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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA 

REALIZADA NO DIA SEIS 

DE FEVEREIRO DE DOIS 

MIL E DEZENOVE. 

Aos seis dias do mês de fevereiro de dois mil e dezenove as oito horas no Plenário Said Rauda KaIif, 

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: presente todos os vereadores. A seguir 

deu início ao Pequeno Expediente com a leitura da Pauta do Dia: atas das sessões ordinárias realizadas 

no vinte de dezembro de dois mil e dezoito. Requerimento conjunto n 2  01/2018 de autoria dos 

vereadores Bruno Geovani Pimenta Rodrigues e Francimar Martins Meio Pereira requer do Poder 

Público Municipal em caráter de urgência as reformas das pontes Comandantes Pinheiro 1,2 e 3, 

Açaizal e Miritizal. Requerimento conjunto n 2  0212019, de autoria dos vereadores Bruno Geovani 

Pimenta Rodrigues e Francimar de Meio Pereira, requer do Poder Público Municipal, providencias em 

caráter de urgência a iluminação Pública da Passagem Nova 07, nesta cidade. Requerimento ri9 

0312019, de autoria dos vereadores Bruno Geovani Pimenta Rodrigues e Francimar de Meio Pereira, 

requer do Poder Público Municipal em caráter de urgência a reforma da Ponte da Travessa Abel 

Martins (ponte da Ita), que dá acesso a Comunidade Santa Rosa, nesta cidade de Muaná -PÁ. A 

palavra foi facultada: o vereador Kalif, desejou sucesso a Mesa Diretora, parabenizou o deputado 

estadual Dr Daniel presidente da ALEPA pelo importante cargo assumido e que as portas, através d&e, 

serão abertas para Muaná, e ao deputado Nilson Pinto presidente da câmara e solicitou moção de 

parabéns aos mesmos. Solidarizou-se com a família da D. Marina pelo falecimento de seu filho. O 

vereador Issac Nogueira agradeceu a Deus por estar legislando solicitou moção de pesar a família do 

senhor Orivaldo Costa; agradeceu pelo apoio mútuo e que juntos possam construir bem a política ao 

povo de Muaná, pois são pagos pelo povo. O vereador Claudio Sidônio parabenizou o vereador Gilmar 

que ele possa conduzir com bom senso os trabalhos legislativos e aos demais vereadores que possam 

trabalhar juntos em prol do povo; solicitou moção de pesar e família do Sr. Pedro Costa; que está para 

trabalhar no coletivo. Passando a Tribuna Popular, inscrito o senhor Estojo Farias tema lixo nos igarapés 

e o Senhor Eli Carlos dos santos, tema: escola Turiano Silva. O senhor Estojo Farias falou sobre 

embarcações em alta velocidade que alagam embarcações pequenas e a grande quantidade de lixo 

derramado no leito dos rios e igarapés. O 2 2  orador não compareceu. Passando ao Grande Expediente, o 

vereador Kalif, parabenizou a Mesa pela iniciativa de gravar as sessões pera ser retransmitidas, pois o 

povo precisa ver o papel de cada vereador; parabenizou o senhor Estojo pela preocupação com o Meio 

Ambiente, falou sobre o lixão que o prefeito não faz nada o que prometeu aquela comunidade e que o 

mesmo deveria tirar um tempo para ver esta situação; falou sobre a escola Paula Frassinette que está 

passando por uma fase estrutural difícil começou a obra orçada em 166 mil para ser concluída e antes 

das aulas, e a placa foi retirada e já é caso para o Ministério Público, e até o momento não foi concluída 

e o vereador não pode construir e sim indicar as obras ao prefeito, pois tem recursos, disse que tem 

funcionários pagos sem nem uma função e o prefeito amentou o próprio salário enquanto o 
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funcionalismo trabalha e espera para receber. O vereador Cláudio Sidônio parabenizou o senhor Estojo 

pela sua preocupação e que o secretário de Meio Ambiente Daniel Sidônio está para ver esta situação; 

falou de políticas públicas educacionais, da intenção de trazer polos universitários para Muaná 

oportunizando para os jovens em diferente regiões do município acesso ao ensino médio e as 

universidades, e que quando articula ação neste sentido não é pensando em voto e sim no cidadão 

muanense e que a competição tem que ser na busca de qualidade de vida do povo de Muaná; e nos dias 

15 16 e 17 professores da UEPA estarão em Muaná para olhar a viabilidade de projetos sustentáveis 

para discutir a coleta seletiva parabenizou a secretária de educação professora Leila. Convidou para a 

primeira colação de grau no Atuá. Comunicou a formação do bloco partidário .PTB, PDT, PR, PRB. O 

vereador lssac Nogueira parabenizou o Senhor Estojo e que esta Casa vai ajudar neste projeto. Disse 

que a parte licitada, para construção da escola Paula Frassinette foi concluída e a outra parte será 

licitada para ser feita, leu a justificativa do pagamento do salário do prefeito no final do ano. Disse que 

ainda necessita de muito porem, muito já foi feita e tem que trabalhar com responsabilidade para que 

os munícipes não venham ser penalizados, pois existe a lei da responsabilidade fiscal. A vereadora 

Elizabeth parabenizou o senhor Estojo; falou sobre a construção da ponte no jararaca pois vai começar 

as aulas fez um apelo ao secretário de obras disse que a vila está totalmente esquecida. O vereador 

Meio Cametá falou sobre o tráfego de motos e carro de mão pesados em cimadas pontes disse que viu 

o pronunciamento do presidente dos Estados Unidos pedindo união e disse que acredita no novo 

governo que prometeu ajudar os municípios que as pessoas são diferentes mais juntos podem avançar. 

O vereador Francisco Teixeira falou sobre a educação comparando a Colômbia e o Brasil que priorizou o 

ensino superior e em Muaná está sendo assim e esquecido o Ensino Básico e Médio, solicitou uma 

atenção especial a escola Assis Barros em relação a pontes escada e se os recursos forem aplicados cada 

centavo nada vai faltar, falou ao vereador Nazareno que esteve em Pracuuba e foi ver os muros do 

cemitério que estão caindo; falou sobre o furo maracajá que há muito tempo não há limpeza e solicitou 

providencias; que a saúde não tem nada a família dos pacientes tem que providenciar e citou os 

recursos que estão para o município nas diversas área. Aparte do Guilherme. O vereador Bruno 

Geovane, falou do início dos trabalhos legislativos disse que se tiver união força tudo vai dar certo que é 

um início de Governos Estadual e Federal e de mandatos e que tem muito avançar, pois é prerrogativa 

do executivo que são quilômetros de pontes e estão aqui para cobrar e que o prefeito tornará 

providencias. O vereador Domingos Nazareno Silva disse que faz um esclarecimentos sobre as redes 

sociais e que esteve e que por uma questão de ir e vir foi xingado na rua por um cidadão e pessoas que 

não tem o que fazer e que não tem feice , que não se curva diante das coisas e o vereador tem que 

respeitar as autoridades e que a pessoa falou que os vereadores de não valem nada, porem disse que é 

cidadão respeitado e que não rouba ou engana ninguém pois tem dignidade e caráter e não é 

vagabundo ou um a vagabunda que vão tem o que fazer e que já foi até a justiça e este pessoa vai ter 

que pedir desculpas, e esta falou que foram eleitos por compra de votos, e demostrou a sua indignação 

com esta situação e falou de inúmeros trabalhos de assistência na sociedade muanense e que é fácil. 

acusar difícil é provar; disse que tem feito requerimento pelo reforma do cemitério que foi deixado pelo 
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governo anterior ao atual, disse ao vereador Francisco que já ia falar e solicitar a reforma do cemitério. 

Um aparte o vereador Claudio disse que a busca de políticas educacionais não é pensando em voto e 

que a competição tem que ser na busca. Prosseguindo o ver nazareno disse aos demais colegas que não 

pode se calar diante de certas situações, pois não é pra levar pancada e que foi eleito por Pracuuba mais 

tem que ter união pelo crescimento do município. O vereador Gilmar Nunes passa a para a direção da 

Mesa ao primeiro secretário para fazer uso da palavra disse que está para legislar parabenizou o sr. 

Estojo pela preocupação com o meio ambiente e que as questões do lixo é urgente e preocupante pois 

na comunidade Nossa Senhora de Nazaré, a água que vem do lixão escorre para dentro da comunidade 

e convidou o secretário de Meio Ambiente Daniel Sidônio para fazer uma visita aquela comunidade, e 

que não tem que pensar em si mais na comunidade muanense que não adianta ter bons profissionais e 

não ter a parta laboratorial e que faz visita a noite dentro do hospital e vê as necessidades e que o 

secretário de saúde olhe com carinho esta situação e que a saúde a verba já foi orçada e nas próximas 

eleições o povo vai julgar e que unidos possam reivindicar junto ao executivo providencias para os 

problemas do município; agradeceu ao povo aos vereadores e disse que o terão como parceiro; falou 

sobre o situação do brumadinho que é uma situação difícil onde famílias inteiras foram dissipadas e que 

o meio ambiente deve ser respeitado. Aparte o vereador Francisco disse que citou o nome dos 

vereadores pela facilidade de contato que eles tem com o prefeito e que é necessário um choque, pois 

tem coisas que é necessário reivindicar e que tem escolas com muito apoio a pouco profissional da 

educação, e que várias escolas vão reunir turmas para funcionar e que tem que estar atento as situação 

como: abuso sexual drogas e tec. Passando a Ordem do Dia: atas das sessões ordinárias realizadas no 

vinte de dezembro de dois mil e dezoito, foram aprovadas por unanimidade. Requerimento conjunto n 

01/2018 de autoria dos vereadores Bruno Geovani Pimenta Rodrigues e Francimar Martins Meio 

Pereira, foi aprovado. Requerimento conjunto n 2  02/2019, de autoria dos vereadores Bruno Geovani 

Pimenta Rodrigues e Francimar de Meio Pereira, foi aprovado. Requerimento n 9  03/2019, de autoria 

dos vereadores Bruno Geovani Pimenta Rodrigues e Francimar de Meio Pereira, foi aprovado. Passando 

as Comunicações Finais, o vereador Kalif agradeceu a Deus por mais uma oportunidade falou sobre o 

pedido de desocupação do mercado velho e se vai começar é para terminar e não ficar como a escola 

Paula Frassinette, que coloque prazo e valor para obra. O vereador Nazareno Silva agradeceu a Deus 

parabenizou a Mesa e a todos que aqui estão e a Polícia Militar que estão dando apoio; disse ao Kalif 

que tem muito trabalho e que os dará força para prosseguir ao deputado Nilson Pinto ao deputado Dr 

Daniel presidente da ALEPA uniu-se a moção aos referidos deputados O vereador Francisco Teixeira 

disse que as coisas venham acontecer com a reforma do mercado velho'e que a CMM possa passar pra 

lá e as secretarias venham para cá. O vereador lssac falou sobre a reforma do prédio do mercado velho, 

pois o gasto com aluguel é maior que a arrecadação com impostos; e que o prefeito está para tender a 

todos os vereadores. O vereador Cláudio Sidônio disse que as portas estão abertas para o diálogo e que 

todos tem a colaborar com o desenvolvimento do município e que as portas estão abertas para 

conversar com o prefeito. Vereadora Elizabeth Gavino agradeceu a Deus por mais um dia de trabalho 

que Deus os abençoe. 0 Vereador Bruno agradeceu adeus e disse que os ver são o para-choque da 
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comunidade e que o município só vai crescer quando acabar a politicagem e houver a união. O vereador 

Gilmar Nunes disse que a Câmara terá um horário na rádio São Francisco para informar a comunidade 

sobre os trabalhos Legislativos; solicitou moção de parabéns ao Dr Daniel presidente da ALEPA e ao 

deputado Nilson Pinto e solicitou que seja feita um minuto de silêncio pela tragédia em Brumadinho. 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, seis de 

fevereiro de dois mil e dezenove. 

Presidente. 

12 secretário.í1t4/U) 
 

2 2  secretário. 


