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Poder legislativo. 

ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA 

REALIZADA NO DIA DEZOITO DE 

SETEMBRO DE DOIS MIL E DEZENOVE. 

Aos dezoito dias do mês de setembro de dois mil e dezenove, às 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 convidou os vereadores: Francisco Teixeira e Bruno Geovane para assumirem a primeira e a 

segunda secretaria respectivamente e determinou ao primeiro secretário verificar o quórum: ausente os 

vereadores: João Guilherme Kalume Kalif e Nazareno Silva ( que tiveram suas faltas justificadas). a seguir 

deu início ao Pequeno Expediente com a leitura da pauta do Dia: Projeto de Emenda a Lei orgânica N 

001/2019- CMM, dispõe sobre a alteração do Artigo 22 da lei orgânica do Município de Muaná, e dá 

outras providências: fica alterado o artigo 22 da lei Orgânica Municipal do Município de Muaná que 

passa a ter a seguinte redação: Art.22 O Poder Legislativo Municipal é exercido pela Câmara Municipal, 

composta por 13 (treze) vereadores, que são representantes do povo, eleitos pelo sistema proporcional 

para uma legislatura com duração de 04 (quatro anos). A palavra foi facultada. Passando a tribuna 

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

plenário. Passando a Ordem do Dia: Projeto de Emenda a Lei orgânica NQ 001/2019- CMM dispõe sobre 

a alteração do Artigo 22 da lei orgânica do Município de Muaná, e dá outras providências: fica alterado 

o artigo 22 da lei Orgânica Municipal do Município de Muaná que passa a ter a seguinte redação: Art.22 

O Poder Legislativo Municipal é exercido pela Câmara Municipal, composta por 13 (treze) vereadores, 

que são representantes do povo, eleitos pelo sistema proporcional para uma legislatura com duração de 

04 (quatro anos). Foi encaminhada a Comissão competente. Passando as comunicações finais: o 

vereador Francimar Pereira falou que esteve no Cartório Eleitoral que contou com a presença da 

senhora Ruth Helena coordenadora do trabalho de biometria para esclarecer e a partir do dia sete vão 

fazer no interior do município pois ainda falta mais de 10 mil para fazer a biometria em Muaná projeto 

apoiado por todas os poderes e polícias civil e Militar. O vereador Francisco Teixeira falou sobre as 

votações do Congresso para eleições 2020 que é importante acompanhar que a biometria é importante. 

Disse que para jovens irá até 4 de outubro e sobre a matéria em pauta na CCJ que é relevante para as 

localidades que não tem representantes possa a ter. O vereador Gilmar comunicou a todos para a 

sessão de amanhã e que tem 10 dias para aprovar do contrario perderá o prazo e ainda tem uma sessão 

em aberto. Bruno agradeceu a Deus parabenizou e igreja Nova Canaã unidas para fazer uma festa e que 

sábado será aqui na cidade. O vereador Gilmar disse que possam chegar mais cedo para receber o chefe 

do cartório vem trazer esclarecimento. Parabenizou a senhora izanele pelo seu aniversário solicitou 

moção de parabéns a mesma. Agradeceu aos vereadores pelo consenso. 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, dezoito de setembro de dois mil e 

dezenove. 
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