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ATA DA SEGUNDA SESSÃO 

ORDINÁRIA REALIZADA NO 

DIA QUATRO DE DEZEMBRO 

DE DOIS MIL E DEZENOVE. 

Aos quatro dias do mês de dezembro de dois mil e dezenove, as dez 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 Meio Cametá para assumirem a primeira e a 

segunda secretaria respectivamente, determinou ao primeiro secretário verificar o quórum ausentes os 

vereadores: Bruno Geovane Pimenta Rodrigues, Domingos Nazareno silva da silva e Elizabeth Gavino a 

seguir deu início ao Pequeno Expediente com a leitura da pauta do Dia: projeto de Lei n009/2019, 

estima a receita e fixa a despesa do município de Muaná, Estado do Pará, para o exercício financeiro de 

2020, (LOA). 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 Lei n009/2019, estima a receita e fixa a despesa do município de Muaná, Estado do Pará, 

para o exercício financeiro de 2020, (LOA) encaminhar para a comissão economia, finanças e 

orçamento. Passando as Comunicações Finais: o vereador Cláudio Sidônio convidou a todos para a 

festividade de Nossa Senhora da Conceição que realizar-se-á nos dias 7 e 8 de dezembro. O vereador 

Gilmar Nunes pediu desculpas a comunidade de Ponta Negra por não ter comparecido na festividade de 

Nossa Senhora dos Navegantes; parabenizou o professor Bony pelo excelente trabalho no esporte em 

Muaná. Convidou para as próximas sessões dias 18 e 19 de dezembro. 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, quatro de dezembro de dois mil e 

dezenove. 
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