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ATA DA SEGUNDA SESSÃO
ORDINÁRIA REALIZADA NO
DIA DOZE DE JUNHO DE
DOIS MIL E DEZENOVE.

Aos doze dias do mês de junho de dois mil e dezenove, as 11h 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 nazareno a bruno para primeira e segunda secretaria respectivamente
e determinou ao primeiro secretário verificar o quórum ausente o vereador Francisco Teixeira por
motivo de doença justificada pelo presidente. a seguir deu início ao Pequeno Expediente com a leitura
da pauta do Dia: projeto de lei n 9 002/2017, de 05 de maio de 2017, autoria do Poder Executivo
Municipal, dispõe sobre autorização ao poder executivo municipal a doar ao governo do Estado um
terreno para fins de construção e implantação de uma nova delegacia de polícia da cidade de Muaná um
terreno urbano 30mx40m e dá outras providencias. Requerimento n 9 04/2019 autoria dos vereadores
Elizabeth Gavino, João Guilherme Kalume Kalif , Gilmar Nunes e Francisco Teixeira. A palavra foi
facultada: o vereador Cláudio júnior parabenizou todos os que trabalharam no FESTICAM ressaltou a
presença do governador e vice o deputado Daniel, Chicão e Alcione Barbalho onde a economia do
município foi aquecida nesses 3 dias. Passando a tribuna Popular, não houve oradores. Passando ao
Grande Expediente: a vereadora Elizabeth Gavino parabenizou a organização do FESTICAM, falou que e
os alunos estão sem aula na sua região e está fazendo seu trabalho de fiscalizadora, que o posto de
jararaca está fechado e solicitou providencias com a falta de combustível tem que honrar os
compromissos com o povo. O vereador Gilmar Nunes parabenizou as empreendedoras do bio-jóia com
um trabalho muito bonito e divulgado internacionalmente; parabenizou o Dr Daniel eleito também com
votos de Muaná e esteve aqui juntamente com o Deputado Chicão e Alcione Barbalho, e viu que hoje as
portas do Governo do Estado estão mais abertas para os microcrédito, e que ficaram preocupados com
o lixo espalhados pelos rios e ruas e apesar disso ainda tem muito produção de camarão porém é
necessário melhorar para a vida do povo; disse que o festicam não foi para os pobres e sim para os
turistas e como vereador ouviu muito xaveco e que possam fazer festa para o povo; solicitou moção de
parabéns ao Nilton nunes pelo seu aniversário e ao seu filho Geovane 19 anos. O vereador lsaac
Nogueira uniu-se aos agradecimento pela presença do governo e vice no festicam inaugurado o projeto
artesanal, parabenizou as senhoras: Sassa e Sueli e demais, agradeceu a população muanense pela
hospitalidade com os visitantes parabenizou aos organizadores Paula Gomes e Sheila Rios, parabenizou
o prefeito pela geração de empregos indiretamente; disse que já foi sanado o problema de combustível
para o transporte escolar; e o posto Vera Maria também será resolvido solicitou moção de
agradecimento as autoridades do Governo do Estado que aqui estiveram que estavam sempre
trabalhando em prol do povo. O vereador Nazareno Silva solicitou verbalmente a construção do muro
do cemitério e construção da rampa para o desembarque e a ponte em frente o distrito de São Miguel
que está caindo que o executivo possa por em andamento; solicitou moção de parabéns a sua noiva Lais
vitória pelo seu aniversário. Passando a Ordem do Dia. projeto de lei n 9 002/2017, de 05 de maio de
2017, autoria do Poder Executivo Municipal. Parecer aprovado. Projeto de lei 002/2017, aprovado.
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Requerimento n 2 04/2019 autoria dos vereadores Elizabeth Gavino, João Guilherme Kalume Kalif
Gilmar nunes e Francisco Teixeira: foi aprovado. 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 achada conforme será pela Mesa assinada. Plenário Said Rauda Kalif, doze de junho de dois mil e
dezenove.
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