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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA N 2  01 

REALIZADA NO DIA SEIS DE 

FEVEREIRO DE DOIS MIL E VINTE.cv  

Aos seis dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte, 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 

o vereador Francisco Teixeira e a vereadora Elizabeth Gavino para assumirem a primeira e a segunda 

secretaria respectivamente e determinou ao primeiro secretário verificar o quórum ausente os 

vereadores: Bruno Geovane Pimenta Rodrigues, Domingos Nazareno Silva da Silva, Cláudio Barbosa 

Sidônio Junior, Isaac Nogueira e Melo Cametá. A seguir deu início ao Pequeno Expediente com a leitura 

da pauta do dia: não houve quórum para deliberação de matérias. Apalavra foi facultada: o vereador Kalif 

agradeceu por mais um ano que inicia ressaltou e parabenizou o plenário informatizado. Lamentou a falta 

dos demais vereadores que impede a deliberação das matérias. Parabenizou o novo prefeito que 

enfrentará as dificuldades no governo sem verba para trabalhar porém o mesmo é um empresário e 

saberá como conduzir o município. O vereador Francisco Teixeira também colocou a ausência dos 

vereadores travando a pauta e espera que com o novo governo faça o município andar e atender as 

demandas do povo. O vereador Gilmar Nunes agradeceu pela volta dos trabalhos e que são cobrados 

muito principalmente na saúde e solicitou ao prefeito [der Magalhães, que tenha responsabilidade com 

povo na educação como: merenda transporte e que os jovens possam sonhar com um futuro digno e 

ainda não teve a oportunidade de conversar com o secretário de saúde porem sabe que a saúde não tem 

nada mas sabe que com o prefeito terá um novo norte. Deixou sua satisfação pela colação de sua filha 

Giovana e da mesma forma deseja a todos os jovens de Muaná. Passando a Tribuna Popular: não houve 

oradores inscritos. Passando ao Grande Expediente: o vereador Francisco Teixeira falou sobre os 

funcionários temporários de 2019 e a prefeitura não pagou e disse que é uma irresponsabilidade e hoje 

querem cobrar do atual prefeito e que se informará para poder falar pois o compromisso era do ex- 

prefeito e não do atual e se trabalharam irão receber não sabe de que forma e que o prefeito achará uma 

forme de gerenciar este problema. O vereador Gilmar Nunes disse que fica triste pela ausência dos 

demais vereadores; que é gratificantes ver as mudanças em outros município avançando, e gostaria de 

ver Muaná também avançar e o atual prefeito terá dificuldade para levar o município e aquele que tem 

coragem determinação e vontade administra bem; Disse que o ex-prefeito Murilo deixou salário atrasado 

de 3 meses; disse que esteve no TCM com a parte técnica e que as prestações de contas 2013 e 2014 e já 

foi rejeitado e sete milhões e meio mais três milhões e que o ex-prefeito é uma pessoa jovem e formado 

não soube administrar e deixou o município em decadência; e os médicos foram embora porque não 

foram pagos; as ruas esburacadas e demais situações calamitosas, e que são chamados de golpistas, mas 

foram eleitos para fiscalizar e vê o município sem nada parabenizou os gerenciadores da bigmais e 

Cardoso, disse que o dinheiro vem 102 milhões é a estimativa para 2020 para melhorar a vida do 

município, e não para encharcar a folha de pagamento e depois não poder pagar, disse que o trapiche 

Manoel belo vai cair e a prefeitura não toma providencias e que outras municípios mais novos estão mais 

Praça da Bandeira, N 2  40 - CEP 688250-000 - Muaná / PA -" Legislar com participação 

popular" 



t% MUZI, 'Øa 

Município de Muaná 
Poder Legislativo 

Câmara Municipal de Muaná 

APROVADO 

equipados que Muaná, que postos de saúde foram inaugurados mais não funcionam e se os vereadores 

não chamarem a responsabilidade para eles doa e quem doer e solicitou ao prefeito que venha até a CMM 

falar como está o município e querem uma resposta sobre todos as secretaria principalmente a educação 

e saúde, e que darão um tempo ao novo prefeito para que possa tomar pé da situação do município e 

amenizar o sofrimento as necessidades do povo e disse que o prefeito Birí é uma esperança para o povo. 

Passando a ordem do dia não houve quórum para deliberação das matérias. Passando as considerações 

finais. E com o tempo regimental esgotado o presidente encerrou a sessão na qual mandou lavrar a 

presente ata que após lida e aprovada será pela Mesa assinada Plenário Said Rauda Kalif, seis de fevereiro 

de dois mil e 

12 secretário. vio 
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