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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA 

REALIZADA NO DIA DOZE DE 

JUNHO DE DOIS MIL E DEZENOVE. 

Aos doze dias do mês de junho 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 convidou os 

vereadores: Nazareno Silva e Bruno Geovani para assumirem a primeira e a segunda secretaria respectivamente e 

determinou ao primeiro secretário verificar o quórum: ausente o vereador: Francisco Teixeira ( por motivo de 

doença). A seguir deu início ao Pequeno Expediente com a leitura da Pauta do Dia: atas das sessões ordinárias 

realizadas nos dias 15,16, e 29 de maio de dois mil e dezenove, requerimento n 9  03/2019, de autoria dos 

vereadores Gilmar Nunes Vale, Elizabeth Gavino, João Guilherme Kalume Kalif e Francisco Teixeira. O vereador 

Cláudio Sidônio, ressaltou a importância da campanha sobre o enfrentamento do trabalho infantil. O vereador 

Nazareno Silva ressaltou o combate ao enfrentamento do trabalho infantil. Passando a tribuna Popular, não 

houve oradores inscritos. Passando ao Grande Expediente: O vereador Kalif, falou sobre o 12 de junho que 

represente o amor e o enfrentamento do trabalho infantil que se combate com educação e o município não está 

oferendo boa educação e que soube que não tem merenda e nem combustível para o transporte escolar, e esta 

falta de suporte, está deixando com que as crianças venham a trabalhar para ajudar na renda e não tem 

preocupação de um atrativo maior para frear a evasão e que muitos alunos e só estão indo pegar frequência para 

não perder o bolsa família; falou que hoje é o dia do despejo da CMM do prédio da prefeitura e que isso é uma 

birra do prefeito para impor seu poder sobre o Legislativo e que o terreno da CMM foi ocupado pelo prédio do 

SUS, que está parado, e em qualquer lugar ele trabalha e não vai mudar sua maneira de pensar, hoje as redes 

sociais estão denunciando improbidade administrativa e a justiça tarda mais não falha e está chegando o 

momento de que a CMM apurou através da comissão processante, e tem muitas coisas que o executivo não toma 

providencias como o projeto de municipalização do trânsito e quer esperar que mais pessoas morram e a 

quantidade de obras paradas incomodam e hoje tem um gestor no comando com as bens bloqueados e as 

denuncias tem que ser apuradas. Passando a Ordem do Dia: atas das sessões ordinárias realizadas nos dias 15,16, 

e 29 de maio de dois mil e dezenove: foram aprovadas, requerimento n 2  03/2019, de autoria dos vereadores 

Gilmar Nunes Vale, Elizabeth Gavino, João Guilherme Kalume Kalif e Francisco Teixeira: foi aprovado. Passando as 

Comunicações Finais: o vereador Claudio reivindicou em relação a pauta o não cumprimento dos acordos em 

reunião e por isso não concorda com mais de uma sessão do dia e solicitou que haja convocação da sessão 

anterior que não foi realizada 30/05/2019, e que eles vereadores: lsaac, Bruno e Nazareno não foram informados 

que não haveria a sessão. O vereador Kalif disse que a sessão referida está pendente e que fosse realizada hoje. O 

vereador Gilmar disse que seja feita depois desta a sessão pendente. O vereador lsaac disse que retiraram-se por 

motivo do não cumprimento de acordo e que na quinta retornaram porem não foram informados por parte da 

assessoria o motivo pelo qual não teve a sessão. O vereador Claudio solicitou reunião com a Comissão de 

Tombamento. E com o tempo Regimental esgotado o presidente encerrou a sessão na qual mandou lavrar a 

presente ata que apó.Uda achada conforme será pela Mesa assinada. Plenário Said Rauda Kalif, doze de junho6 

de dois mil e rdeze /e. /' 
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