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ATA DA 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 oito 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 Rosinaldo Costa e o vereador 

Odivaldo Martins. A seguir deu início ao Pequeno Expediente com a leitura da Pauta do Dia: Parecer da Comissão 

de Educação, Cultura, Desporto e Turismo sobre o Projeto de Lei n2  006/2021. Projeto de lei n° 006/2021, 

Dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Turismo -COMTUR e do Fórum Municipal de Turismo -FUMTUR 

e dá outras providencias. Projeto de lei n 2  008/2021, autoriza o ingresso e participação do Município de Muaná, 

CONSORCIO MARAJÓ e ratifica o protocolo de intenções visando constituir o referido Consorcio Público e dá 

outras providências. Parecer da Comissão de educação, Cultura, Desporto e Turismo, sobre o Projeto de lei n° 

005/2021, de autoria do Poder Executivo Municipal. Projeto de lei n° 05/2021, de 14 de abril de 2021, dispõe 

sobre a reestruturação do Conselho Municipal de acompanhamento e controle social (CACS), do Fundo de 

Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de valorização dos profissionais da educação (FUNDEB), 

em conformidade com o artigo 212-A da constituição federal e regulamentado na forma da Lei Federal n° 

14.113, de 25 de dezembro de 2020. A palavra foi facultada: o plenário manifestou-se solicitando moção de 

pesar a todas as famílias enlutadas da comunidade muanenses e moção de aplauso os enfermeiros pelo seu 

dia. Passando a Tribuna Popular: não houve oradores inscritos. Passando ao Grande Expediente: o vereador 

Claudionor agradeceu a Deus por sua vida lembrou o dia das as mães e da importância da figura materna. 

Agradeceu pela vida da vereadora Sônia que venceu a covid-19, lamentou o falecimento de muitas pessoas sem 

direito a um velório. Agradeceu o prefeito Birí Magalhães e aos vereadores pela visita a nova Canaã. 

Parabenizou a vereadora Socorro Teixeira pela ação na sua comunidade e que teve a alegria de distribuir cestas 

básicas para as pessoas carentes, que foi o que o senhor jesus ensinou, disse que estão diante de situação não 

muito agradável em consequência da pandemia e que nas comunidades do interior e na sua escola Ludovico 

está precisando de reforma urgente e em agosto vão voltar as aulas. O vereador Gilmar Nunes falou que a 

maioria das escolas estão precisando de reforma urgente e que a comissão faça um levantamento das condições 

das mesmas, que é de suma importância a reforma das escolas e que a Paula Frassinete já está quase pronta. 

Convidou os demais vereadores para irem juntos a Belém em busca do melhoramento de energia. Que já vem 

a eleição para deputado e é o momento de cobrar melhorias para o município principalmente na área da 

educação e que não vejam bandeira partidária mas o povo que necessita. Parabenizou a vereadora Socorro 

Teixeira pela ação em sua comunidade. disse que tem que fazer o certo julgar as contas de acordo com o TCM 

e citou os muitos esqueletos de obras abandonadas dentro do município e as verbas foram desviadas. E veio 

para juntos melhorar a qualidade de vida do povo e o Legislativo pode mudar a realidade do povo. Com  aparte 

o vereador Francisco Teixeira denunciou a ausência de médico na USE Berilo Xavier e solicitou providencias. 

Prosseguindo o vereador Gilmar deu o total de vacinas aplicadas e as localidades que ainda vão ser aplicadas e 

solicitou que as pessoas tomem a vacina parabenizou os enfermeiros pelo seu dia, solicitou moção de parabéns 

aos profissionais na linha de frente na saúde. O vereador Bolota disse que está preocupado com a educação e 

a situação dos prédios que funcionam as escolas. Falou sobra a falta de socorro as pessoas que necessitam de 
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atendimentos, solicitou uma voadeira para suprir a necessidade do povo das localidades longínquas. Falou 

sobre as péssimas condições da Passagem Açaizal que dizem faltar de madeira porem viu dentro do 

Camaródromo muita madeira. Falou sobre o discurso do vereador Gilmar sobre o desvio de verba para 

construção de obras e perguntou sobre os vereadores que os antecederam porque não fiscalizaram e 

denunciaram. Solicitou moção de parabéns ao seu pai pela passagem de seu aniversário. O vereador Francisco 

Teixeira disse que já vem de outros mandatos e que houve denúncia a CMM aceitou a criou a Comissão 

processante e o ex-prefeito foi cassado, e que tudo só pode acontecer através de denúncias e que já houve 

cassação de mandato dentro da CMM do qual fez parte. O vereador Kalif disse que tem que provocar o 

Ministério Público a CMM fez e os vereadores que os acompanhou não ficaram sem mandato. O vereador 

Gilmar disse que não foi fácil lutar contra prefeito, que tinha que andar de carro blindado com medo de morrer. 

Prosseguindo o vereador disse que vai esperar que tudo dei certo. O vereador Bartolomeu Silva disse que ouviu 

os colegas e concorda que tem que fiscalizar e parabenizou aqueles que cassaram o mandato do ex prefeito e 

que o atual não vai cometer esses erros, e que é complicado provar os erros do prefeito disse que o município 

ficou em má situação e que todos os vereadores já fizeram requerimento para a reforma das escolas e o 

orçamento é limitado e eles vereadores tem que cobrar e tem acompanhado o trabalho e a busca do prefeito 

pelas melhorias e que foi oposição ao governo do ex-prefeito, porém votou nos projetos que seriam bom para 

o município. A vereadora Enilza Lobato falou sobre a união dos vereadores que está para somar e defender as 

causas do povo que os elegeu e a bandeira a ser defendida é do povo de Muaná que luta pelos que mais 

precisam, e não se importa com críticas que a chamam de polemica procura ao meios legais para resolver as 

causas e se seus requerimento não forem atendidos está tranquila por ter feito sua parte e só vota por aquilo 

que tem conhecimento e vão prestar contas de suas atitudes, e se for benefício do povo vai votar. Agora é o 

momento de aturem pois estão com cargos e já estão no quinto mês desse ano e o atual prefeito dividiu 

mandato com o ex-prefeito Murilo e recebeu verbas de emenda parlamentares e vai prestar contas e a saúde 

e educação não esperam e vai retornas as aulas e não vê ação do poder público que o mesmo aplique a verba 

que pode ser pouca vá reformando aos poucas e perguntou ao vereador CACO sobre o seu requerimento e ele 

respondeu que não está na sua totalidade mais já está sendo dado andamento. Prosseguindo a vereadora disse 

que os médicos cubanos estão aqui para atender o programa saúde da família solicitou médico ginecologista 

para a unidade e a melhoria da água da rua nova, que já fez um requerimento porem falta ação do poder 

público. O vereador Francisco Teixeira disse que de retaliações todos sofrem e foi cobrado sobre o USF Berilo 

Xavier e está numa expectativa boa para esta gestão Birí Magalhães, os pagamentos estão em dias e a economia 

está sendo movimentada e a educação está sendo remota e o interior tem a dificuldade com internet. falou 

sobre as cestas básicas que estão sendo entregues através das colônias de pescadores e que está sendo cobrado 

uma taxa. O vereador Bolota disse que não tem taxa de cobrança. disse que vão cobrar dele que com a 

pandemia muitos vão abandonar a escola. Falou sobre a questão do açaí que nunca houve ajuda para os 

produtores de Muaná e tem muitas pessoas tirando proveito dos pescadores e a bolsa família muitas pessoas 

com muitos cartões ganhando em cima ficam refém dos comerciantes e que Muaná precisa de uma agencia 

que efetue pagamento. Prosseguindo o vereador disse que são muitas aflições e muitos se calam. A vereadora 

Socorro Teixeira solicitou que seja vista a lotação de professores que não tem capacitação e ainda não tem 50% 

do curso superior, e em relação a caixa façam esforço para trazer uma agencia, pois o povo cobra. O vereador 

Nilton Teixeira disse as coisas se repetem e que todos usam a tribuna tem vontade que as coisas se realizem o 

vereador se depara com situações que não pode resolver e seria bom que o poder público funcionasse da 
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melhor forma a saúde educação etc com todo aparato, e o retrato do município parece que foi jogado uma 

bomba falou sobre o cemitério de Pracuuba tudo no chão escola saúde situações deprimentes e todas as 

localidades é a mesma situação e parabenizou a atual administração na área da saúde no transporte de urgência 

e emergência e os postos tem alguns medicamentos, a construção da praça embelezando a vila a reforma da 

escola Paula, o porto do Mocajuba com sistema de iluminação já concluído as pavimentação das ruas, as obras 

do porto da cidade mais ainda falta muita coisa, já está sendo alocada verba para o hospital e em curto espaço 

de tempo falou sobre a energia elétrica foi privatizada e a distribuição chegou em Pracuuba e foi pelo meio da 

mata não beneficiando a população ribeirinha e com isso muitas irregularidades como postes de madeira cabo 

não compatíveis transformadores que não suportam a carga. E que confia que tudo vai melhorar. O vereador 

Kalif disse que chegou a presidência pela amizade e respeito com os demais e o povo cobra dinamismo e 

trabalho e o prefeito mandará um projeto para criar a secretaria de trânsito e o consorcio do marajó com 6 

prefeitura é uma forma de fugir da política de caos deixada pelos ex prefeitos que possam aprovar. Falou sobre 

o convite para participar do dia representativo ao combate a exploração sexual de menor, que verá a 

possibilidade de uma sessão solene sobre esse tema. Aparte o ver Nilton falou que o marajó tem o maior índice 

desse crime que é necessário combater. Prosseguindo o vereador Kalif se empenhará para que ocorra essa 

sessão solene. Passando a Ordem do dia: Parecer da Comissão de Educação, Cultura, Desporto e Turismo sobre 

o Projeto de Lei n 9  006/2021, em discussão, em votação, aprovado. Projeto de lei n° 006/2021, dispõe sobre a 

criação do Conselho Municipal de Turismo -COMTUR e do Fórum Municipal de Turismo -FUMTUR e dá outras 

providencias: em discussão, em votação, aprovado. Projeto de lei n 008/2021, autoriza o ingresso e 

participação do Município de Muaná, CONSORCIO MARAJÓ e ratifica o protocolo de intenções visando 

constituir o referido Consorcio Público e dá outras providências: em discussão, em votação, aprovado. Parecer 

da Comissão de educação, Cultura, Desporto e Turismo, sobre o Projeto de lei n° 005/2021, de autoria do Poder 

Executivo Municipal: em discussão, em votação, aprovado. Projeto de lei n° 05/2021, de 14 de abril de 2021, 

dispõe sobre a reestruturação do Conselho Municipal de acompanhamento e controle social (CACS), do Fundo 

de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de valorização dos profissionais da educação 

(FUNDEB), em conformidade com o artigo 212-A da constituição federal e regulamentado na forma da Lei 

Federal n° 14.113, de 25 de dezembro de 2020: em discussão, em votação, aprovado. Passando as 

comunicações parlamentares: A vereadora Enilza desejou feliz aniversário ao vereador Abdiel e moção de 

parabéns ao sr Arlindo pelo seu aniversário ao padre Dimas pelo seu aniversário. A sua amiga Jaqueline Teixeira. 

O vereador Bartolomeu solicitou moção de parabéns ao senhor Arlindo. O vereador Claudionor solicitou moção 

de aplausos para o Bolota pelo seu aniversário uniu-se a moção ao seu Arlindo e ao padre Dimas e a Jaqueline 

Teixeira. O vereador Francisco Teixeira falou da importância de Maria mãe de Jesus aos católicos. 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, doze de maio de dois mil e vinte e 

um. 

Presidente 

12 secretár 

22 secretái 
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