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ATA DA TERCEIRA SESSÃO 

ORDINÁRIA REALIZADA NO 

DIA VINTE E OITO DE ABRIL 

DE DOIS MIL E VINTE E UM 

Aos vinte e oito dias do mês de abril de dois mil e vinte e um as 12 horas no plenário 

Rauda Kalif, reuniram-se os senhores vereadores sob a presidência do vereador João Guilherme Kalume 

Kalif, que abriu a sessão e determinou ao primeiro secretário verificar o quórum: ausente a vereadora 

Sonia Pereira. a seguir deu início ao Pequeno Expediente com a leitura da pauta do dia: atas das sessões 

ordinárias realizadas no dias 11, 12 e 24 de março de 2021. A palavra foi facultada: não houve 

manifestações. Passando e tribuna popular: não houve oradores inscritos. Passando grande expediente: o 

vereador Claudionor Calandrine agradeceu a Deus por mais um ano de vida e pelos seus familiares cobrou 

reposta de alguns de seus requerimentos encaminhados ao executivo, disse que fica feliz pelas repostas 

aos requerimentos de alguns vereadores a equipe da secretaria de saúde vacinação que estiveram na sua 

comunidade para este importante trabalho agradeceu pelo atendimento a um paciente no hospital e o 

médico atendeu de imediato porem só retornou as dez horas do dia seguinte sendo que o caso era grave. 

Falou a falta de segurança e o aumento do tráfico de drogas e solicitou providencias. Falou da união entre 

prefeito e vice em prol do município colocou uma sugestão como membro da secretaria da ação social de 

sua comunidade e solicitou uma visita dos vereadores a essa comunidade atendendo famílias em situação 

carentes e a merenda escolar tem ajudado e deu a sua sugestão de distribuição. E deixou uma porção da 

palavra de Deus onde retrata o que o mundo está passando. O vereador Kalif falou sobre a vacinação que 

está acontecendo de maneira lenta, e que alguém solicitou a vacinação urgente dos viajantes e sugeriu 

um oficio a capitanias dos portos para obter informações. Falou sobre a criação do PCCR para que haja o 

concurso público e sugeriu a criação de uma comissão para que seja elaborado o mesmo. Passando a 

Ordem do Dia. atas das sessões ordinárias realizadas no dias 11, 12 e 24 de março de 2021: em discussão, 

em votação, aprovado. Passando as comunicações parlamentares. O ver Rosinaldo parabenizou aos 

vereadores que apresentaram seus requerimentos e que possam ser assim vendo sempre as necessidades 

do povo e aos aniversariantes do mês. Agradeceu ao prefeito pelo trabalho em todo o município. 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, vinte e oito de abril de 

dois mil e vinte e um. í n ,. 
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