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ATA DA SESSAO ORDINARIA 

REALIZADA NO DIA QUATRO DE 

SETEMBRO DE DOIS MIL E DEZENOVE. 

Aos quatro dias do mês de setembro 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 determinou ao primeiro secretário verificar o 

quórum: ausente o vereador lsaac Nogueira Pereira, por motivo de doença( apresentou 

atestada medico). A seguir deu início ao Pequeno Expediente com a leitura da Pauta do 

Dia: atas das sessões ordinárias realizadas nos dias: 14, 21 e 22 de agosto de 2019. 

Requerimento conjunto n 2  06/2019, autoria dos vereadores Gilmar Nunes Vale, Elizabeth 

da Costa Gavino, João Guilherme Kalume Kalif e Francisco de Paula Almeida Teixeira, 

requer do Poder Público Municipal em caráter de urgência a reforma da Passagem 

Pinheiro. A palavra foi facultada: Passando a tribuna Popular: não houve oradores 

inscritos. Passando ao Grande Expediente: a vereadora Elizabeth Gavino questionou 

sobre a escola Cipriano Santos que houve denúncias e usaram o seu nome e vem 

cobrando atenção aquela vila do jararaca como: escola, pontes, caixa d'água, etc. sai 

dinheiro e não sabe para onde vai, faz seu papel de vereadora e houve reunião com os 

pais e ficou acertado de maneira injusta que seja feito torneio para arrecadar recursos 

pra referida escola e solicitou aos demais vereadores da localidade apoio aquela vila; 

disse que foi apreendida muita madeira porém só iniciaram as reformas das pontes. 

Aparte o vereador Kalif solidarizou-se com a vereadora e solicitou providencias por parte 

do executivo que não pode haver prejuízo com falta das aulas e que o prefeito não está 

fazendo sua parte parabenizou o vereador Gilmar por trazer as postagem dos problemas 

do município. Aparte o vereador Francisco Teixeira disse que o vice prefeito mandou 

fazer limpeza e tomou algumas providencias que pareciam dar certo, falou sobre a 

questão pedagógica que existe muita mídia e não vê nada e que não está tendo 

transporte escolar para algumas escolas; falou da escola do alto Tejuquaquara que o 

transporte é insuficiente e pode haver um desastre; e que tem algumas pessoas salto alto 

em relação a direção de escola e há diversificação de tratamento; e ninguém pode 

reclamar que dizem que já passaram para o seu lado do vereador Drago, e tem passado 

no rio e não vê expediente no posto Capitariquara e que talvez estejam deixando passar 

para outro prefeito. O vereador Melo Cametá parabenizou a Assembleia de Deus em 

jararaca pela bonita festa. Falou que os vereadores sempre tem um problema para 
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resolver e sobre jararaca sempre acompanhou todos os requerimento da vereadora 

Elizabeth e que foi, juntamente com o prefeito e o vereador lsaac naquela localidade e 

disse que fica o pedido; disse que as cobranças são constantes e o prefeito sabe a 

realidade daquela localidade e espera ser feito um trabalho emergente para que as 

crianças não sejam prejudicadas já foi uma equipe para executar trabalho na escola 

daquela localidade. O vereador Francisco Teixeira disse 142 municípios estão 

inadimplentes com a previdências e não repassam os descontos com o INSS e quem vai 

ser prejudicada serão os funcionários quando para sua aposentadoria; e que o servidor 

temporário não recebe seus direitos pois são contratos temporários; falou sobre as obras 

não concluídas e tanta inadimplências o município ficará em divida com o Estado e está 

terminando o mandato do prefeito e o município não avança; disse que 25% dos recursos 

é destinado a educação; e sobre jararaca e vereadora mora lá e recebe as principais 

pancadas. Aparte o vereador Kalif falou da impessoalidade da administração e que os 

erros refletem em governos subsequente e existe uma divida de mais de um milhão de 

reais com combustível e isso vai refletir no CNPJ do município. Prosseguindo o vereador 

disse que tanta divida e ainda falta combustível. Disse que o fundiário esta demarcando 

terra e pondo a venda e que o presidente chame o diretor fundiário para ver esta causa; 

falou sobre a demarcação das terras do lixão e alertou para o perigo de residir num local 

contaminado com tanto lixo; falou sobre equipamento de proteção aos catadores de lixo. 

O vereador Gilmar Nunes solicitou os secretários de meio ambiente e obras e coleta 

seletiva pelo descaso com o lixão que foi fechado por estar já na rua parabenizou pelo 

fechamento, porém que haja providencias em relação ao destino do lixo, e mostrou 

através de fotos a situação do lixão e de várias ruas da cidade que necessitam de 

providências imediatas; alertou para a situação da demarcação de terras do lixão por 

pessos e pode ser prejuízo para a saúde; disse que estão jogando lixo e vai ocasionar 

prejuízo a saúde, e que já foi doada uma área para ser colocado lixo e que a reciclagem 

d'a renda as famílias e solicitou parceria dos vereadores prefeito que tomem esta causa 

pois o lixo é um problema em todo o local; e que a agricultura familiar é um maneira de 

sustentável de renda dos municípios pequeno porem tem que ter a contrapartida do 

município. Aparte o vereador Francisco Teixeira disse que o entulho de açaí deve ficar em 

frente as casas de quem bate, e que todos produzem lixo e tem que ver o destino desse 

lixo a secretaria de obras tem que ver. Aparte o vereador Kalif falou sobra o lixo das 

máquinas de açaí que o senhor Levi foi embora que fazia o recolhimento do lixo por 
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divida teve que ir embora e disse que se continuar o lixo sem tratamento vai contaminar 

o lençol freático e o matadouro também e que o secretário lhe demostrou um projeto 

bonito e que não foi executado. Prosseguindo solicitou que a Mesa faça um convite ao 

secretário de obras para vir a esta Casa esclarecer alguns pontos, que o povo bate na 

porta dos vereadoraes e solicitou unão de todos pela causa do lixo para que não vira uma 

calamidade pública e que reúnam para ver uma solução. Passando a Ordem do Dia: atas 

das sessões ordinárias realizadas nos dias: 14, 21 e 22 de agosto de 2019: foram 

aprovadas. Requerimento conjunto n 2  06/2019, autoria dos vereadores Gilmar Nunes 

Vale, Elizabeth da Costa Gavino, João Guilherme Kalume Kalif e Francisco de Paula 

Almeida Teixeira, requerimento foi discutido recebendo apoio e foi aprovado. Passando 

as comunicações finais: o vereador Kalif solicitou moção de pesar a família do senhor 

Roberto Pires. O vereador Cláudio Sidônio parabenizou a secretária keuri pela realização 

da conferencia sobre e a prefeitura; sec Cobel, Sheila Rios pela festa da semana da pátria. 

O vereador Francisco Teixeira falou sobre a semana da pátria e que a democracia foi uma 

conquista do povo e que essa semana é comemorado por todos e que espera coisas boas 

venham acontecer nessa pátria amada brasil. O vereador Gilmar solicitou que os 

vereadores discutam ainda hoje a questão do lixo na sala dos vereadores. O vereador 

Bruno agradeceu a Deus por esta reunião e que a questão do lixo tem que ter 

conscientização do povo. Disse que é vereador e sempre esteve na cmm e faltou por 

questão de saúde e que achou inoportuno a fala do vereador. 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 setem r de dois mil e dezenove. 

Presidente. 

12 secretário. àc  

2 secretário. 


