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ATA DA SESSÃO 

ORDINÁRIA REALIZADA 

NO DIA NOVE DE JUNHO 

DE DOIS MIL E VINTE E UM 

Aos nove dias do mês de junho 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: presente todos os 

vereadores. A seguir deu início ao Pequeno Expediente com a leitura da pauta do dia: atas das 

sessões ordinárias realizadas no dia vinte e seis de maio de dois mil e vinte e um. Requerimento n° 

0/2021, de autoria da vereadora Enilza Lobato Alves, requer do Poder público municipal um posto 

de saúde na comunidade Nossa Senhora de Fátima, localizada na estrada Pedro Ferreira, nesta 

cidade. Má-Pá. Requerimento n° 13/2021, autoria dos vereadores Abdiel Pinto Marques e Maria 

Enilza Lobato Alves. Requerem do poder público municipal em caráter de urgência a implantação de 

um posto da guarda municipal na localidade Vila Valéria, no alto Rio Atuá, neste município. Má-Pá. A 

palavra foi facultada: não houve manifestação do Plenário. Passando a Tribuna Popular: não houve 

oradores inscritos. Passando ao grande Expediente: A palavra foi facultada: o vereador Gilmar Nunes 

falou sobre a cobrança de imposto do açaí para exportação para cada região fique o valor cobrado 

revestido em melhoria da qualidade de vida( sugeriu a criação de uma lei). Com aparte O vereador 

Francisco Teixeira falou sobre GTV que beneficiará o município. Prosseguindo o vereador Gilmar que 

o IDH do marajó é muito baixo e que posam lutar para melhorar esta realidade. O vereador VAT falou 

sobre um acidente que uma pessoa morreu eletrocutado, solicitou moção de pesar a família , e para 

quem tem seus prédios que vejam esta situação. Agradeceu ao prefeito Birí que está aterrando a rua 

em que mora. O vereador Abdiel Marques cobrou suas solicitações feito através de requerimento 

para passagem açaizal e que vai cobrar até ver executado pois foi só começam o serviço e todos os 

dias recebe reclamações na porta de sua casa e de sue celular pois aqueles moradores não podem 

sair de casa pois a ponte está intrafegável. Reivindicou agua na rocinha que há mais de uma semana 

sem agua e sem explicação e para a passagem Porfírio Daniel (buraco escuro). A vereadora Sonia 

Pereira reivindicou segurança pública no jararaca e dia 2 aconteceu o maior assalto com reféns e em 

nome do povo fez essa solicitação e que juntos com os poderes de boa vista e limoeiro para 

encontrarem solução, e que a presença da pm inibiria assaltos e solicitou uma audiência pública na 

quela localidade. Aparte o ver Rosinaldo reforçou a reivindicação por segurança em Ponta Negra. 

Aparte o vereador Drago disse que durante a campanha do Estado possa ser colocada esta situação 

de insegurança. E que o PPA terá um questionário para a população. Prosseguindo a vereadora Sonia 

finalizou solicitando a data da itinerante. O ver Bartolomeu Silva disse q é preocupante a situação de 

insegurança e que é uma situação quase impossível e se os senadores e demais representante fossem 

até o presidente solicitar por mais segurança e que Muaná necessitaria de 100 mil militares e que 

tem tirar as forças armadas do quartel e por para trabalhar por mais segurança. Aparte o vereador 

Gilmar disse que a insegurança está em todo lugar e que é necessário postos de apoio. Prosseguindo 

o vereador Bartolomeu finalizou dizendo que Polícia Civil e Militar tem que estarem de mãos dadas. 

Passando a Ordem do dia: ata das sessões ordinárias realizadas no dia 26 de maio de 2021 foram 
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aprovadas. Requerimento n° 06/2021, de autoria da vereadora Enilza Lobato Alves: em discussão, 

em votação, aprovado. Requerimento n° 13/2021, autoria dos vereadores Abdiel Pinto Marques e 

Maria Enilza Lobato Alves: em discussão, em votação, aprovado. Passando as comunicações 

parlamentares: os vareadores fizeram seus agradecimentos. 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 Mes assinada. Plenário Said Rauda Kalif, nove de junho de dois mil e vinte e um. 

Presi d en 

12 secretário. 

2 2  secretário. 
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