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ATADA SESSÃO ORDINÁRIA 

REALIZADA NO DIA DEZOITO 

DE DEZEMBRO DE DOIS MIL E DEZENOVE. 

Aos dezoito dias do mês de dezembro 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 Bruno Geovane para assumirem a primeira e a 

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

vereador Nazareno Silva(que teve sua falta justificada). A seguir deu início ao Pequeno Expediente com 

a leitura da pauta do Dia: atas das sessões ordinárias realizadas no dia quatro de dezembro de 2019. A 

palavra foi facultada. O vereador Kalif parabenizou o vereador lssac Nogueira pelo seu aniversário; falou 

do avanço como vereador apesar das dificuldades e em 2020 não será diferente, pois será um ano de 

eleições municipais. Passando a tribuna Popular: inscrito o senhor Socorro Guimarães vem solicitar 

ajudar para uma pessoa que está necessitando de 200 reais de cada vereador para uma pessoa que 

necessita de uma cirurgia de erne. O vereador Kalif disse que tem ajudado o referido paciente que 

cadastrou o mesmo no hospital Jean Bitar e que em janeiro será operado. Passando ao Grande 

Expediente: o vereador Kalif falou sobre o avanço dos vereadores em busca de informações fazendo seu 

papel de fiscalizar e cobrar e teve informação sobre o FUNPREM que ocasionou a audiência pública; 

sobre o parcelamento solicitado pelo executivo e não concedido pela CMM pois se assim fosse seria 

pedir para falir o município e por isso não concedeu o parcelamento e não informaram onde foi aplicado 

o dinheiro do FUMPREM. Aparte o vereador Francisco disse que solicitou do executivo informações 

sobre o FUMPREM e seu requerimento foi rejeitado, e não sabe que explicação dar aos funcionários que 

o procuram. Prosseguindo o vereador disse que através de audiência pública foram cobrados em 

relação dos conselhos e foi em busca de informações e o conselho da saúde encontrou a ata de 

formação do mesmo na qual diz que a cmm faz parte do FUNPREM e os membros não têm 

conhecimento de suas indicações para o conselho e tem um decreto municipal criando o conselho, disse 

que o prefeito está sendo processado pelo o MP para segurar o orçamento e conclusão da escola Paula; 

disse os funcionários que estão sendo tirados dos seus salários suas adicionais e já foi encaminhado ao 

MP que solicitou informações ao executivo. O vereador Claudio Sidônio se colocou a disposição dos 

funcionários que fazem a vigilância para qualquer coisa; fez uma retrospectiva de suas ações no ano de 

2019 conseguindo cursos por entidades federais e ensino médio para 2020 para outra localidades 

através do SEEI, conclusão das obras do colégio Sergio Mota, aquisição de parceria para construção das 

pontes da comunidade de Ponta Negra. O vereador Francisco falou sobre a casa dos professores e em 

Pracuuba está faltando a contra partida da prefeitura sobre cozinha banheiro e divisórias dos 

ambientes. Prosseguindo o vereador Cláudio concluiu dizendo que fará visitas as escolas das regiões 

ribeirinha do município. O vereador Francisco Teixeira perguntou se já pagaram dezembro de 2012; 

disse que havia uma placa para a construção da escola Paula; que não entende salários tão elevados de 

alguns enquanto de outros tirados suas vantagens e tem que ver as questões de pagamento para que 
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não comprometa o próximo governo e não é só a escola Paula e em sete anos não se vê nada e em 

Pracuuba que tem necessidade de um recurso destinado aquela distrito e a saúde está na plena porem 

é uma calamidade e que viu escolas fecharem e outra paradas pos falta de combustível e como ficará a 

reposição das aulas e que em 2020 os eleitos possam tomar consciência que serão funcionários público, 

para que não aconteça como o cidadão que veio nessa sessão solicitar uma cirurgia, quando o município 

paga cirurgião o papel do prefeito é gastar o dinheiro para dar qualidade de vida boa ao povo; e que fara 

parte de um grupo que possa administrar o município; falou sobre as lanchas do municípi se 

deteriorando; e várias coisas foram anunciadas e não efetivadas; que sejam feitas coisas que beneficiem 

a vida de todos; fez um apelo para saber gastar o dinheiro público. Aparte o vereador Kalif disse que a 

tesouraria não é para fazer cobrança que recorreu ao MP que deve ter chamado o executivo para dar 

explicações. Prosseguindo o vereador disse que torce para que tudo de certo em 2020. O vereador lsaac 

Nogueira agradeceu a Deus por mais um ano; as comunidades as escolas pelo acolhida e respeito 

parabenizou as escolas pelas festas de encerramento; aos colegas vereadores e que no próximo ano 

serão 13; parabenizou as ações feitas dentro da cidade com pontes e aterramentos melhorando a 

acesso as pessoas; falou sobre a saúde e disse que tem médicos sim o dr João ficará na virada de ano 

atendendo a população; e que no ano de 2020 será um ano de eleições possa ser feito com 

responsabilidade e desejou a todos feliz natal. O vereador Bruno desejou feliz natal a todos; disse que 

fica feliz por mais um ano; agradeceu ao deputado Júnior Ferrari pela emenda no valor de 180 mil para 

uma ambulancha para o Pracuuba e que para o ano que vem será para o povo do Atuá. A vereadora 

Elizabeth Gavino solicitou ao executivo que conceda o que foi retirado dos salários dos vigilantes; 

solicitou que seja visto a caixa d'água da vila do jararaca e que no posto não tem nada e deixou seu 

apelo ao secretário de saúde e desejou um feliz natal a todos; parabenizou o vereador lssac pelo seu 

aniversário. O vereador Gilmar Nunes solicitou que a administração veja a situação da caixa do jararaca; 

parabenizou os vigilantes que vieram cobrar os suas direitos e que os vereadores sentem com o prefeito 

para ver estas situações e que todos os funcionários tem direito ao decimo terceiro pois os da cmm já 

receberam e que o orçamento será aprovado hoje e que haja o planejamento justo e não tirar direito 

dos funcionários para pagar folha o que falta é planejamento pois o dinheiro vem; falou sobre o lixão 

que não foi planejado a vai continuar e as pessoas reclamando e que 2020 o prefeito possa ser humilde 

e conversar com os vereadores pois cobra porque é cobrado pelo povo em qualquer lugar que vá e que 

faz o seu papel porem para o governo o que falta é planejamento que a fera inaugurada está 

abandonada por falta de planejamento e o prefeito nunca teve humildade para conversar; parabenizou 

o senhor Socorro Guimarães que conhece tão bem a região do Atuá, enquanto que o secretário de 

saúde não conhece município não visita os postos de saúde e que em 2020 sairá candidatos que tenham 

a humildade de conversar com o povo; disse Muaná mudou muito parabenizou o prefeito pelo 

aterramento das ruas tem que ver o que o povo quer para melhorar a qualidade de vida dos munícipes 

parabenizou os donos das embarcações e que a frente de Muaná não está preparada para esta 

modernidade e que convidará o prefeito para na primeira sessão para planejar a execução dos projetos 

para Muaná e desejou feliz natal a todos. Passando a Ordem do Dia: atas das sessões ordinárias 



Câmara Mun i cipal de Muaná. 

Poder legislativo. 

3•$I tuaps 

APROVADO 
.s Sessa. 

 O~ te 	
- 

realizadas nos dias 04.12,19. Em discussão, em votação, aprovadas. Passando as,éomunicações finais: o 

vereador Claudio desejou feliz aniversário ao ver lssac. Disse que fará o curso de mestrado onde terá de 

administrar seu tempo e não sabe se disputará uma vaga no legislativo. O vereador Bruno agradeceu a 

Deus e disse que é a favor que seja pago o salário justo aos vigilantes. O vereador Meio disse que votou 

a favor do requerimento dos ACS e que também está a favor dos direitos dos vigilantes; e desejou um 

feliz natal. O vereador Francisco disse que o MP determinou a reposição das gratificações de quem tem 

direitos e lembrou as ações judiciais dos professores e já teve duas determinações e até agora não foi 

definido; e que os jovens estão sem opção futura; e tem que ter planejamento. Parabenizou o vereador 

issac. 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, 

dezoito de dezembro de dois mil e d,nove. 

Presidente. 

12 secretário. 
 

22 secretário. 


