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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA 

REALIZADA NO DIA QUATORZE DE 

AGOSTO DE DOIS MIL E DEZENOVE. 

Aos quatorze dias do mês de agosto 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 os vereadores Meio Cametá, 

João Guilherme Kalume Kalif e Elizabeth Gavino. A seguir deu início ao Pequeno Expediente com a 

leitura da Pauta do Dia: atas das sessões ordinárias realizadas nos dias: 12/ 06/ 2019 e 13/ 06/ 2019. 

Requerimento conjunto n 2  05/2019, de autoria dos vereadores Gilmar Nunes Vale, João Guilherme 

Kalume Kalif, Elizabeth da Costa Gavino e Francisco Teixeira. A seguir a palavra foi facultada: o vereador 

Claudio Sidônio agradeceu ao governador e ao vice que estiveram em Muaná entregando as obras de 

reforma do colégio Sergio Motta, e registrou a presença dos vereadores e demais autoridades, e 

professores do PAFOR ressaltou a importância do relacionamento entre UEPA e UFPA para o município. 

O vereador Francisco Teixeira reiterou as palavras do vereador Claudio Sidônio e falou que o governo 

não da importância ao MDB e que seria importante a SEDUC visitar os locais onde funciona o SOME e 

ver em relação a merenda, transporte e demais demandas, para ter um relatório a ser colocado na mesa 

do governador. O vereador Gilmar Nunes falou que representam o MDB e não esteve presente na vinda 

do Governador por questão de saúde e agradeceu ao governador em nome do povo e que o governador 

quer trocar o nome do colégio Sergio Mota e que foi sugerido o nome: Lucíola Rodrigues e será votado 

e agradeceu ao presidente da ALEPA dr Daniel e que teve em breves uma ação itinerante viabilizada 

pelo dr Daniel que em poucos meses tem mostrado trabalho; E lamentou a morte do senhor Ted Freitas 

em nome dos veadores em particular do vereador Kalif amigo pessoal solicitou moção de pesar. 

Justificou a ausência do vereador Kalif por motivo de saúde. Passando a tribuna Popular: não houve 

oradores inscritos. Passando ao Grande Expediente: o vereador Claudio Sidônio falou sobre as 

discussões da LOA e LDO e falou que o dr Sergio Mota não tem relação com Muaná e sugeriu o nome da 

professora Leontina Sidônio para denominar o colégio de ensino médio, e citou sua carreira como 

professora em todo o município e Estado. Disse ao vereador Francisco que tem razão, pois o ensino 

médio tem que ser de qualidade em todo o município e que foi na sua gestão que consegui implantar o 

some na região do atuá e que já está sendo montado o sistema educacional interativo para alcançar as 

comunidade onde não tem ensino médio e tem dado certo onde já foi implantado. Aparte o vereador 

Francisco perguntou qual a finalidade da banda larga para quem é e se é cobrado taxa e que foi trocado 

senha quatro vezes. Prosseguindo o vereador disse que é importante corrigir qualquer diferença de 

tratamento entra alunos Estaduais. Agradeceu aos professores que o convidou para fazer parte da 

banca examinadora do curso de pedagogia do PARFOR 38 alunos UEPA . O vereador Francisco Teixeira 

trouxe um baixo assinado da comunidade Santo Antônio sobre a lancha escolar n 2  0094 que necessita 

de manutenção que está parada desde junho de 2018 ( o presidente diz que já encaminhou) disse que 

concorda com o nome da professora Leontina Sidônio para o colégio sergio Motta e sugeriu o nome do 

professor Francisco Almeida e que fosse feito uma consulta popular para ver a preferencia do povo de 
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Muaná; e que o nome da quadra não passou pela CMM para fazer certo. Disse que em algumas escolas 

as aulas ainda não começaram e que fosse dada uma definição porque e o êxodo é muito grande para a 

coleta do açaí, e que o governo dá tanta bolsa mais não dá bolsa para um curso profissionalizante, para 

os jovens que estão saindo do ensino médio, para combater a pedofilia a prostituição as drogas e que os 

governos em todas as esferas devem acelerar seus programas politicas publicas para os jovens e 

crianças. Com  aparte o vereador Claudio concordou com o fala do vereador Francisco e que tem uma 

parceria do município com a UFPA com curso dentro do município e depois será conversado sobre os 

cursos técnicos cidade e interior. Prosseguindo o vereador Francisco Disse que os pais no interior 

pensam que o Ensino Médio já e formatura; disse que existe tanta riqueza no Brasil que poderia ser 

canalizada um pouco suficiente para ajudar a população ribeirinha. O ver lsaac Nogueira, agradeceu ao 

Governador do Estado por entregar o espaço do Sergio Motta e que o veio ver de perto as necessidades 

do povo; e que a burocracia barra muita coisa que concorda com a fiscalização da SEDUC, que o 

transporte escolar é repassado 103 mil e é gasto 180 mil e credita que será revisto e concorda com a 

capacitação dos jovens e o projeto da secretaria de Assistência beneficiaria os jovens, e que gostaria que 

fosse para pauta amanha e suas ofícios fossem atendidos; e sobre a questão do nome do colégio Sergio 

Motta a ALEPA vai decidir e que poderia ser respeitado a vontade do povo de Muaná pois alguns 

deputados não sabem a realidade dos município e que a nome ortência foi bem colocado por tudo o 

que ela fez. Parabenizou o JEPES que trouxe renda ao município e foi parabenizado. Aparte o vereador 

Francisco disse que a secretária keuri já esteve pela sua comunidade e que um cidadão com crise renal e 

a secretária não quis ceder a voadeira para trazer o cidadão para atendimento, por sua posição é 

descartado suas demandas. Prosseguindo o vereador Issac disse que e o projeto irá beneficias jovens 

está engavetado o dinheiro está na conte e esta Casa está sendo barreira pois é para beneficiar o povo. 

O vereador Gilmar Nunes falou sobre a ministra Damaris sobre a fala que disse que as jovens não usam 

calcinha e por isso são estupradas e abusadas solicitou nota de repúdio a ministra Damares, e que o 

Marajó é povoado por ribeirinho diferente dos Estados do Sul quem tem muitos imigrantes de divers 

países, que deve sim promover politicas públicas que elevem o desenvolvimento do IDH do Marajó. 

Aparte o vereador Francisco disse que sua avó era índia e quem sabe a ministra não se referiu aos 

índios que andam nus e que tudo é uma questão econômica do toma lá da cá e quem tem que executar 

é o executivo e não os vereadores e a secretária de assistencia especifique onde e quando destas 

palestras do projeto. Prosseguindo o vereador Gilmar reforçou a nota de repúdio; falou da comunidade 

santo Antônio que a professora Sirlei fez um baixo assinado por causa da lancha da SEMEC que está 

parada, e que passa na casa do Senhor Brasilino tem uma lancha jogada e os ônibus sucateados; 

parabenizou a Lívia diretora do hospital que mesmo sem nada faz o que pode e que o prefeito que os 

secretários não tem autonomia, e que o hospital não tem nem eqipor para aplicação de soro e solicitou 

união para reivindicar as necessidades do município disse que ainda não colocou em pauta o projeto da 

secretária por que não tem uma explicação sobre os gastos deste verba, igualmente o projeto de 

previdência e que ele vai brigar pelos servidores recebam férias e decimo terceiro mesmo contratado, 

parabenizou o vereador Bruno por ter pago os direitos dos funcionários temporários e comissionados; 
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aparte o vereador Francisco falou sobre o recolhimento de 2017 e TCF?$para aprovar as contas do 

executivo a CMM tem que aprovar o parcelamento e em 20 anos e que aprovar ou não é de cada 

vereador; falou que houve a liberação de mais 5 km de asfalto e que pedirá informações sobre os gastos 

e aplicações de verbas e se corre o risco dele não voltar porem ninguém vai cobrar dele. Prosseguindo o 

vereador Gilmar disse que quem vai pagar é a população muanense que não vai poder se aposentar e 

que amanhã será outro prefeito. O vereador nazareno silva disse que está vindo em Pracuuba uma 

situação difícil e solicitou união do vereador Cláudio Sidônio e que está trabalhando as pontes a rampa 

muro do cemitério pois o povo precisa ser respeitado. Passando a Ordem do Dia: Requerimento 

conjunto n 2  05/2019, de autoria dos vereadores Gilmar Nunes Vale, João Guilherme Kalume Kalif, 

Elizabeth da Costa Gavino e Francisco Teixeira; em discussão, em votação, aprovado. Atas das sessões 

ordinárias realizadas nos dias 12 e 13 de junho de 2019, em discussão em votação aprovadas. Oficio do 

juiz da Comarca de Muaná solicitando o plenário nos dias 28 e 29: foi aprovado. Colocou as sessões 21 e 

22 de a gosto foi aprovado, a sessão que seria realizada no dia 15 de agosto ficou acordado para ter 

duas dia 21 de agosto. Plenário cedido para o deputado Cassio Andrade 23 foi aprovado. Passando as 

comunicações finais: O vereador lssac disse que o prefeito segui para Soure e já encaminhou a 

solicitação da madeira para Muaná. Solicitou os projetos do executivo para analise e seguir para as 

comissões. O vereador Claudio disse que esteve a vice governadoria solicitando a madeira para atender 

as demandas do município. E solicitou os projetos na pauta da próxima sessão. O vereador Francisco 

Teixeira solicitou que o vereador Claudio lhe respondesse: que alguém lhe falou que houve outra 

apreensão de balsa com madeira o vereador Claudio deu os esclarecimentos. O vereador Gilmar disse 

que enviara o projeto a comissão na próxima sessão 21. O vereador Bruno agradeceu a Deus pelo dia 

de trabalho agradeceu a ao Governador pela as obras do Sergio Motta e que o município tem muito a 

ganhar com muitas obras e que tem que dar passos a frente no município. O vereador Gilmar agradeceu 

a Deus pela primeira sessão deste segundo semestre pediu desculpas ao ver Claudio sidonio pelo 

ocorrido e que sempre prima pela conversa e que todos são vereadores e tem votos. E com o tempo 

Regimental esgotado o presidente encerrou a sessão na qual mandou lavrar a presente ata que após 

lida e achada c e será pela Mesa assinada. Plenário Said Rauda Kalif, de dois mil e dezenove.
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