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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA 

REALIZADA NO DIA VINTE 

E UM DE AGOSTO DE DOIS 

MIL E DEZENOVE. 

Aos vinte e um dias do mês de agosto 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 Elizabeth Gavino para assumirem a primeira e a 

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

vereadores Meio Cametá, Nazareno Silva, Claudio Sidônio e lssac Nogueira Pereira. 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 Kalif parabenizou a equipe da escola Raimundo Azevedo Cunha que 

disputou o JEPES em Belém e ficou em 2 2  lugar disputando com outros municípios parabenizou o 

professor Bony pelo incentivo aos jovens ao senhor Vat e a esposa que de forma voluntária apoiando e 

sugeriu uma sessão especial para homenageá-los. Lembrou com carinho do amigo falecido lucival 

Freitas o Tedd e que está lhe fazendo muita falta e solicitou moção de pesar e um minuto de silêncio no 

final da sessão. O vereador Gilmar também falou do falecimento do seu amigo Ted da perda irreparável, 

parabenizou a funcionária sua tia Nelba Nunes pelo seu aniversário solicitou moção de parabéns a 

mesma. O vereador Francisco Teixeira lamentou os acidentes com motor onde houve escalpelamento e 

a capitania dos portos tem se preocupado porem é necessária uma ação ainda mais abrangente para 

prevenção de acidentes; sobre o fechamento da escola e não é suficiente para suprir a necessidade 

transporte dos alunos e solicitou providências da secretaria de educação para que não haja acidentes. 

Passando a tribuna Popular: não houve oradores. Passando ao Grande Expediente: A vereadora 

Elizabeth Gavino disse que veio falar sobre a falta de aulas na vila do jararaca é uma vergonha e 

solicitou providencias do secretário de educação pois ela é uma fiscalizadora e não vai se acovardar em 

defender quem não merece e as pontes estão caindo a vila está abandonada nem os medicamentos 

básicos tem e está junto com os vereadores de oposição para defender o povo. Com  aparte o vereador 

Francisco Teixeira parabenizou a vereadora e disse que tudo passa pela prefeitura e que foi liberado 3 

mil litros de combustível e algumas escolas já iniciaram as aulas e em outras não já está terminando o 

mês e em algumas escolas e o prefeito dá mais valor para temporários e as crianças ficam sem aulas; 

merenda é comprada e o cardápio também é feito aletoriamente. Prosseguindo a vereadora disse que 

os vereadores Meio e lssac que são vereadores do seu setor não vieram q gostaria de conversar com 

eles a respeito dos problemas da vila de jararaca. O vereador Francisco Teixeira disse sobre o ocorrido 

na sessão passada e solicitou resposta sobre os assessores de alguns vereadores e que foi empurrado e 

poderia ser acusado de delapidar patrimônio publica e solicitou identificação por parte dos assessores. 

O vereador Gilmar disse que os vereadores não tem direito a assessoria e se forem pagos pela prefeitura 

tem que assessorar a todos e solicitou ao secretário legislativo que verifiquem esta situação. 

Prosseguindo o vereador Francisco disse que se forem pagos pela prefeitura pode caracterizar 

improbidade; disse que lamenta certas ocorrências e uma senhora veio dar a luz e após dois dias a 
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criança nasceu mais veio a óbito, disse que a receita é estimada em milhõese não tem medicamentos 

básicos e ninguém sabe o que aconteceu com a UBS que vinha para Muaná e o prefeito vai a radio e não 

diz o que aconteceu não puxa a responsabilidade para si, e uma grávida procurou o prefeito que disse 

que não poder ajuda-Ia por estar asfaltando a cidade; falou sobre os servidores q não fazem nada só 

recebem e que tem muitas denuncias mas para passar na câmara tem que ter um terço dos vereadores 

a favor, e tem muitos dentro da administração que estão insatisfeitos talvez por falta de autonomia e os 

vereadores não executam obras e não podem levar culpa de nada pois estão fazendo seu papel que o 

prefeito tem uma dinâmica boa mas é usada de forma pessoal. O vereador Kalif disse que o plenário 

está vazio mais as redes sociais estão ao vivo. Viu uma mensagem de uma mãe nas redes sociais 

colocando a sua indignação pela escola Paula estar ainda sem funcionar e colocou as dificuldades 

enfrentadas por funcionários e alunos; disse que foi até a obra ver e disseram que os funcionários estão 

cumprindo seus dias de folga pôr que a empresa pode não estar recebendo e liberam seus funcionários 

para não gerar despesas e o vereador Claudio não está para dar alguma explicação / é um apelo seu ao 

prefeito e convidou para irem até onde está havendo aula da escola Paula conversar com pais e 

professores e convocar o secretário de educação para uma conversa disse que ministério Público não 

tem representante em Muaná que é apoio ao Legislativo, disse que virá outro mandato porém o 

próxima sentará na cadeira com dividas de milhões e a preocupação não é só com hoje. Aparte o 

vereador Gilmar gostaria de esclarecimento e o secretário ainda não o recebeu. Prosseguindo o 

vereador falou da vinda do governador em Muaná e o prefeito em seu discurso exaltou o papel do 

Legislativo Estadual unido com governador e em Muaná não há união, disse que houve sobre o Muaná 

nas rádios parece que estão falando de outro município a falta de pagamento atrasado dos médicos 

quando ameaçam de ir embora e o tempo que as crianças perdem não recupera e no vestibular é uma 

concorrência desleal, lamentou que os municípios que foram contemplados com UBS já receberam e 

Muaná não e o prefeito diz que foi enganado pelo estaleiro CAMBOA e o recursos já foram aplicados; 

agradeceu a Mesa por ter justificada a sua ausências na sessão passada. O vereador Gilmar Nunes disse 

que fala como fiscalizador e fica triste por ter só quatro vereadores que são quatro sessões por mês que 

não são oposição são fiscalizadores defensores do povo e se tudo tivesse dentro do que é certo porem 

está tudo errado mas nas próximas eleições sejam eleitos pessoas que tenham responsabilidade com a 

vida dos munícipes na educação saúde etc e os vereadores venham debater e não fiquem como está de 

mãos atadas e vai pedir socorro ao MP que qualquer um como ele pode ter oportunidade e não quer ser 

cobrado pelos suas filhos e cada pai tenha a oportunidade de melhorar a vida de seus filhos e estes 

filhos possam mudar sua história e solicitou que fosse exibido fotos tiradas da cidade disse que o 

calendário escolar não vai fechado por falta de aulas. Aparte o vereador Francisco disse que iriam 

devolver alguns ônibus e ver se está vindo verba para manutenção. Prosseguindo o vereador disse que é 

uma covardia e irresponsabilidade do prefeito mais não vão dar cala boca neles e fez um apelo ao povo 

que o seguem no feicebook que tenham reponsabilidade com o seu voto e todos que pedirem voto tem 

que ter projeto e que já foi muitos ofícios sem reposta do executivo e que hoje só tem 4 vereadores 

legislando fiscalizando em prol do povo que as matérias não podem ser apreciados por falta de quórum 
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e que quando sair a politica mais Muaná tenha um norte poder para gerenciar e talvez chague um dia 

que serão impedido de entrar aqui porem não tem medo de ninguém parabenizou os vereadores 

presente. Passando a Ordem do Dia: não houve quórum para deliberação de matérias. O vereador 

Gilmar convidou para a sessão amanhã e a sessão que esta faltando será em outra ocasião. 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, de dois mil e dezenove. 

Presidente. 

12 secretário.)uM ivÇa..ei9 Ç 

2 2  secretário. 


