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ATA DA 22 SESSÃO ORDINÁRIA, 

REALIZADA NO DIA DEZENOVE DE 

FEVEREIRO DE DOIS MIL E VINTE. 

Aos dezenove 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 a vereadora Elizabeth Gavino para a segunda 

secretaria e determinou ao primeiro secretário verificar o quórum: ausente o vereador 

Francisco Teixeira, que teve sua falta justificada, a seguir deu início ao Pequeno 

Expediente com a leitura da pauta do dia: atas das sessões ordinárias realizadas nos dias 

18.12.19. 01.02.20. Requerimento conjunto n 2  01/ 2020, de autoria dos vereadores 

Bruno Geovane Pimenta Rodrigues, Francimar Martins de Meio Pereira, lsaac Nogueira 

Pereira, Domingos Nazareno Silva da Silva e Claudio Barbosa Sidônio. Requer do Poder 

Público Municipal providencias em caráter de urgência, no que diz respeito a reparos da 

pavimentação do trecho que se estende da igreja quadrangular até a escola Dr Sérgio 

Motta, avenida Pedro Ferreira, nesta cidade de Muaná/ Pá. Ato de Promulgação n 2  

001/2020, dispõe sobre promulgação de proposição sancionada tacitamente, em 

virtude do silencio de sanção ou veto, pelo prefeito Municipal, no tempo hábil previsto 

no art. 62 da lei Orgânica Municipal. A palavra foi facultada: o vereador Kalif falou sobre 

a visita dos funcionários da secretaria de assistência do Estado sobre criar plano 

municipal de segurança alimentar; convidou para juntos prestigiar o instituto de 

identificação que estará no município de 6 a 8 de maio solicitou o espaço da CMM para 

o projeto. O vereador Claudio Sidônio agradeceu o convite do presidente Gilmar Nunes 

onde participou do instituto legislativo brasileiro de uma oficina sobre as mudanças na 

legislação eleitoral; agradeceu em nome da escola Sérgio Motta, falou da visita 

juntamente com o secretário de educação e os técnicos da SEMEC a escola Turiano Silva 

no Rio Buiuçú vendo a possibilidade de implantar naquela comunidade uma turma do 

ensino médio, e também articulando a possibilidade de implantação do ensino médio 

em outras localidades do município. Passando a Tribuna Popular: não houve oradores 

inscritos. Passando ao Grande Expediente: o vereador Claudio Sidônio falou sobre o 

projeto do governo do estado do Pará da secretaria de estado de ciência e tecnologia 

que visa a formação superior de jovens e adultos, que já concluíram o ensino superior, 

e não prosseguiram seus estudos, em parceria com instituição de ensino superior, que 

esteve com o então prefeito Murilo juntamente com os vereadores solicitando a 

parcerias para estes cursos para e melhoria da qualidade de vida dos jovens de Muaná 

e que já houve a visita técnica e Muaná será comtemplada com 50 vagas para o curso 

de geografia pela UFPÀ; e foi oferecido 50 vagas licenciatura em educação física e será 
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articulado outro curso e que possam juntos apoiar para tornar Muaná um polo 

universitário melhorando a qualidade de vida do povo. aparte 0 vereador Kalif 

parabenizou o vereador por ser um lutador pela educação porem que possam lutar para 

que a prova do ENEM possa ser realizada dentro do município e que possam trazer um 

curso de medicina. Prosseguindo o vereador Claudio disse que quando foi diretor do 

Ensino Média fez o possível porém não foi atendido e vai continuar tentando e que tem 

parceria na empresa salmista em relação as passagens para os jovens fazerem a prova 

do ENEM que mais forças sejam unidas em prol de Muaná receber a prova do ENEM. A 

vereadora Elizabeth Gavino falou sobre a mudança de prefeito e de direção da escola 

do Jararaca que o ex-diretor levou o material da ponte usando o nome do vereador 

lsaac e se sente indignada e o prefeito Eder Magalhaes está mandando reformar a 

ponte; mais vai fazer o possível pois não está fácil e vai continuar cobrando as demandas 

do jararaca. 0 vereador lsaac Nogueira agradeceu ao presidente a oportunidade de 

participar do encontro de vereadores e da oficina sobre as mudanças na lei eleitoral; 

parabenizou o vereador Claudio pela luta em prol da educação e pela possibilidade da 

prova do ENEM ser realizada em Muaná que é importante a união de forças; convidou 

o povo católico para o carpa - cristo na vila do jarité evento voltado para jovens; 

esclarecendo o fato abordado pela vereadora Elizabeth, disse que o ex - diretor foi 

buscar o que ele(o ex diretor) comprou e que vai estar contribuindo com a construção 

da ponte do jarararca que fica triste por usarem o seu nome, porem está para contribuir 

com o povo. 0 vereador Kalif disse que encontra-se no município a CGU (Controladoria 

Geral da União) para verificar as obras no município que grande parte dos recursos já 

foram liberados e não pode as obras ficar paradas e perguntou onde foi colocado estes 

recursos e fica preocupado pois estão sendo presos ex prefeitos por fraude; falou sobre 

a escola Paula Frassinette não tem espaço para começar as aulas e que será chamado o 

engenheiro responsável para mostrar as planilhas e as licitações e o TCM não tem 

informação alguma porem pede que acelere estes processos; e que é preocupação do 

prefeito e também dos vereadores a situação dos temporários que não tem contratos 

para que possam receber, poiso que vale para justiça é documento para que a secretaria 

de administração libere o pegamento. 0 vereador Nazareno Silva solicitou verbalmente 

a reconstrução do muro do cemitério as pontes de pracuuba pois desde sua eleição já 

estavam em estado precário e que encontrou cemitério sem muro e pessoas que o 

antecederam nada'fizeram e tem feitos muitos requerimento em prol do Pracuuba, e o 

trapiche está pronto requerimento seu; os alunos do ensino médio tem prédio próprio 

e que tem médico para atender e hoje está de férias devido um ocorrido com ele; e 

escolasforam reformadas e pintadas a pedido seu e tem feito esforços para que 

pracuuba recebe melhorias inclusive sobre segurança pública para aquele distrito, 

porem muito tem que ser feito. Aparte o vereador Claudio perguntou quem são os 
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novos secretários; e quem é a liderança do governo na CMM. O vereador Gilmar disse 

que o Birí é do PTB e o vereador Meio pode ser o líder do governo por ser do mesmo 

partido; disse hoje Muaná tem uma nova maneira de governar parabenizou o vereador 

Claudio pelo esforço em prol do município no sentido de qualificação profissional e que 

não possam ver cor partidária e sim ver as necessidades do povo e o governo novo tem 

que dar uma resposta aos vereadores tomar para eles a responsabilidade pela vida do 

povo, porém tem que dar um tempo ao prefeito para se situar e que cobrará como 

cobrou na gestão passada; disse que vai pedir os nomes dos secretários para os 

vereadores; e que viu a folha de pagamento com salários absurdos e convidou os 

vereadores também fiscalizar e cobrar do prefeito atual cobrar sobre a merenda e que 

vai solicitar que o prefeito se inscreva na Tribuna Popular para dizer como está o 

município; falou que o for doado não pode ser tomado de volta; que na próxima 

legislatura serão 13 vereadores e tem que ter respeito e contratados não receberam 

porque não tem contrato e os mesmos não receberam décimo e férias; que não pode 

ser visto cor partidárias; e irão disputar uma eleição e possam se respeitar. O vereador 

Meio disse que é do mesmo partido do prefeito por necessitar de um partido para 

concorrer e que fez aliança não para brigar, foi eleito para defender o povo e que hoje 

o município tem outro prefeito e solicitou ao secretário de obras que veja a situação do 

cemitérios pois o mesmo está sujo sem condições das pessoas andar dentro do mesmo; 

que está do lado do povo, e infelizmente o povo vai pagar as contas novamente. Aparte 

Kalif disse que são 23 dias do Birí na prefeitura e tem que ter um pouco de paciência e 

o objetivo é com que as aulas iniciem em tempo; e as máquinas do município não estão 

fazendo trabalho particular; tem que dar tempo ao prefeito atual e que ele venha até a 

CMM para colocar como está o município. Aparte o vereador Bruno falou sobre os 

temporários e já caiu 4 milhões na conta e dinheiro tem o que ficou empenhado e o que 

caiu e dá para pagar. Aparte o vereador Gilmar diz que o prefeito tem que vir e falar 

sobre o dinheiro do pré sal saber como foi usado está verba que só poderia ser usada 

para obras e para o FUNPREM. Aparte o vereador lsaac disse que ficou no BANPARÁ a 

folha empenhada e gostaria de saber onde foi parar este dinheiro. Prosseguindo o 

vereador agradeceu. Passando a Ordem do Dia: atas das sessões ordinárias realizadas 

nos dias 18.12.19. e 01.02.20: foram aprovadas. Requerimento conjunto n 2  01/ 2020, 

de autoria dos vereadores Bruno Geovane Pimenta Rodrigues, Francimar Martins de 

Meio Pereira, lsaac Nogueira Pereira, Domingos Nazareno Silva da Silva e Claudio 

Barbosa Sidônio: foi aprovado por unanimidade. Ato de Promulgação n9 001/2020, 

dispõe sobre promulgação de proposição sancionada tacitamente, em virtude do 

silencio de sanção ou veto, pelo prefeito Municipal, no tempo hábil previsto no art. 62 

da lei Orgânica Municipal. Passando as considerações Finais: o vereador Meio agradeceu 

os convites onde participou de várias colações em escolas, pelo carinho em que foram 
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recebidos. O vereador Claudio agradeceu por mais um dia e que aproveitou a ida a 

oficina e protocolou dois ofícios solicitando cursos para Muaná. O vereador Kalif disse 

que sua preocupação na geração de emprego e renda muitos o procuram para indicação 

de emprego e solicitou ao prefeito Birí que comece a elaborar concurso público. O 

vereador Gilmar agradeceu aos seus colegas que foral ao encontro dos vereadores.O 

vereador Bruno disse que vai tentar ver se possam pagar em tempo hábil os funcionários 

temporários e efetivos. 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, dezenove de fevereiro de dois mil e vinte. 

Presidente. 

12  secretário. 	o (JUCvtAe 
ÇJ1 

29 secretário.  
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