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ATA DA SEGUNDA SESSÃO 
ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 
VINTE E QUATRO DE FEVEREIRO 
DE DOIS MIL E VINTE E UM. 

Aos vinte e quatro 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 o vereador Francisco Teixeira que teve sua falta 
justificada por motivo de doença. a seguir deu início ao Pequeno Expediente com a 
leitura da pauta do dia: Projeto de Lei n° 00112021 de 20 de janeiro de 2021, que 
Dispõe Sobre a Abertura de Crédito Adicional Especial no Orçamento do exercício 
de 2021 e dá outras providências. Autoria: Poder Executivo Municipal, juntamente 
com o Parecer conjunto das Comissão Competentes. Atas das sessões ordinárias 
realizadas no dia 10 de fevereiro de 2021. a seguir a Palavra foi facultada: não houve 
pronunciamentos. Passando a tribuna popular: não houve oradores inscritos. Passando 
ao Grande Expediente: o vereador Abdiel Marques fez um requerimento verbal sobre 
um motor com gerador para a vila Valéria para suprir a necessidade daquela 
comunidade. Disse que esteve no alto atua e recebeu reclamações sobre a contratação 
de professores não qualificados para atuar na escola tenente Turiano Silva, Sendo que 
a localidade tem professores qualificados. Falou da sua indignação com o representante 
do prefeito no Atuá que fala que o vereador Abdiel não representa ninguém, porém disse 
que foi eleito pelo voto popular. e que o prefeito não quis conversar com ele. Disse que 
vai limpar junto com a comunidade o igarapé Mamangaí,. Aereadora Socorro Teixeira 
disse que tem muitas pessoas sendo contratado sem qualificação para ensinar. A 
vareadora Enilza Lobato Alves que em visita o hospital um funcionário se exaltou 
faltando-lhe com o respeito e que entrou para a vereança e vai fazer o seu papel. Falou 
em relação a contratação de professores sem qualificação que recebeu denúncias sobre 
isso e que vai procurar o secretário de educação que o prefeito confie em seus 
colaboradores para que os mesmos tenham autonomia para trabalhar. disse que em 
muitas localidades as ruas estão intrafegáveis e se for preciso reúne a comunidade para 
trabalhar, O vereador Claudionor Calandrine disse que é muito fácil de só criticar e 
mostrar as falhas porem é necessário mostrar as soluções e que nunca na terra alguém 
será capaz de fazer cem por cento, que as vezes é necessário lembrar os governos 
passados grandes obras que não foram acabadas por falta de prestação de contas. E 
que o prefeito está em Brasília em busca de projetos e recursos para Muaná para 
atender as vilas e demais regiões do município que todos sabem as dificuldades porem 
é a necessidades de união na busca de soluções destes problemas e o prefeito não pode 
ser cobrado para fazer cem por cento pois as dificuldades geográficas do município são 
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grandes. E hoje a saúde está melhor de que em outras gestões O vereador Rosinaldo 
Costa, disse que as coisas acontecem com união pois o prefeito tem feito muito, que 
cada vereador possa chegar com seu deputado e solicitar recursos para o município que 
é necessário união para avançar parabenizou o prefeito por estar buscando recursos 
para o município. Passando a Ordem do dia: atà's das sessões ordinárias realizadas no 
dia 10 de fevereiro de 2021, foram aprovadas. Parecer conjunto das Comissão 
Competentes, sobre o Projeto de Lei n° 00112021 de 20 de janeiro de 2021, que 
Dispõe Sobre a Abertura de Crédito Adicional Especial no Orçamento do exercício 
de 2021 e dá outras providências: em discussão, em votação, aprovado. Projeto de 
Lei n° 001/202 1 de 20 de janeiro de 2021, que Dispõe Sobre a Abertura de Crédito 
Adicional Especial no Orçamento do exercício de 2021 e dá outras providências: 
em discussão, em votação, aprovado. Passando as comunicações finais: o vereador 
Bartolomeu solicitou moção de aplausos ao Major Nogueira pelo excelente trabalho em 
Muaná na segurança. 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 assinad4'1enário Said Rauda Kalif, vinte e quatro de fevereiro de dois mil e vinte 
e um. (. 

1° secretário 

2° secretário. 
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