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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA 

REALIZADA NO DIA QUATRO 

DE DEZEMBRO DE DOIS MIL E DEZENOVE. 

Aos quatro dias do mês de dezembro 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 convidou os vereadores Francisco Teixeira e Meio Cametá para assumirem a primeira e a 

segunda secretaria respectivamente, determinou ao primeiro secretário verificar o quórum: ausente os 

vereadores Bruno Geovane, Nazareno Silva e Elizabeth Gavino. A seguir deu início ao Pequeno 

Expediente com a leitura da Pauta do Dia: ata da sessão ordinária realizada no dia vinte e sete de 

novembro 2019. Projeto de Lei n 2  002/2019, de 03 de dezembro de 2019. Dispões sobre a criação da 

semana de combate a violência contra a mulher e dá outra providencias autor vereador João Guilherme 

Kalume Kalif. A palavra foi facultada: o vereador Kalif solicitou moção de pesar as famílias enlutadas. O 

vereador Claudio uniu-se a moção de pesar as famílias enlutadas; parabenizou os muanense aprovados 

para graduação pela UFPA para 2020. O vereador Francisco Teixeira parabenizou os aprovados para o 

mestrado 2020, que o secretário de educação falou na sessão passada que as aulas só iriam encerrar 

depois que fosse feita a reposição das aulas, nas localidades onde foi paralisada por falta de combustível 

o ensino fundamental já foram dispensados sem repor aulas e vai ver como as coisas ficam. O vereador 

Gilmar Nunes uniu-se a moção de pesar as famílias enlutadas de Muaná. E falou da necessidade de se 

preocupar em prevenção a acidentes; parabenizou o irailton Rodrigues e o vereador Cláudio Sidônio 

pela aprovação no curso de mestrado pela UFPA. Passando a tribuna Popular: não houve oradores 

inscritos. Passando ao Grande Expediente: o vereador Kalif disse que por falta de desconhecimento do 

sec. de obras do projeto de lei de 2006 de sua autoria que amarra um item que é o uso de 

equipamentos de segurança de trabalho e tem que ser executada pois vitimou um cidadão o Luciano e 

que a secretaria de obras passa a cobrar das empreiteiras e solicitou que seja encaminhado ao 

secretário de obras a copia dessa lei; disse que recebeu um pedido de pagamento de água e esse 

documento só pode ser pago na tesouraria e já solicitou ao MP para seja pago através das agencias 

bancárias pois Muaná tem muitas agencias operando; falou sobre a audiência pública a partir das 19h 

no barracão para ver o que vai ser dos funcionários municipais pois os funcionários passam por situação 

vexatória. Aparte o vereador Francisco disse que os próximos candidatos pensem num projeto que 

proteja o direito dos funcionários. Prosseguindo o vereador Kalif disse que foi criada uma lei que 

impedem pessoas façam marquises por cima das calçadas e em Muaná esta assim. E disse que o catão 

postal, a praça em frente a cidade, está muito escura tem que ajeitar substituir lâmpadas ajeitar os 

tijolinhos evitar acidentes. Passando a Ordem do Dia: Projeto de Lei n 2  002/2019, de 03 de dezembro de 

2019: em discussão, em votação, aprovado por unanimidade. Ata da sessão ordinária realizada no dia 

vinte e sete de novembro de 2019, em discussão, em votação, aprovada Passando as Comunicações 

Finais: o vereador Francisco Teixeira falou que o final de ano está 
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chegando pela vontade de Deus e torce pelo município. 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 dezembro de dois mil e dezenove. 

Presidente. 
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