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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA 

REALIZADA NO DIA TREZE 
DE JUNHO DE DOIS MIL 

E DEZENOVE. 

Aos treze 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 Geovane para assumirem a primeira e a 

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

Francisco Teixeira que teve sua falta justificada a seguir deu início ao Pequeno Expediente com a leitura 

da Pauta do Dia: o presidente colocou se o plenário aceitaria que fossem feita as 3 sessões neste dia: 

somente o vereador Cláudio Sidônio absteve-se os demais aceitaram. A seguir foi colocada as matérias: 

requerimento n 2  04/2019, de autoria do vereador Gilmar Nunes Vale. Projeto de resolução n 2  

001/2019, dispõe sobre a criação da Ouvidoria da Câmara Municipal de Muaná, e dá outras 

providências. A palavra foi facultada: o vereador Cláudio Sidônio disse que gostaria de ser informado 

sobre quais os projetos de lei que ainda estão nas comissões e porque não são colocados em pauta. 

Passando a Tribuna Popular: não houve oradores Passando ao Grande Expediente: não houve 

pronunciamentos. Passando a Ordem do Dia: requerimento n 2  04/2019, de autoria do vereador Gilmar 

Nunes Vale: em discussão, em votação, aprovado. Projeto de resolução n 2  001/2019, dispõe sobre a 

criação da Ouvidoria da Câmara Municipal de Muaná, e dá outras providências: Projeto foi discutido 

esclarecido as dúvidas e foi aprovado. O vereador Gilmar comunica sobre uma ação executada pelo vice-

prefeito sobre oftalmologia 17 28 06 19 solicita as dependências da prefeitura: em discussão, em 

votação, aprovado. Passando as Comunicações Finais. 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 a itada. Plenário Said Rauda K lif, treze de junho de dois mil e dezenove. 
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12 secretário. 

22 secretário.  


