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ATA DA SEGUNDA SESSÃO 

ORDINÁRIA REALIZADA NO 

DIA DEZE DE FEVEREIRO 

DE DOIS MIL E VINTE EUM 

Aos dez dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e um as 11 horas no Plenário Said 

Rauda Kalif, reuniram-se os senhores vereadores sob a presidência do vereador João 

Guilherme Kalume Kalif, que abriu a sessão e determinou ao primeiro secretário verificar 

o quórum ausente a vereadora os vereadores. A seguir deu início ao Pequeno 

Expediente com a leitura da pauta do dia: não houve matérias para apreciação do 

plenário, a seguir a palavra foi facultada: a vereadora Enilza Lobato solicitou moção de 

parabéns ao seu sobrinho Nilson Cesar Alves Paes e ao Lucas Kalif. Passando a tribuna 

popular não houve oradores inscritos. Passando ao grande expediente: o vereador 

Francisco Teixeira falou sobre a pandemia e muitos se foram e que 2020 foi um ano 

difícil e demonstrou sua preocupação com a economia mundial e diz que não há mais 

espaço pra o individualismo e não sabe se vai ser útil nesta legislatura, mais se for está 

para somar e que auxilio emergencial foi útil para muitos e agradeceu a todos que estão 

na linha de frente no combate ao Covid-19. Falou aos novos vereadores que façam o 

melhor para o povo. A vereadora Sonia Pereira falou da sua satisfação em estar na sua 

primeira sessão e que foi por muita luta e força de vontade a gradeceu as pessoas que 

vestiram sua camisa as famílias que a receberam durante a campanha a sua família e 

agradeceu pelas ações do prefeito e da PM no Distrito do jararaca e que vai fazer um 

requerimento para uma audiência pública sobre segurança pública e quer ser uma 

vereadora presente para ajudar o povo. A vereadora Enilza Lobato solicitou providencia 

sobre o cemitério que precisa de limpeza, sobre fiscalização da SEMA que as pessoas 

que pedem a fiscalização da referida secretaria têm que bancar as despesas. fiscalização 

sobre os transportes e as cotas de idosos e portadores de necessidades especiais se 

estão tendo esta cota. O vereador Abdiel Marques colocou a possibilidade do legislativo 

se unir e trazer uma agencia da Caixa para o município isso iria aquecer a economia. 

falou sobre a time da portuguesa vai disputar a copa pré jovem do marajó. O vereador 

Gilmar Nunes falou sobre os planejamentos do governo Birí Magalhães e solicitou união 

em prol do bem do povo. E na legislatura passada houve muitos embates, e agora que 

possam ir até os deputados em busca de recursos para Muaná e uma agencia da Caixa 

beneficiaria o município. Solicitou moção a sua mãe pelos seus 70 anos. O vereador 

Claudionor Calandrine solicitou que seja encaminhada a situação de insegurança nas 

regiões do baixo atuá sobre crianças e adolescentes consumido bebida alcóolica e tráfico 

de drogas. Parabenizou o prefeito pela climatização da Capela do cemitério. E a 

transparência é fundamental em um governo e está para unir em prol do município. 
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A vereadora Socorro Teixeira disse que quer trabalhar e está para unir em prol do povo 

e ficou sentido quando o filho da Enilza disse que ela se vendeu por migalha, porém não 

quer suborno quer trabalho. Passando a ordem do dia: não houve matérias. Passando 

as comunicações finais: não houve pronunciamentos. E com o tempo regimental 

esgotado o presidente encerrou a sessão na qual mandou lavrara presente ata que após 

lida e achada conforme será pela mesa assinada plenário Said Rauda Kalif dez de 

fevereiro de dois mil e vinte e um. 

Presidente. 

1 2  secretário 

2 °  secretário. 
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