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ATA DA SÊtJNbA SESSÃO 

ORDINÁRIA REALIZADA NO 

DIA VINTE DE FEVEREIRO 

DE DOIS MIL E DEZENOVE. 

Aos vinte dias do mês de fevereiro de dois mil e dezenove as doze 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: Projeto de Lei n 2  001/2019, de 02 de janeiro de 2019, define os benefícios 

eventuais no âmbito da politica municipal de assistência Social no Município de Muaná-PÀ, e dá outras 

providencias. Projeto de Lei n 2  002/2019, de 02 de janeiro de 2019: Define o sistema único da assistência Social 

no âmbito da política municipal de Assistência social, no Município de Muaná Estado do Pará e dá outras 

Providencias. Projeto de Lei 003/2019, de 02 de janeiro de 2019, altera o dispositivo de Lei 009/96 e aumenta a 

remuneração dos Conselheiros Tutelares do município de Muaná. Projeto de Lei n 11  002/2017: autoriza o Poder 

Executivo Municipal a doar ao Governo do Estado do Pará, para fins de construção e implantação de uma nova 

Delegacia de polícia na cidade de Muaná um terreno urbano de 30m. x 40m e dá outras providencias. 

Requerimento n 2  01/2019 autoria dos vereadores Claudio Barbosa Sidônio, lsaac Nogueira Pereira'e Francimar 

Martins de Meio Pereira, senhor presidente desta Casa Legislativa, os vereadores que esta subscreve, no uso de 

suas atribuições legais, lhe confere a lei Orgânica Municipal e o regimento Interno da Câmara Municipal, vem 

respeitosamente requerer de vossa excelência, a cópia do programa que fora transmitido pela rádio São Francisco 

FM, no dia 15 de fevereiro de 2019. Requerimento conjunto n 2  002/2019, de autoria dos vereadores Claudio 

Barbosa Sidônio bruno Geovani Pimenta Rodrigues e Francimar Martina de Meio Pereira, requer do poder publico 

municipal a tomada de providencias em caráter de urgência no que diz respeito ao policiamento e/ou guardas 

municipais com efetiva presença na Vila de Ponta Negra. A palavra foi facultada. Passando a Tribuna Popular não 

houve oradores inscritos. Passando ao Grande expediente; não houve manifestação do plenário. Passando a 

Ordem do dia: Projeto de Lei n 9  001/2019, de 02 de janeiro de 2019, define os benefícios eventuais no âmbito da 

política municipal de assistência Social no Município de Muaná-PÀ, e dá outras providencias. Projeto de Lei n 

002/2019, de 02 de janeiro de 2019: Define o sistema único da assistência Social no âmbito da política municipal 

de Assistência social, no Município de Muaná Estado do Pará e dá outras Providencias. Projeto de Lei 003/2019, 

de 03 de janeiro de 2019, altera o dispositivo de Lei 009/96 e aumenta a remuneração dos Conselheiros Tutelares 

do município de Muaná. Projeto de Lei n 2  002/2017: autoriza o Poder Executivo Municipal a doar ao Governo do 

Estado do Pará, para fins de construção e implantação de uma nova Delegacia de polícia na cidade de Muaná um 

terreno urbano de 30m x 40m e dá outras providencias: todos os projetos de lei constantes na Ordem do dia 

foram encaminhados as Comissões Competentes. Requerimento n 9  01/2019 autoria dos vereadores Claudio' 

Barbosa Sidônio, lsaac Nogueira Pereira e Francimar Martins de Meio Pereira, foi aprovado. Requerimento 

conjunto n 2  002/2019, de autoria dos vereadores Claudio Barbosa Sidônio bruno Geovani Pimenta Rodrigues e 

Francimar Martina de Meio Pereira, foi aprovado. Passando as Comunicações Finais : O vereador Francisco 

Teixeira agradeceu a Deus, disse que conversou com o padre Jorge e que o mesmo Vai mandar para esta Casa a 

questão das festas no Camaródromo, na véspera do Círio, para que não haja as mesmas e no domingo só apartir 

das 14 horas e que nas comunidades ribeirinha não haja comercialização de bebida por ocasião de festas; disse 

que não entende porque a rádio não dá espaço para a Câmara e que ao seu ver as sessões não seram 

transmitidas porem vai aguardar e se estiver errado se retratará. O vereador Claudio Sidônio disse que é salutar 

discutir e debater os problemas do município e que não era necessário polemizar que o seu requerimento quer 
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apenas a cópia do programa pois não ouviu o mesmo. O vereador Nazareno Silva solicitou moção de pesar a 

família do senhor Manu e ressaltou a pessoa que ele foi. O vereador lsaac Nogueira agradeceu pela reunião os 

problemas discutidos dando respostas ao povo que os elegeu para representa-los. O vereador Gilmar Nunes 

agradeceu a Deus disse que o Legislativo vai fazer a sua parte junto ao povo através das Redes Sociais chegará em 

todos os lares, e que o padre o chamou e disse que houve uma situação com o executivo uma ligação pedindo 

para o padre rever a situação da maneira como o Legislativo se colocou, e disse que v& entrar via Ministério 

Público para que o Legislativo tenha também o direito, como o Executivo, de fazer o programa da Câmara e 

mostrar os trabalhos do Legislativo. 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 de fevereiro de dois mil e dezenove. 

Presidente. 

1 2  secretário. 

2 2  secretário. 


