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Câmara Municipal de Muaná. 	4. 	O 	O 
Poder legislativo. 

-. 

ATA DADA SESSÃO ORDINÁRIA 

REALIZADA NO DIA SETE 

DE FEVEREIRO DE DOIS 

MIL E DEZENOVE. 

Aos sete dias do mês de fevereiro de dois mil e dezenove as oito horas no plenário Said 

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

Francisco Teixeira , que abriu a sessão e convidou os vereadores Claudio Sidônio e 

lsaac Nogueira para assumirem a primeira e a segunda secretarias respectivamente e 

determinou ao primeiro secretário verificar o quórum ausentes os vereadores Gilmar 

Nunes, que teve sua falta justificada por motivo de enfermidace .iu sua família e o 

vereador Nazareno Silva. A seguir deu início ao Pequeno Expediente com a leitura da 

Pauta do Dia: não houve matéria em pauta. A palavra foi facultada: o vereador Cláudio 

demostrou solidariedade ao vereador Gilmar e desejou que o senhor venha restaurar a 

saúde da sua filha. Vereador Meio Cametá demostrou solidariedade com o vereador 

Gilmar e desejou a pronta recuperação da saúde de sua filha. Passando a Tribuna 

Popular não houve oradores inscritos. Passando ao Grande Expediente: não houve 

oradores inscritos. Passando a Ordem do Dia: não houve matéria. Passando as 

Comunicações Finais. O vereador Bruno agradeceu a Deus por este dia e por tudo e 

que o Senhor possa restaurar a saúde da filha do vereador Gilmar. O vereador 

Francisco agradeceu a compreensão de todos os vereadores pela compreensão ao fato 

da filha do presidente Gilmar Nunes estar hospitalizada e que a pauta ficará para a 

sessão do dia vinte próximo. E com o tempo Regimental esgotado o presidente 

encerrou a sessão na qual mandou lavrar a presente ata que aoós ida e achada 

conforme será pela Mesa assinada. Plenário Said Rauda Kalif, sete d9 fevereiro de dois 

mil e dezenove. 
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