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ATA DA SESSÃÓ ORDINÁRIA 

REALIZADA NO DIA VINTE E 

TREZ DE OUTUBRO DE DOIS 

MIL E DEZENOVE. 

Aos vinte e três dias do mês de outubro 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 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: Denúncia n 2  03/2019, em desfavor do 

senhor Sérgio Murilo dos Santos Guimarães, prefeito do município de Muaná, por infração politico-

administrativas, apresentada pelo senhor Claudomiro Vales Vieira. Denúncia n 2  04/2019, em desfavor 

do Senhor Eder Azevedo Magalhães, Vice-prefeito de Muaná, por infração politica-administrativas, 

apresentadas pelo senhor Raimundo Magno Pereira. Atas das sessões ordinárias realizadas nos dias 18 e 

19 se setembro de 2019. A palavra foi facultada: O vereador Claudio Sidônio parabenizou a iniciativa do 

Dr Guilherme delegado, que em parceria está realizando o outubro rosa trazendo beneficio a muitas 

mulheres. Chamou atenção para o cadastramento biométrico para ficar apto a votar. O vereador Kalif 

falou sobre o mês nazareno os círios de Belém e Muaná parabenizou os organizadores do círio de 

Muaná. Agradeceu ao casal Aian e Taiiana pelo convite e pele festa bonita de casamento. Falou sobre o 

mês rosa que chama atenção voltada para a mulher, parabenizou e secretaria de assistência pela ação. 

Passando a tribuna Popular: o Sr. Elsio Malato tema seminário independente: para o processo de 

desenvolvimento da sociedade para convidar para o 2 2  seminário independente com o tema que visa a 

sociedade tecnológica, pouco defendida nas escolas e citou os tópicos a serem discutidos e as oficinas e 

solicitou a presença dos vereadores e disse que o seminário cresceu e terá muitos homenageados. 

Passando ao Grande Expediente: O vereador Kalif, parabenizou o professor Elsio pela realização do 

seminário. Disse que fez cobrança sobre o seu projeto da municipalização do trânsito, solicitou do 

executivo que envie para a CMM e seja colocada em pauta para ser discutido; parabenizou o delegado 

Guilherme pela sua atuação em relação ao transito; falou sobre a academia de saúde: que o dinheiro 

caiu na conta porem ainda não foi feita e é necessário dar uma satisfação a sociedade e tem obras que 

já receberam a verba e não foi feita e o executivo mostre as planilhas e a UBS não houve resposta e 

citou demais obras paradas e salários atrasados, que funcionários temporários que os mesmos não 

continuem passando pela humilhação de ficar 3 meses sem receber, e o mesmo está acontecendo com 

a coleta de lixo que não estão pagando, e os vereadores da base disseram que os temporários vão 

receber e torce para que recebam para girar o comercio e manter a família. Aparte o vereador Francisco 

disse que o prefeito falou sobre a preocupação com uma legislação para o transito seria muito bom que 

venha este projeto para ser analisado. A vereadora Elizabeth Gavino parabenizou o Cartório Eleitoral 

pelo excelente trabalho em jararaca e que a prefeitura não cumpriu o acordo firmado entre Cartório 

Eleitoral e Prefeitura para os trabalhos Itinerantes prometido em relação ao transporte e disse que se 

não tiver apoio vai parar o trabalho; solicitou a reforma da ponte da caixa d'água que vem cobrando 

constante mente e o posto de saúde do Jararaca e etc,. Aparte o vereador Francisco Teixeira disse que 
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sente esta mesma situação e que algumas localidades são penalizadas pela falta de combustível tirando 

o direito das crianças de estar na sala de aula e que está tendo rodízio da falta de combustível e que 

deveria ter transparência na tesouraria deveria ser gerado boleto bancário. Prosseguindo a vereadora 

deixou seu apelo sobre as demandas de sua localidade. O vereador Gilmar Nunes parabenizou a todos 

os professores pela luta pela educação; colocou para os vereadores da base sobre a situação do lixão a 

fumaça prejudica a saúde dos moradores que seja tomada uma providencia pois todos são prejudicados 

e chamou a tenção do prefeito para esta situação, disse que as caçambas pararam um tempo de coletar 

e tem que ter um ponto para colocar o lixo pois os urubus fazem imundície com o lixo que fosse 

providenciado contêiner com tampa, e que a caçamba coletora passa duas vezes no dia; falou que há 

alguns dias viu as maquinas do PAC tirando seixo das balsas e levando até a estancia particular, disse 

que o maquinário é para a prefeitura e não para particular, tem que saber administrar e que talvez o 

prefeito não saiba disso que posam ter responsabilidade com o patrimônio do município e que a 

vereadora Elizabeth cobra sempre as demandas de sua localidade; parabenizou o prefeito pela 

inauguração da fera o posto do Mocajatuba tem que fazer o certo; aparte o vereador Francisco colocou 

suas opiniões sobre o lixão. Prosseguindo o vereador disse que no inverno será a mesma situação pela 

dificuldade das chuvas. Que possam melhorar a vida dos muanense. O vereador Claudio Sidônio disse 

que o papel da CMM e fiscalizar e cobrar concorda com a vereadora Elizabeth pelas suas cobranças e 

solicitou a vinda do secretario de educação a CMM colocar a forma de repor a as aulas e que o vereador 

Gilmar disse, a respeito da caçamba fazendo serviço particular, está certo pela cobrança e tem que ver 

quem é este comerciante e o lixo tem que ser jogado em outro local; disse que acabou de protocolar a 

cobrança dos 1 2  e 2 2  quadrimestres de 2019 da CMM- Muaná assim como os processos licitatório 2019 

desta Casa; parabenizou o professor Elsio Malato pelo o evento; agradeceu por ter lembrado o nome de 

sua mãe Leontina Sidonio dado ao troféu que receberão os homenageados. O vereador Nazareno Silva 

parabenizou o cartório eleitoral pelo excelente trabalho beneficiando o povo ribeirinho; disse que não 

foi ao primeiro seminário independente mais que está para apoiar os trabalhos que envolvem a 

educação; falou sobre a questão da Polícia Militar parando transporte no Município, disse que concorda 

em que seja apressado a questão da Lei de trânsito no município para trazer resposta a população que 

está sendo lesada a Polícia Militar está parando pessoas e tomando dinheiro para liberar motos e tem 

motos que não é para estarem presas e esta Casa pode abrir uma investigação para esclarecer o que 

está acontecendo dentro do município, disse que concorda que as polícias Civil e Militar, Judiciário 

façam seus trabalhos, que é necessário fazer, porem tem coisa que considera arbitrária e necessário se 

mover pois é procurado e cobrado pelo povo, por situações absurdas acontecendo dentro do município 

quando pessoas são paradas e tem que pagar para sua moto ser liberada, disse que não tem que provar 

nada a ninguém quem tem que provar é quem está fazendo seu trabalho e está sendo denunciado; 

disse que recebe relato de pessoas dizendo que fazem barreiras perto do posto Competro parando os 

motoqueiros, que chegou uma equipe nova de PM5 e a situação é essa exposta, e tem pessoas que 

estão dispostas a falar, disse que isto não pode acontecer que o povo tem que ser respeitado, se tem 

uma lei para o trânsito tem que ser executada para o povo ser beneficiado e não lesado como ocorre 
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com o alto custa de energia da CELPA, e que hoje fala pois tem um mandato quo pernte falar, disse 

que a Polícia Militar não é guarda de transito, disse que sabe da grande importância que tem as policias 

Civil e Militar para o Estado e para o País que não está colocando nome de delegado ou quem quer que 

seja, porem tem coisas absurdas acontecendo como com um casal de idosos na Vila Palheta, que já 

quase foram mortos do coração com a polícia batendo fora de hora na casa deles e os mesmos tem mais 

de 80 anos sendo que os mesmos não tem problema com a policia e não são investigados e a policia já 

foi duas vezes na residência dos mesmos que vai levar o casal a Belém para que denuncie nos órgãos 

competentes para que possam agir e quem deve assuma seus compromissos porem não concorda se o 

problema é com Pedro porque bater na casa do João, disse que este casal de idosos já chegaram ao 

ponto de desmaiar depois da saída da policia de sua residência e perguntou se os mesmos enfartarem 

quem será responsabilizado, disse que ele, vereador Nazareno, tem ajudado sempre que delegado ou 

alguém liga, seja para conversar, reunir ou para contribuir com alguma coisa, porem que seja olhado 

com carinho que seja visto de outra maneira que respeite o direito do povo muanense é necessário 

rever certas situações que está sendo arbitrária no município agir pela lei é uma coisa e com abuso de 

poder é outra que isso não pode acontecer o povo de Muaná não é bandido precisa ser respeitado 

quem tem problema com a justiça que responda por ele, porem o cidadão de bem tem que ser 

protegido pela justiça por aqueles que representam o poder disse que esta Casa tem papel importante 

de proteger ajudar o povo muanense com as leis que saem dela. Parabenizou o professor Elsio Malato e 

a justiça eleitoral pelo trabalha dentro do município. O presidente Gilmar Nunes colocou para o 

plenário a possibilidade do chefe do cartório Eleitoral de Breves falar na tribuna: e o plenário 

concordou. E o mesmo expos o trabalho do Cartório Eleitora sobre o cadastramento Biométrico fazendo 

também itinerante para a população ribeirinha expos toda a situação e solicitou o apoio financeiro do 

Legislativo e Executivo. O secretario de administração —falou que este evento entre T.R.E. e P.M.M não 

estava no orçamento porem vem apesar dos custos alto tem apoio viabilizando embarcação 

combustível e alimentação. Passando a Ordem do Dia: em votação a denuncia n 2  003/2019 em 

desfavor do prefeito Sérgio Murilo dos Santos Guimarães, prefeito do município de Muaná, por 

infração politico- administrativas O vereador Bruno Geovane votou não. O vereador Nazareno votou 

não. O vereador Claudio votou não. O vereadora Elizabeth Gavino votou sim. O vereador Meio Cametá 

votou não. O vereador Francisco Teixeira votou sim. O vereador lsaac Nogueira Pereira votou não. O 

vereador Kalif votou sim. O vereador Gilmar Nunes votou sim e por 5 votos a quatro foi rejeitada e será 

arquivada a denuncia. Denúncia n 9  0412019, em desfavor do Senhor Eder Azevedo Magalhães, Vice-

prefeito de Muaná, por infração politica-administrativas, O vereador Bruno Geovane votou sim. O 

vereador Nazareno votou sim. O vereador Claudio votou sim. O vereadora Elizabeth Gavino votou não. 

O vereador Meio Cametá votou sim. O vereador Francisco Teixeira votou não. O vereador lsaac 

Nogueira Pereira votou sim. O vereador Kalif votou não. O vereador Gilmar Nunes votou não. O 

presidente declara que por 5 votos a favor e 4 contra não atingindo 2 terços do votos a denuncia foi 

rejeitada e será arquivada.O vereador Claudio Sidônio perguntou em que o presidente se baseia e qual 

a lei pois o decreto lei 201/67 artigo 5 inciso 22  que o recebimento da denuncia se dá pelo voto da 
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maioria dos presentes. Intervalo dado pelo presidente. Atas das sessões dos dias 18 e 19/ de setembro 

de 2019 foram aprovadas. O secretário lê o parecer jurídico sobre o resultado da votação da denuncia 

do vice prefeito, questionada pelos mesmos. Passando as comunicações finais: O vereador Kalif 

convocou os membros da comissão para continuar a cpi. O vereador Claudio questionou sobre a CPI que 

foi protocolado sobre as diárias desta Casa e gostaria de saber como está já que não foi colocada em 

pauta e que o presidente instalou uma comissão processante sem ouvir os lideres partidários e que seja 

imparcial. O vereador Bruno disse que veio em paz e o pra ele tem que ser assim O vereador Gilmar 

Nunes disse que as contas da senhora ortencia ex prefeita e oficializou o ver nazareno com duas vias 

para que devolva as referidas contas, e que o mesmo receba o oficio para passar para o presidente atual 

da comissão. 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 etrê ,çIe9ubro de dois mil e dezenove. Antes co vidando para a sessão de amanhã. 

Presidente. 

1 secretário. 	
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2 secretário. 	J 	 / 


