio 

para liberação do plenário para o tribunal do júri- no dia 21 de dezembro de 2019, foi 

aprovado. Passando as comunicações finais: O ver Francisco Teixeira agradeceu a Deus 

falou sobre o município oferecer estrutura para os caminhões baús, e sobre o 

recolhimento do caroços de açaí que o município deveria cobrar uma taxa; e que os 

debates tem que acontecer e aguarda respostar positivas dos seus requerimento. O 

vereador Gilmar fez seus agradecimentos e colocou a sua preocupação com a não 
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seleção do lixo e tem que haver um debate com os órgão competentes sobre a finalidade 

dos lixos e falou que já está funcionando o departamento de ouvidoria da CMM. E com o 

tempo Regimental esgotado o presidente encerrou a sessão na qual mandou lavrar a 

presente ata que após lida e achada conforme será pela Mesa assinada. Plenário Said 

Rauda Kalif, cinc e se embro de dois mil e dezenove. 
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