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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA 

REALIZADA NO DIA DEZENOVE 

DE SETEMBRO DE DOIS MIL E DEZENOVE. 

Aos dezenove 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: presente todos os vereadores a seguir 

deu início ao Pequeno Expediente com a leitura da Pauta do Dia: Denúncia 00/2019, apresentada pelo 

senhor Claudomiro Veles Vieira em desfavor do prefeito de Muaná, Sr. Sérgio Murilo dos Santos 

Guimarães, pela prática de infração politico administrativo. Parecer da Comissão de Justiça Legislação e 

Redação Final sobre Projeto de Emenda a Lei orgânica N 2  001/2019- CMM. Projeto de Emenda a Lei 

orgânica N2  001/2019- CMM, dispõe sobre a alteração do Artigo 22 da lei orgânica do Município de 

Muaná, e dá outras providências: fica alterado o artigo 22 da lei Orgânica Municipal do Município de 

Muaná que passa a ter a seguinte redação: Art.22 O Poder Legislativo Municipal é exercido pela Câmara 

Municipal, composta por 13 (treze) vereadores, que são representantes do povo, eleitos pelo sistema 

proporcional para uma legislatura com duração de 04 (quatro anos).atas das sessões ordinárias 

realizadas nos dias 40 e 05/ de agosto de 2019. A palavra foi facultada: Passando a Tribuna Popular. 

Não houve oradores inscritos. Passando ao Grande Expediente. O vereador Kalif, reivindicou melhoras 

na área da saúde que o prefeito mostre serviço dentro do município, basta de enriquecer laboratáorios 

e clinicas particular e que um internauta repudiou a administração e a Câmara na lama, e ele está 

correto pois não tem nada nem um simples exame e muitos temporários tiram os remédios do povo 

convidou para testemunhar e ver o porque não tem exame e o secretário tem que falar pois pagavam 

por 4 anos ambulância 8 mil mensais, pois as pessoas não podem pagar particular porem fazem coleta 

entre os familiares, a vereadora Elizabeth Gavino colocou a situação de falta de medicamento dentro do 

hospital e que não está para perseguir mais para falar pelo povo e que a vila do jararaca continua na 

mesma com todos os problemas de sempre e deixou seu repúdio. Aparte o ver Kalif disse que o 

governador do Estado esteve aqui juntamente com o dr Daniel foi solicitado e o dr Daniel para liberar 

emenda para comprar o aparelho de ultra som porem o prefeito pediu para mudar o pleito por aparelho 

de raio X e o dr Daniel quer um oficio para mudar o pleito, que um médico reclamou seus vencimentos 

atrasados. Prosseguindo a vereadora reivindicou a construção da ponte daquela vila. Aparte o vereador 

Francisco disse que a vereadora está no caminho certo fazendo seu trabalho e acha que deveria ter mais 

um aparelho pois a população é numerosa e está doente como também estão doentes as pessoas que 

gerenciam a saúde em Muaná estão doente sem sensibilidade de ver a necessidade do povo. 

Encerrando a vereadora deixou seu apelo pois sofre muita pressão porem vai fazer seu trabalho. 

Passando a Ordem do Dia: Denúncia 001/2019, apresentada pelo senhor Claudomiro Veles Vieira em 

desfavor do prefeito de Muaná, Sr. Sérgio Murilo dos Santos Guimarães, pela prática de infração politico 

administrativo, em discussão a denuncia: o vereador Kalif discutiu dizendo que já houve duas denuncias 

acatada e duas rejeitadas falou do filme da lava jato botou na cadeia os poderosos e disse que a 

situação é igual e são muitos milhões que o município deve a FUNPREVE e houve o pedido de 
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parcelamento e esta para esta Casa decidir a investigação de onde foi parar est valor. O vereador 

Cláudio disse que a denuncia é uma estratégia que o vice quer para assumir e quem quiser que tente o 

ano que vem, e que o denunciante é um auto didata e que os teres meses o município ficou sem rumo 

compra sem licitação etc. e que as eleições vem aí que o vice venha para a disputa se quer ser prefeito. 

A vereadora Elizabeth Gavino disse que esta Casa tem que investigar as denúncias. O vereador Francisco 

Teixeira disse que a questão é de cunho politico porem deve-se levar em consideração os que trabalham 

e se estão contribuindo e a lei permite aplicação e tem que ser visto para onde foi destinado este valor, 

e isso é coisa de gente péssima que não tem respeito com o contribuinte. O vereador lsaac Nogueira: 

disse que vê como questão politica que são dividas de 20 anos e que teria de ser negociado lá atrás e o 

prefeito negociou, lá atrás, com vários órgãos dividas e há a necessidade de hoje negociar e o vereador 

Kalif e o vice prefeito Birí Magalhães eram vice prefeito e presidente da Câmara respectivamente no 

momento desse ocorrido na denúncia em apreciação, quando então vice viu a negociata para o 

município prosseguir e todos tem direito de votar da maneira que entender e ele vereador lsaac tem 

acesso a documentos a sabe do que está falando e tem que se aprofundar no conhecimento da 

denuncia e problemas sempre vão existir na gestão pública. O vereador Gilmar Nunes passa a 

presidência ao primeiro secretário para discutir: disse que a divida começa em 2013 e citou os valores 

dos anos seguintes também totalizando e disse que foi uma divida feito pelo atual gestor e que todos os 

trabalhadores têm direitos e o prefeito vem querer parcelamento porem alguém tem que pagar e não 

os servidores e considerou uma vergonha e se não dá entregue seu mandato para quem tem 

responsabilidade e o próximo gestor vai ter a responsabilidade com esta dívida. O vereador Bruno disse 

que os 4 primeiros anos o vice era presidente da câmara e o Kalif era vice prefeito. Após a discussão a 

denuncia foi a votação: O vereador Meio votou não. A vereadora Elizabeth Gavino votou sim O vereador 

lsaac Nogueira Pereira votou não. O vereador Kalif votou sim. O vereador Bruno votou não. O vereador 

Claudio votou não. O vereador Francisco votou sim. O vereador Gilmar votou sim. O vereador Nazareno 

votou não. Por cinco( 5) votos contrários ao recebimento da denúncia a quatro a favor a denúncia foi 

rejeitado. O presidente suspende a sessão. Parecer da Comissão de Justiça Legislação e Redação Final 

sobre Projeto de Emenda a Lei orgânica N 2  001/2019- CMM: em discussão o vereador Kalif justificou seu 

voto: pela repasse financeiro não poder pagar os seus vereadores. Meio disse que o presidente futuro 

pode diminuir os salários dos vereadores. O vereador lsaac disse que acompanha o vereador Meio que é 

uma chance de os locais distantes terem seus representantes. O vereador Francisco disse que em 2010 

acabou as coligações e que o orçamento vai até 2021 e ainda tem muito a ser analisado e que dá para 

conviver com mais vereadores e orçamento. Bruno disse que o repasse será o mesmo o presidente vai 

ter que direcionar as despesas. O vereador Cláudio disse que segunda legislação não haverá alteração 

custos para o município. Nazareno disse que concorda com o aumento do numera pois as localidades 

terão seus representantes. Em votação o parecer aprovado em 1 2  turno. Projeto de Emenda a Lei 

orgânica N 2  001/2019- CMM. em votação aprovado por 8 votos, O vereador Kalif votou contra. Atas das 

sessões ordinárias realizadas nos dias 04 e 05 de agosto de 2019 em discussão em votação aprovada. 

Memorando conjunto n 2  001/2019, gabinete do vereador João Guilherme Kalume Kalif, Muaná-Pá, 
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apresentar requerimento de abertura de duas CPIs. Passando as Comunicações Finais: o vereador 

Claudio solicitou moção de parabéns a sua sobrinha Brenda Sidônio Nunes pelo seu aniversário. Disse a 

vereadora Elizabeth que soube de sua ida até a SEDUC que não tem medo; e ele vai pedir a prestação de 

contas desta Casa. A vereadora Elizabeth disse que todos tem o direito de investigar e que não vai se 

calar. O vereador Francisco Teixeira disse que é só comparar com as diárias passadas se equipare. O 

vereador Bruno disse que as discussões são salutares e toda a sessão serão assim até o final do 

mandato. O vereador Meio agradeceu a Deus e que fazem parte do processo democrático. O vereador 

lsaac Nogueira solicitou a copia do ato que nomeia os membros para CPI agradeceu a Deus por esta 

sessão. O vereador Nazareno Silva parabenizou o povo Pracuuba pela festividade de São Miguel O 

vereador Gilmar disse que foram na seduc e solicitaram através de documento e foi citado esta situação 

de Muaná que achou vergonhosa e agradeceu a Deus e disse que o vereador Bartolomeu foi um grande 

gestou desta casa que sempre primou pelo diálogo, e convidou para próxima sessão dia 30 de 

setembro. 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, 

dezenove de setembro de dois mil e dezenove. 

Presidente. 

12 secretário 	 ÇLLL 
2 2  secretário. 


