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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA 

REALIZADA NO DIA VINTE E 

SETE DE NOVEMBRO DE DOIS 

MIL E DEZENOVE. 

Aos vinte e sete de novembro 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: atas das sessões ordinárias realizadas 

no dia 13 de novembro de 2019. Projeto de indicação n 2  01/2019, de autoria do vereador Claudio 

Barbosa Sidônio, solicita ao Poder Público municipal que proponha Lei Municipal para regulamentar a 

concessão de adicional de insalubridade para os Agentes Comunitários de Saúde - ACS. A palavra foi 

facultada: o vereador Kalif solicitou que a Mesa convide o secretário de educação Guilherme Cobel para 

prestar esclarecimentos sobre a escola Paula Frassinette nessa sessão. O vereador Cláudio Sidônio 

reiterou a solicitação do vereador Kalif sobre o convite ao secretário de educação Guilherme Cobel 

nessa sessão. O presidente convida o secretário de educação para vir a câmara e o mesmo aceita o 

convite. O vereador Francisco colocou o calendário escolar na zona rural que houve interrupção por 

falta de combustível e questionou a reposição dessas aulas. Passando a tribuna Popular: inscritos 

Valdeci Ferreira Maia e a senhora Relem Palheta. O senhor Valdeci Maia: reivindicou a finalização das 

obras da escola Paula Frassinette que várias datas para inauguração já foram marcadas pelo executivo e 

que e escola está descoberta sujeita a ação do tempo; e que gostaria que o responsável pela obra e o 

secretário de obras viesse até a Câmara dar esclarecimentos sobre o repasse das verbas para a referida 

obra; entregou ao presidente um baixo assinado de pais e funcionário da referida escola e como 

representante sindical falou sobre a situação precária das demais escolas do interior. A senhora Relem 

Palheta: reivindicou o direito da insalubridade dos ACSs que foi retirada sem dar explicação e solicitou 

apoio dos vereadores pois os ACS estão expostos ao riscos a serem contaminados por doenças infecto 

contagiosas. Passando ao Grande Expediente: o secretário de educação Guilherme Cobel atendendo ao 

convite veio a tribuna falar sobre a construção da escola Paula Frassinette disse que a parte de cima da 

escola já esta reformada faltando somente a pintura e que o ano que vem a escola já estará 

funcionando. O vereador Kalif mostrou o contrato de empresa responsável pela obra da escola Paula 

com prazo que já esta inspirando e não está pronto e perguntou se as crianças ficarão sem aula haja 

visto que foi pedido o prédio alocado e falta pouco da verba e questionou se é a emprese ou é a 

prefeitura que deve para a obra e que o responsável venha a câmara dar esclarecimentos: O secretário 

disse que a obra é com recursos próprios e os repassem diminuem e foi feito um projeto para a reforma 

pelo Governo Estadual e com a mudança de governo houve corte de verba e tem que fazer pagamentos 

de temporários e compra de combustível e o município não tem arrecadação de impostos que houve 

falta de combustível, porém todos vão cumprir o calendário escolar algumas escolas encerram em 

dezembro e outras em janeiro; questionado sobre o total de recursos para a referida obra o secretário 

respondeu que não tinha em mãos o total e que repassará em outro momento O vereador Francisco 

Teixeira questionou sobre a folha de pagamento com salários acima do normal e o secretário respondeu 



Câmara Municipal de Muaná. 

Poder legislativo. 

APIROVADO 
íi\ 	fl 	' 

sa 8eøsL 

.sç 

que são funcionários q trabalharam 45 dias mais férias. A diretora da escola Pa 
	

convidada para dar 

esclarecimento sobre a referida escola: disse que a escola tem 658 alunos e a realidade é triste e o 

vereador Bruno tem sido parceiro e que foi chamada pelos funcionários para cobrar uma resposta sobre 

a conclusão das obras e que o prédio da UNIP já deu mais de que podiam e os alunos especiais que não 

estão tendo entendimento especial e disse que só querem um lugar digno para trabalhar porém foi 

garantido que o ano que vem as aulas já reiniciarão na escola; e colocou a sugestão da comunidade se 

unir e fizer movimentos para conseguir verba para construção da escola. O vereador lsaac sugeriu que 

cada vereador doe dois mil reais para ajudar a construção da escola o vereador Kalif disse que pode 

doar um boi para bingo com esse mesmo objetivo. O vereador Bruno Geovane disse o ano que vem eles 

possam dizer que valeu a pena esta reunião. Todos os vereadores apoiaram a reunião dos pais e alunos 

presente nesta sessão em prol da conclusão da escola Paula Frassinette parabenizaram o secretário de 

educação e a diretora da escola Paula. A diretora disse que não é qualquer valor que vai construir e tem 

que haver um certo critério para lidar com verba pública. O secretario se colocou a disposição para 

quaisquer esclarecimentos, o vereador Kalif falou que espera na sessão de amanha o secretário 

encaminhe os valores já repassados ao município e o secretário de obras atenda o convite e venha a 

câmara; o prefeito deveria falar quanto a empresa já deu a escola para reforma da mesma. falou sobre a 

insalubridade dos ACS que foi tirada ressaltou a importância dos trabalhos deste profissionais da saúde 

e que os mesmos necessitam também dos IPIs e que é importante o reconhecimento do gestor 

municipal a este trabalho; falou sobre os temporários que é importante saber que já foram pagos e que 

tem muita gente que só ganha e não fazem nada e o pessoal da limpeza não tem crédito nos comercio. 

O vereador Claudio Sidônio expor o objeto de seu projeto de lei e acrescentar os lPls para o trabalho dos 

mesmos. Aparte o ver Francisco disse que foi mal intendido em 2015 no apagar das luzes com um 

projeto de municipalização dos ACS porem estava lutando pela melhoria da classe dos mesmos e hoje 

tem muitas áreas descobertas e tem que haver uma seletiva ou concurso para novos ACSs. Aparte o 

vereador Bruno disse que o executivo possa agilizar para que vigore o projeto de lei sobre a reposoção 

da insalubridade dos ACSs. O vereador lssac disse que tem ainda tramites para poder vigorar, e citou 

várias ares descobertas por estes profissionais, e que só por concurso público. Prosseguindo o vereador 

Claudio disse que está disposto a contribuir e falou com o secretário para que juntos aos ACSs estejam 

discutindo estes direitos. O vereador Gilmar nunes: falou a respeito dos postos de saúde que foram 

inaugurados não está funcionando e solicitou que a Mesa convoque o secretário de saúde que venha 

dar explicação, disse que esteve no hospital e a diretora o recebeu de muito bem, e o hospital é uma 

vergonha e daqui a um ano vai ser eleito um outro governo e o prefeito e o secretário são responsáveis 

e que os vereadores estão para cobrar do executivo pois o posto da Lisboa não tem nada e o big mais 

está suprindo a necessidade e tem que dar resposta a população, pois o vereador por conta dessas 

situações, serve de chacota. Aparte o vereador Francisco de Paula disse que tem 5 médicos do programa 

que só funcionou no tempo da eleição como a sala de estabilização que não tem mais e a vida não tem 

significado e estes programas tem recursos e prefeito, governador e presidente tem que gastar com o 

povo e não dar como favor pois vem milhões para beneficiar o povo. Aparte o vereador Kalif disse que 
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foram doados para a construção da escola e que é difícil ser vereador, E't(ueR.i aparelho de ultrassom 

era do dr Márcio ele foi embora, e tem que chamar o secretário de saúde ver porque os pacientes tem 

que comprar tudo e que tem 2 médicos e estão com salários atrasados. Prosseguindo o ver Gilmar disse 

que sente na pele a dificuldade de não ter medicamentos e colocou uma situação e que dia 2 de 

novembro veio uma senhora que cobrou dele pela situação do cemitério sendo que o responsável é o 

secretário de obras e quem recebe as primeiras pancadas é o vereador e está cansado e que nas 

próximas eleições eles possam cobrar para mudar a realidade do povo, fez um convite aos vereadores 

para que cobrem do prefeito se quiserem garantir vaga nas próximas eleições. Passando a Ordem do 

Dia: atas das sessões ordinárias realizadas no dia 13 de novembro de 2019, foram aprovadas. Projeto de 

indicação n 2  01/2019, de autoria do vereador Claudio Barbosa Sidônio, solicita ao Poder Público 

municipal que proponha Lei Municipal para regulamentar a concessão de adicional de insalubridade 

para os agentes comunitários de saúde-ACS: em discussão, em votação aprovado. O vereador Francisco 

leu o convite para a convenção estadual do PP. Passando as comunicações finais. O ver Cláudio Sidônio 

solicitou moção de pesar a família do professor Mano do PAFOR; convidou para um passeio a vila de 

ponta negra. O ver lsaac agradeceu a deus pelo dia de trabalho solicitou o encaminhar ao secretário de 

obras na sessão de amanhã e o secretário de saúde para a sessão de amanhã. O vereador Kalif solicitou 

a convocação dos secretários. O ver Cláudio disse que estará recebendo madeira. O ver Gilmar 

agradeceu a Deus por tudo aos funcionários e apoio, solicitou ao ver Cláudio como líder do governo o 

endereço dos secretários, pois o correio devolveu o oficio destinado ao secretário de finanças. 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 e sete de 

novembro de d mi —  'dezenove. - 

Presidente. 
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