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Poder legislativo. 

ATA DA SEGUNDA SESSÃO 

ORDINÁRIA REALIZADA NO 

DIA VINTE E QUATRO DE ABRIL 

DE DOIS MIL E DEZENOVE. 

Aos vinte e quatro dias do mês de abril 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 Francisco Teixeira e João Guilherme Kalume Kalif, a assumirem a primeira e a segunda 

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

Geovane, Meio Cametá Claudio Sidônio, Nazareno Silva e lsaac Nogueira, que estavam juntamente com o prefeito 

inaugurando obras no interior do município Alto Atuá. A seguir deu início ao Pequeno Expediente com a leitura da 

Pauta do Dia: não houve quórum para deliberação de matérias. 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, não houve quórum para deliberação de matérias. Passando as comunicações finais; o 

vereador Gilmar Nunes pediu a Deus pela recuperação da sua tia Bené que passou por uma cirurgia do coração 

solicitou moção de parabéns as suas afilhadas pelos sues aniversários izane e sua filha. O vereador Francisco 

Teixeira agradeceu a Deus pela sua famílias os aniversariantes moção de parabéns e se administração vai fazer a 

festa do trabalhador e soube que após o período de chuvas vão continuar as obras do asfalto e espera que haja 

também: medicamentos, merenda, pagamento em dias e o prefeito se despertar e mostrar serviços dentro do 

município. A vereadora Elizabeth parabenizou o vereador Francisco pelo seu aniversário e pela oportunidade de 

estar aqui por mais um ano de vida. 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, de dois mil e jenove. 
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