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Câmara Municipal de Muaná. 

Poder legislativo. 

ATA DA SEGUNDA 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 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 o vereador Bruno para assumir 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: projeto de lei n 2  006/2019, de 

25 de maio de 2019, dispõe sobre as Diretrizes para elaboração da Lei Orçamentária para o exercício 

financeiro de 2020 e dá outras providencias, em primeiro turno. A palavra foi facultada: O vereador 

Bruno parabenizou a assembleia de Deus pelos 96 anos de evangelização. Passando a Tribuna não 

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

Passando a Ordem do Dia: parecer da Comissão de Economia Finanças e Orçamentos sobre o projeto de 

lei n 9  006/2019, de 25 de maio de 2019, dispõe sobre as Diretrizes para elaboração da Lei Orçamentária 

para o exercício financeiro de 2020 e dá outras providencias; em discussão em votação aprovado. 

projeto de lei n 006/2019, de 25 de maio de 2019, dispõe sobre as Diretrizes para elaboração da Lei 

Orçamentária para o exercício financeiro de 2020 e dá outras providencias, em discussão, em votação, 

aprovado em primeiro turno. Passando as Comunicações Finais: o vereador Gilmar parabenizou as 

Assembleias de Deus pelos seus 108 anos de existências fazendo o bem a sociedade. O vereador Claudio 

Sidônio parabenizou o MP a dignidade sexual concurso 22  parabenizou pelo dia mundial do meio 

ambiente. O vereador lssac Nogueira parabenizou a vereadora Elizabeth pelo seu aniversário e a 

Assembleia de Deus pelos 108 anos de evangelização. O vereador Nazareno Silva parabenizou a 

Assembleia de Deus pelos 108 anos de existência que muito tem feito pela sociedade tirando muitos 

jovens das drogas parabenizou a vereadora Elizabeth. 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 na a. Plenário Said Rauda Kalif, de dois mil e dezenove. 

Presidente. 

12 secretário. 

2 9  secretário. 
 


