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ATA DA TERCEIRA SESSÃO 

ORDINÁRIA REALIZADA 

NO DIA TREZE DE JUNHO 

DOIS MIL E DEZENOVE. 

Aos treze dias do mês de junho de dois mil e dezenove, as doze horas no Plenário Said Rauda Kalif, 

reuniram-se os senhores vereadores sob a presidência do vereador Gilmar Nunes Vale, que abriu a 

sessão 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 segundo turno. 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 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 discussão, em votação, aprovado em segundo turno. 

Passando as Comunicações Finais: vereador Meio parabenizou a Assembleia de Deus pelos seus 108 

anos de evangelismo. Parabenizou a vereadora Elizabeth pelo seu aniversário. Solicitou que após o 

recesso os projetos direcionados as comissões sejam votados. A vereadora Elizabeth parabenizou a 

Assembleia de Deus. Agradeceu as felicitações pelo seu aniversário. O vereador Claudio parabenizou a 

vereadora Elizabeth pelo seu aniversário e a Assembleia de Deus que nasceu em Belém e é a segunda 

maior igreja do Brasil. O vereador Bruno parabenizou a vereadora Elizabeth pelo seu aniversário. E que 

na volta possam ter sabedoria para trabalhar. O vereador Gilmar parabenizou a vereadora Elizabeth. 

Agradeceu a todos os funcionários e aos vereadores pela parceria que a oposição existe, pois faz parte 

do Parlamento, pois estão em defesa do povo e pediu desculpas pelas suas falhas. E com o tempo 

Regimental esgotado o presidente encerrou a sessão (convidando a todos paras as sessões nos dias 7 e 

8 de agosto) na qual mandou lavrar a presente ata que após lida e achada conforme será pela Mesa 

assinada. Plenário . auda Kalif, treze de j nho de dozmidezenove. 
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