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ATA DA SEGUNDA SESSÃO 

ORDINÁRIA REALIZADA 

NO DIA DOZE DE MAIO 

DE DOIS MIL E VINTE E UM 

Aos doze dias do mês de maio 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: ausentes os vareadores Abdiel Marques e Odivaldo Martins. A seguir 

deu início ao Pequeno Expediente com a leitura da Pauta do Dia: atas das sessões ordinárias realizadas nos dias 28 

e 29 de abril de dois mil e vinte e um. Requerimento n° 05/2021, autoria da vereadora Teima do socorro Teixeira 

Pinheiro, requer do Poder Público municipal a aquisição ou a adequação do prédio da escola Municipal de ensino 

fundamental Said Rauda Kalif - anexo II localizado no médio Rio Tejuquaquara, em um posto de atendimento 

médico denominado Zeferino Soares em memória, neste município MÁ-PÁ. Requerimento conjunto n° 09/2021, 

de autoria dos vereadores Rivaldo da Silva Pires e Teima do Socorro Pinheiro Teixeira, requerem do Poder público 

municipal a reforma da travessa Abem Martins nesta cidade. Requerimento conjunto n° 11/2021, de autoria de 

todos os vereadores da CMM, requerem do Poder Público Municipal a revitalização /reforma do cemitério Santo 

Antônio (rio atuá) cemitério São Francisco de Paula (sede do Município) e cemitério São Benedito (distrito de São 

Miguel do Pracuuba) MÁ-PÁ. Requerimento conjunto ng 10/2021, autoria Maria Enilza Lobato Alvas e Nilton Santos 

Freitas Teixeira, requerem a construção de uma cerca de proteção do campo de futebol do Distrito de São Miguel 

do Pracuuba, juntamente com as arquibancadas do mesmo. MÁ-PÁ. Requerimento n° 04/2021, de autoria da 

vereadora Sonia Maria Gomes Pereira, requer do poder público municipal em caráter de urgência a manutenção 

do sistema de abastecimento de água da Vila de São Francisco do Jararaca neste município MÁ-PÁ. A palavra foi 

facultada: não houve oradores. Passando a Tribuna Popular: não houve inscrição. Passando ao Grande Expediente: 

não houve manifestação do Plenário. Passando a Ordem do Dia: atas das sessões ordinárias realizadas nos dias 28 

e 29 de abril de dois mil e vinte e um: em discussão, em votação, aprovadas. Requerimento n° 05/2021, autoria da 

vereadora Teima do socorro Teixeira pinheiro: em discussão, em votação, aprovado. Requerimento conjunto n° 

09/2021, de autoria dos vereadores Rivaldo da Silva Pires e Teima do Socorro Pinheiro Teixeira: em discussão, em 

votação, aprovado. Requerimento conjunto n° 11/2021, de autoria de todos os vereadores da CMM: em discussão, 

em votação, aprovado. Requerimento conjunto n 2  10/2021, autoria Maria Enilza Lobato Alvas e Nilton Santos 

1-reitas Teixeira: em discussão, em votação, aprovado. Requerimento n° 04/2021, de autoria da vereadora Sonia 

Maria Gomes Pereira: em discussão, em votação, aprovado. Passando as Comunicações Parlamentares: 05 

vereadores fizeram seus agradecimentos. E com o Tempo Regimental esgotado o presidente encerrou a sessão n 

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

Kalif, doze de maio de dois mil e vinte e um. 
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