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TADtËWCEIRA SESSÃO 

ORDINÁRIA REALIZADA 

NO DIA VINTE E NOVE DE ABRIL 

DE DOIS MIL E VINTE E UM 

Aos vinte e nove dias do mês de abril de dois mil e vinte e um as 12 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 as vereadoras Sonia 

Pereira e Socorro Teixeira, que tiveram suas faltas justificadas. A seguir deu início ao Pequeno Expediente 

com a leitura da pauta do dia: ata da primeira sessão ordinária realizada no dia vinte e oito de abril de 

2021. Requerimento n° 03/2021 de autoria do vereador Francisco Teixeira, requer do poder público 

municipal a implantação da casa Tutelar em Muaná-PÁ. Requerimento n° 02/2021 de autoria do vereador 

Francisco Teixeira, requer do poder público municipal a implantação da Casa do Idoso em Muaná-Pá. A 

palavra foi facultada: A vereadora Enilza solicitou que nessa sessão seja feita uma homenagem simbólica 

as mães que morreram em decorrência do covid-19. O vereador Gilmar Nunes falou sobre o dia das mães 

exaltando a importância de uma mãe as dificuldades por causa da pandemia onde tudo parou 

impossibilitando até de demostrar amor através do abraço. O vereador Rosinaldo falou sobre o dia das 

mães e sua grande importância e merecem serem homenageadas. O vereador Kalif, disse que seria 

importante homenageá-las só que a pandemia é melhor que seja online. O vereador Francisco Teixeira 

disse que pode ser feito também pela rádio. Passando a Tribuna Popular: não houve oradores inscritos. 

Passando ao grande Expediente: O vereador Gilmar Nunes falou não terá a festa do trabalhador por causa 

da pandemia e que todos os trabalhadores possam estar com suas famílias e que tem um número muito 

grande de desemprego e o auxílio emergencial não tem dado para suprir toda as necessidades e que o 

governo Birí Magalhaes tem trazido cursos profissionalizantes. E a extração de madeira vai parar e que 

possam incentivar os empresários a investir no que tem em Muaná e pode gerar emprego e renda sugeriu 

uma comissão até a empresa equatorial para que possam dar andamento no projeto Luz para todos, foi 

aparteado pelos demais vereadores recebendo apoio para a referida comissão. O vereador Rosinaldo 

sugeriu uma audiência pública com a empesa geradora de energia em Muaná, que existe poste de 

madeira com risco de pegar fogo que em Ponta Negra os postes estão para cair e não foi tomada 

providencia, e tem causado prejuízo com quedas e falta de energia que possam bater na porta da cada 

deputado que obtiveram votos muanenses e que é importante é a união. A vereadora Enilza disse q não 

se sente oposição e tem um bom relacionamento com todos e que já foi funcionária desta Casa em várias 

legislatura e hoje retorna como vereadora grata ao povo que a reconduziu e por isso está fazendo seu 

papel pois tudo é passageiro e o que fica é o legado e tem trazido os questionamentos que chegam até 

ela e entende que o prefeito não pode fazer tudo ao mesmo tempo mas as emergenciais tem que serem 

feitas e que se preocupa com as famílias que passam fome e quem está próximo sente na pele, que o kit 

da merenda de cada aluno ajuda muito, porem tem recebido reclamações de algumas mães em relação a 

quantidades de itens desse kit que não correspondem aos dias letivos e solicitou ao órgão competente 

que fiscalize estas distribuição destas kits e solicitou ao presidente desse casa que lhes de suporte para 

também fiscalizarem e tem escola que ainda não recebeu estes kits. O vereador Francisco Teixeira falou 

que acompanha o mandato dos prefeitos e passavam a um mês sem combustível e que em outro governo 
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não vinha merenda, excesso de funcionários temporários, esquema para combustívèttá'íios altíssimo 

de professores e diretores e a educação não se vê se sente e deve ser priorizada e vai saber do prefeito a 

questão da merenda e se colocou a disposição de quem quiser seu apoio e que o prefeito só tem planos 

positivos para Muaná e o kit de merenda é complicado haja que cada aluno recebe do governo federal 

10 reais mensal para merenda. O vereador Abdiel disse que vem seu papel de representante do povo, e 

que uma criança com muita dor não foi atendida com a atenção pelo médico que ao ser questionado pela 

mãe da criança disse que a mesma procurasse outro profissional. Denunciou a falta de equipamentos 

hospitalar. Disse que o município recebeu emenda de 350 mil reais para compra de equipamento inclusive 

um aparelho de ultra portátil e vai procurar ver onde está estes equipamentos, emenda de 300 mil reais 

p aquisição de ambulancha equipada para o alto atuá, agradeceu a articulação do ex-prefeito Murilo que 

sempre correu atrás de benefícios para o município e agradeceu ao governo Birí pelo empenho. Solicitou 

ofício de agradecimento ao deputado Cristiano vale e ao Murilo pelos benefícios, reforçou seu 

requerimento verbal uma ambulancha para o alto atuá e a construção de lombadas na rua do Miritizal. 

Aparte o vereador Gilmar demostrou sua indignação com os fiscais de obras do governo do estado que 

não vieram a CMM a pedido do presidente e sugeriu uma denúncia desse fiscal junto ao órgão que 

trabalha. Prosseguindo parabenizou o deputado Lucio Vale por ter sido empossado como conselheiro do 

tribunal de contas, solicitou moção de parabéns ao mesmo. solicitou que seja feita operação tapa buraca 

bacabal e estrada perto da igreja quadrangular. Passando a Ordem do dia: ata da primeira sessão ordinária 

realizada no dia 28 de abril 2021 em discussão, em votação, aprovado. Passando as comunicações 

parlamentares: O ver Rosinaldo solicitou moção de aplausos ao pastor bastos. Enilza parabenizou a todos 

as mães pelo seu dia. E todos os trabalhadores pelo seu dia 1° Em nome do senhor Raimundo carreteiro. 

Oficio ao seu sobrinho pela sua formatura e pela passagem do seu aniversário. O ver Claudionor 

agradeceu a Deus por seu trabalho com resultado positivo, parabenizou todos os trabalhadores pelo seu 

dia. O vereador Francisco Teixeira agradeceu a Deus pela vida parabéns as mães pelo seu dia. E aos 

trabalhadores todas as classes. O vereador Gilmar parabenizou as mães e todos os trabalhadores que o 

Deus possa fazer passar essa pandemia e lamentou perda de tantas vidas e a inflação tão alta. O vereador 

Nilton Teixeira agradeceu a Deus por tudo aos funcionários e todos que compõem a CMM e deixou 

parabenizou a todas as mães, lamentou a violência contra as mulheres e que a pandemia vai passar mas 

as cicatrizes vão ficar. E com o Tempo Regimental esgotado o presidente encerrou a sessão na qual 

mandou lavrar presente ata que. após lida e achada conforme será pela Mesa assinada. Plenário Said 

um. 
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