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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA 

REALIZADA NO DIA VINTE 

QUATRO DE ABRIL DE 

DOIS MIL E DEZENOVE. 

Aos vinte e quatro dias do mês de abril 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 Kalif para primeira e segunda secretaria 

respectivamente e determinou ao primeiro secretário verificar o quórum ausentes os vereadores: Bruno 

Geovane, Claudio Sidônio, Meio Cametá, Nazareno Silva e lsaac Nogueira, que estavam juntamente com 

o prefeito inaugurando obras no interior do município, Alto Atuá. A seguir deu início ao Pequeno 

Expediente com a leitura da pauta do Dia: não houve quórum para deliberação das matérias. A palavra 

foi facultada . O vereador Francisco Teixeira lamentou a falta de quórum para a sessão. O vereador 

Gilmar Nunes apresentou pesar pelo falecimento da senhora Tereza Reis solicitou moção de pesar a 

família enlutada. Parabenizou o vereador Francisco Teixeira pelo seu aniversário e sua família e que a 

pascoa foi de reflexão por tudo o que está acontecendo a crescente violência no mundo pessoas tirando 

vidas de outras. Passando a tribuna Popular: não houve oradores inscritos. Passando ao Grande 

Expediente: o vereador Kalif, lamentou a ausência dos demais vereadores desde a sessão passada, mais 

estão para cumprir o Regimento Interno, disse que estiveram visitando os postos de saúde e viram o 

que já sabiam a falta de tudo, que é lamentável e disseram que iriam resolver e tudo continua da 

mesma forma o prefeito continua brincando de ser prefeito e o município sendo comandado por 

temporário indicado pelo prefeito e que tem recebido críticas pela redes sociais de pessoas que querem 

denegrir sua imagem, porém continuará reivindicando pois a cobrança cai sobre os vereadores e quem 

critica tem oportunidade de se candidatar e tentar fazer melhor, pois a política está sendo 

desacreditada não podem fazer cem por cento mais fazem as reivindicações e a escola Paula está da 

mesma forma e os medicamentos devem ser feitos programação para compra para que não falte, disse 

que os medicamentos estão comprados com prazo de validade de 6 meses; e que Muaná nunca teve 

tanto temporários por não ter tido concurso muitos não trabalham e até nos gabinetes dos vereadores 

trabalham funcionários temporários, solicitou que a Mesa verifique essa situação; O presidente 

respondeu que já enviou ofício solicitando informação sobre os funcionários lotados em alguns 

gabinetes de vereadores. Prosseguindo o vereador Kalif disse que tanto temporário e efetivo tem os 

mesmos direitos e que o desconto de contribuição não tem sua conta individualizada e será perdido; 

disse que o décimo terceiro dos temporários tem que ser pago. Aparte o vereador Francisco falou sobre 

pessoas que trabalharam há muito tempo ainda consta como funcionários da prefeitura e questionou 

como fica a situação destes pessoas e que o prefeito contrata e demite e fica esta situação, só vê 

funcionários contratados e não tem propostas pedagógicas. Prosseguindo o vereador Kalif disse que 

direitos são de todos funcionários não podem receber menos que um salário. O vereador Francisco 

Teixeira falou que 70% das residências foram tomadas pelas aguas, e não vê preocupação por parte do 

poder público em relação as consequências a saúde da população; disse que não tem brigada de 
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incêndio etc muito lixo e não tem estrutura para enfrentar um surto de uma doença infecciosa disse que 

no Capitariquara a estrutura que está sendo ampliada foi no fundo e ainda estão fechando escolas 

fazendo remanejamento, e o município tem muitas perdas na saúde e na educação. Vereadora Elizabeth 

disse que viu a decadência da saúde e educação e que nos postos do interior não tem medicamentos as 

pontes das escolas danificadas prejudicando as crianças e a caixa d'água e a ponte do jararaca 

precisando de reforma deixou seu apelo ao secretário de obras vai continuar lutando pois foi eleita para 

isso. O vereador Gilmar Nunes disse eles, 4 vereadores, estão fazendo sua parte não importa as criticas 

pois foram eleitos para isso fiscalizar ser a voz do povo e que não possam se sentir coagidos e que ele, 

vereador Gilmar, não tem empregos na prefeitura e é o povo que coloca seus representantes e as 

escolas não tem merenda não tem remédio no hospital e postos de saúde, parabenizou a diretora do 

hospital pelo esforço a frente da unidade; não podem ficar em casa tem que vir para defender o povo 

pois é na porta do vereador que batem solicitando ajuda e não podem ficar intimidados e sim ser o 

fiscalizador pois vem dinheiro para tudo e falta administração a cidade está acabada escolas centenária 

estão caindo por falta de gerenciamento e que Muaná virou cabide de emprego e falta para saúde 

educação e só no FESTICAM vai ser mascarado com cal, porem a falta respeito com o povo e solicitou 

que o líder do governo explique-se como está o município se pra festa tem dinheiro e pra saúde 

educação não tem e é uma grande sacanagem pois ele anda e sabe e a necessidade do povo que todos 

tem direito a oportunidade e os vereadores recebem o sua vencimentos para comprar passagem e 

demais necessidades e que o povo faça uma análise e aprendam a votar ver quem é o correto o prefeito 

diz que está mil maravilhas porém quem conhece a realidade sabe da verdade. Passando a Ordem do 

Dia: Não houve matéria em tramitação, por falte de quórum. Passando as Comunicações Finais. E com o 

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

após lida e achad o forme será pela Mesa atinada. Plenáaid Rauda Kalif, de dois mil e dezenove. 
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