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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA 

REALIZADA NO DIA VINTE 

DE FEVEREIRO DE DOIS 

MIL E DEZENOVE. 

Aos vinte dias do mês de fevereiro de dois mil e dezenove, as oito horas no Plenária Said Rauda Kalif, reuniram-se 

os senhores vereadores sob a presidência do vereador Gilmar Nunes Vaie, 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 nos dias seis e sete de fevereiro de dois mil e 

dezenove. Requerimento n 2  01/2019 de autoria do vereador Gilmar Nunes, requer do Poder Executivo Municipal 

em caráter de urgência, a reforma da ponte da passagem Santa Helena, perímetro que dá acesso a Rua Raimundo 

Nogueira de Azevedo, especificamente em frente á padaria da D Francisca. Requerimento n 2  01/2019, de autoria 

da vereadora Elizabeth da Costa Cavino, requer do Poder Executivo Municipal em caráter de urgência, a reforma 

da torre da caixa d'água do Distrito de São Francisco do Jararaca e a colocação da tampa da referida caixa. A 

seguir a palavra foi facultada: requerimento verbal da vereadora Elizabeth Gavino requer que o secretário de 

obras venha esclarecer porque as obras do posto de Saúde Vera Maria estão paradas. Requerimento verbal em 

conjunto dos vareadores Claudio Sidônio, lsaac Nogueira, Meio Cametá, Bruno Geovane Pimenta Rodrigues e 

Nazareno Silva para que seja revista a portaria n 2  027/2019 comissões permanentes, pois na formação da mesma 

não foi respeitado proporcionalidade ou indicação de blocos e líderes partidários. O presidente Gilmar Nunes diz 

ao vereador Cláudio que seu requerimento será indeferido, pois já foi discutido entre eles na sala de reuniões e 

houve consenso. O Vereador Claudio diz que seu requerimento seja submetido ao plenário, pois não é 

prerrogativa do presidente indeferir sozinho qualquer matéria. O vereador Kalif, falou sobre o falecimento do 

senhor Manu Pimenta, pessoa que fez parte de sua vida que faleceu deixando tristeza, solicitou moção de pesar 

em nome de todos os vereadores. Vereador Francisco Teixeira uniu-se a moção de pesar e ressaltou a pessoa 

positiva que foi. O vereador lsaac Nogueira uniu-se a moção de pesar. Reforçou o requerimento do vereador 

Cláudio em relação a portaria 027/2019. O vereador Gilmar Nunes uniu-se a moção de pesar a famíiia do senhor 

Manu Pimenta; parabenizou a sua mãe pelo seu aniversário 67 anos; o sue Adelino Silva Costa solicitou moção de 

parabéns aos mesmos. Passando a Tribuna Popular: inscritos os senhores: Venâncio Ferreira Barbosa com o tema 

problemático do lixão. Joeison Barbosa Gonsalves tema trânsito e Guarda Municipal: com a palavra o senhor 

Joelson reivindicou a organização do trânsito em Muaná assegurando a ele e a todo cidadão o direito de ir e vir e 

que para isso poderia ser usada a guarda municipal para verificar situação como a habilitação. O 2 2  orador 

Venâncio Ferreira Barbosa solicitou providencias em relação ao despejo de lixo na comunidade Nossa Senhora de 

Fatima causando grandes transtornos aquela comunidade. Passando ao Grande Expediente. O vereador Cláudio 

Sidônio autorizou a gravar seu discurso disse que é importante o respeito e a imparcialidade reine dentro desta 

Casa e solicitou revisão da portaria 027/2019, disse que a formação do bloco partidário e isso não foi respeitado 

na formação das comissões e gostaria que seu requerimento verba! fosse em discussão; disse que concorda com 

as falas dos oradores da tribuna popular no uso de veículos por menor de idade e sem habilitação; disse que a 

comunidade não está abandonada pois muita coisa tem que ser feita'e o município não possui recurso necessario 

para o projeto de aterro sanitário falou sobre a importância da coleta seletiva; que acompanha o instagram do 

governador onde há investimentos para segurança pública. O vereador Kalif, disse que gostaria que todas as suas 

Falas fossem divulgadas pois é a esperança a comunicação é importante e fica triste de a rádio ainda não ter 

sinalzado para divulgar suas falas, disse que escutou a fala do Joelson na busca para regulamentar o transite em 

Muaná apesar de ter feito um projeto de lei, que trará para a pauta novamente esse referido projeto, e o gestor 
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tem que sinalizar para os problemas e as ruas estão sendo pavimentadas e tende a crescer os acidentes e não tem 

calçada é importante discussão do lixo e com conversa e bons projeto e uma conversa com o secretário de meio 

ambiente falou sobre o barulho estarrecedor de algumas motos e que a Polícia Militar tem que agir antes que 

fique um transito totalmente desordenado e que o comandante da PM virá se apresentar a Câmara e que seja 

cobrado as habilitações; disse que todos os municípios utilizam o sistema online pois é mais seguro e mais 

transparente, e em Muaná ainda estão usando a tesouraria, e caso não mude será necessário procurar o 

Ministério Público. Aparte o vereador Francisco Teixeira, chamou atenção para a questão da contaminação das 

pessoas que trabalham como catadores de lixo sem nenhum equipamento de segurança e sem fiscalização da 

Prefeitura, que fosse separado as carcaças e penas para amenizar a proliferação e que já foi usada terra retirada 

daquele local contaminada para aterro. Prosseguindo o vereador disse que em outras épocas não havia banco e 

hoje temos várias agencias bancárias dentro do município. O vereador Meio Cametá autorizou a gravação de seu 

discurso. Falou sobre os oradores da tribunaque trouxeram assuntos de relevância ao município e que as cidades 

vão crescendo com o tempo e com ele trazem problemas e que a prefeitura deve amenizar problemas. Disse que 

muitos usam veículos de forma irresponsável; cobrou a iluminação e construção de lombadas em frente a igreja 

do evangelho quadrangular e pilares na entrada da ponte da Comandante Pinheiro. Aparte o vereador Francisco 

falou das motos que compram em outros municípios e o ICMS vai para outros municípios, e que uma instituição 

de ensino comercializam cerveja em seus eventos onde geralmente são adolescentes. Prosseguindo o vereador 

Meio disse que até de bicicleta é difícil e que todos possam seguir a lei do trânsito. A vereadora Elizabeth Gavino 

parabenizou os oradores da tribuna pela coragem e que o trânsito está desordenado e se colocou a disposição 

oara lutar juntos disse ao vereador Cláudio que jararaca é esquecida requerimento verbal sobre o posto que está 

parado dentro do mato que o secretário venha esclarecer e que não persegue ninguém só pede melhorias ao seu 

município. O vereador lssac Nogueira parabenizou os oradores pela preocupação com o segurança do município 

disse que existe solução para segurança e estão sendo tomadas pelo gestor municipal deixou uma ideia de dar as 

mãos e ir visitar comunidades como a nossa senhora de Fátima e que tem responsabilidade com o município pois 

têm que estar dentro do município e que a cor para defender é a bandeira de Muaná e que o gestor se preocupa, 

falou dos postos de saúde vem por parcela e já foi aplicada e já foi encaminhada a segunda etapa e que acidente 

semanais vem acontecendo e tem que ser encontrada soluções. Aparte o vereadora Elizabeth disse que no 

interior é rabudo polindo sonoramente. Prosseguindo o vereador lssac disse que o trabalho da tesouraria é 

perigoso e algumas pessoas tem dificuldade e sua irmã tem caráter e profissionalismo. O vereador Francisco 

Teixeira autorizou a transmissão de sua fala. Falou sobre a inauguração do prédio SEMTEPS com o nome em 

letras bem atrativas; Disse que tem cemitérios e demais lugares pública necessitam de atenção e que a farmácia, 

escola também poderiam ser atrativos com nome bem expressivo e que a paciente vitória está atrasado o TFD 

2018 e que necessita de fazer tratamento toda semana e perguntou porque do atraso; solicitou atenção a escola 

Acir Barros. E a merenda escolar á de fevereiro a junhc e agosta a dezembro assim como combustível que fica 

dois meses sem ser repassado fez um apelo que o prefeito inicie de maneira correta e muitos jovens estão 

desmotivados, sugeriu que fosse feito uma rampa na escola Acir Barros, disse que várias escolas vão reunir e que 

vai aguardar para ver. Aparte o vereador lssac disse que as escolas recebem pelo numero de alunos e estão vendo 

a possibilidade de remanejamento em algumas escolas. Falou sobre o campo de aviação que está aberto 

colocando em risco de acidentes e tem que haver manutenção e vigias. O vereador Nazareno Silva, autorizou a 

transmissão de sua fala. falou sobre a questão cio trânsito que é sem educação e que filhos das autoridades são os 

primeiros a desrespeitar e dirigir sem carteira e que foi ofendido nas redes sociais por seu direito de ir e vir e 

começa com as ruas estreitas e tem cidadão que acha que é dono da rua e as pontes pessoas andam de motos e 
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ninguém pode falar e que em Pracuuba foi feito ponte e quebraram a ponte os proprios usuários todos cobram 

mais não apresentam solução e tem pessoas que não tem caráter para cobrar, tem pessoas autoridades que não 

cumprimentam as pessoas e são pagos com dinheiro do povo; falou sobre o lixão que é um problema nacional e a 

questão é buscar solução. Disse que tem escola que não tem condições de funcionar com poucos alunos so 

onerando com funcionários e barqueiros etc.. convidou os demais vereadores para fazerem visitas no município; 

que respeita para ser respeitado. O vereador Gilmar Nunes colocou a situação do lixão e tem ido lá ver a 

calamidade que estão vivendo a comunidade parabenizou o senhor Venâncio pela coragem e que os moradores 

estão vivendo sem dignidade e que tem um local doado a prefeitura para fazer o aterro sanitário, falou da 

irresponsabilidade com motos que não consegue atravessar as ruas pela grande quando de motos e tem que ter 

responsabilidade e sobre a educação disse que tem que andar dentro do município para ver a situação das 

escolas pois o orçamento quem autoriza é o Legislativo e para muitas pessoas ganham sem trabalhar e que são 

eleitos para ver e ajudar a administração fiscalizando o município e que o prefeito tem que ser chamado para 

explicar o porque dos problema saúde educação etc.. e são os vereadores que são o parachoque destes 

problemas, é bonito ir nas mídias está tudo bonito mais a realidade é caótica e todos os dias é penalizados com 

várias demandas administração o prefeito fazer o certo O vereador Bruno Geovane disse que estão avançando e 

que a área doada para o aterro sanitário fica distante e o trator ainda não pode passar só com o inverno que 

esteve em Pracuuba e foi bem recebido e as coisas só vai acontecer quando houver união pois todos estão 

olhando para si e o povo está sendo esquecido Passando a'Ordem do Dia: atas das sessões ordinárias realizadas 

nos dias seis e sete de fevereiro de dois mil e dezenove, foram aprovadas. Requerimento n 2  01/2019 de autoria 

do vereador Gilmar Nunes, foi aprovado. Requerimento n 2  01/2019, de autoria da vereadora Elizabeth da Costa 

Gavino, foi aprovado. Passando as comunicações Finais. O vereador Cláudio parabenizou a paróquia de São 

Miguel pelos três anos de paróquia; disse que o secretário Daniel Sidônio virá amanhã a CMM para falar sobre 

resíduos sólidos na sala de reuniões, agradeceu ao delegado Guilherme que auxiliou no acidente em alto mar que 

fará decreto para que o mesmoseja reconhecido como cidadão muanense. O vereador Issac Nogueira agradeceu 

a Deus a sabedoria entendimento parabenizou a vereadora Elizabeth pelas reivindicações feitas em prol da Vila 

de Jararaca e que pode contar com sua ajuda. solicitou moção de parabéns a senhora Paula Gomes pelo seu 

aniversário. O vereador Meio Cametá agradeceu a polícia civil e militar que levou socorro a embarcação. 

Vereador Francisco Teixeira falou sobre o carnaval que muitas cidades cortaram a verba porém vai haver o 

carnaval e que as vezes faz esquecer os problemas . O vereador Kalif convidou o Joelson para juntos com o 

secretário de meio ambiente discutirem a situação do transito e o lixo. O vereador Nazareno reiterou 

verbalmente seu requerimento para construção dos muros do cemitério e da rampa do Pracuuba; solicitou ao 

presidente que mande restaurar sua foto da galeria. O vereador Gilmar disse que a Mesa recebeu ofício da PM 

informando o novo comandante do destacamento, Agradeceu a Deus pea recuperação de sua filha e pediu 

desculpas por não poder comparecer a sessão do dia C7/02/19, e que levou a chave por ter saído tarde e ter 

viajado as pressas. O vereador Bruno Geovane disse que o fica são as coisas boas e que a palavra é fé. 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, vinte de fevereiro de dois mil e dezenove. 

Presidente. 

1 2  secretário. 

2 2  secretário. 


