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ATA DA SESSÃO 

ORDINÁRIA REALIZADA 

NO DIA NOVE DE JUNHO 

DE DOIS MIL E VINTE E UM 

Aos dez dias do mês de junho de dois mil e vinte e um as 8 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 vereadores: Gilmar Teima Sonia que 

tiveram suas faltas justificadas A seguir deu início ao Pequeno Expediente com a leitura da pauta do dia: 

requerimentos conjunto n° 15/2021 autoria dos vereadora Enilza Lobato, Rivaldo Pires e Abediel Marques, 

requer a construção de um parquinho na comunidade Nossa senhora de Fátima: requerimento n° A palavra 

foi facultada: Passando a Tribuna Popular: não houve oradores inscritos. Requerimento conjunto n° 

14/202, requerem do poder público municipal uma academia ao ar livre no Distrito de São Miguei do 

Pracuuba. Passando ao grande Expediente: a vereadora Enilza Lobato agradeceu a deus por voltar ao 

Pracuuba e ao vereador VAT as pessoas daquela localidade que a receberam de maneira tão cordial 

recebeu muitos elogios solicitou providencias do poder público em relação as drogas jovens a adolescentes 

e até crianças e não tem nenhum projeto de resgate na area do esporte para tirar e evitar as drogas, 

agradeceu ao padre Dimas pela ajuda doando durante o dia a quadra de esporte e convidou os demais 

vereadores para juntos possam criar projetos para resgatar das drogas. Agradeceu a secretaria de saúde 

pelas doses de vacinas colocadas para o povo. Achou absurdo a derruba de uma arvore no ponto de seu 

trabalho e aparecendo o suposto dono do referido e esta pessoa cometeu dois crimes, que aceitará se o 

prefeito desapropriar, porem na marra não aceitará que já procurou a justiça e que foi ela que derrubou a 

parede construída e não aceitará ameaças está indignada com esta situação e como parlamentar não 

aceitará crime e solicitou providencias. O vereador Claudionor agradeceu a Deus por tudo a administração 

Birí Magalhães pela aterro da rua Simão Monteiro e este trabalho irá se estender para as demais localidade, 

já está no cronograma do prefeito e contará com o apoio da CMM, que se alegra que as moções de pesar 

estão sendo poucos e este mês não houve nenhuma agradeceu a equipe da saúde pelo empenho na 

imunização do povo juto a virtude de Deus, pois sem ele nada pode acontecer, e um membro da 

denominação evangélica e passou mal e não houve a transferência imediata por motivo do estado grave e 

a ambulância no porto demorou por estar dando muitos atendimentos( esclarecimento pela secretaria de 

saúde), agradeceu a diretora Selma Pires pelo excelente trabalho dentro do hospital, denunciou o mal 

atendimento do medico dentro do hospital, porem disse que a diretora conversou com o referido 

profissional. E que lutará sempre para amenizar estas situações que não é só em Muaná e o prefeito está 

em Brasília concretizando um sonho de Muaná ter uma agencia da Caixa. Falou sobre a questão de 

segurança pública, e chamou atenção das entidades de segurança do Estado e município e sugeriu uma 

audiência pública para ser discutida estas situações. Um aparte o vereador Bartolomeu disse que tem que 

convidar as pessoas certas para surgir efeito. Prosseguindo o ver Claudionor agradeceu por tudo. 

O vereador Nilton Teixeira falou sobre Pracuuba já contar com exames laboratoriais e que devido a procura 

ser grande por esse serviço já está sendo necessário mais profissionais para esse atendimento reivindicou 

agua potável para aquela localidade foi feito levantamento das famílias para q o povo seja atendido e 

precisam de um projeto pois o sistema é ineficiente porem ve a preocupação do poder público com o 
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povo, disse que as drogas é um problema nacional e em Pracuuba o esporte já foi uia -atT'vidade relevante 

onde participaram de muitas competições, era necessário espaço físico e não tiveram apoio e estão 

levantando novamente este trabalho e disse que todo ajuda será bem vinda dos vereadores. Aparte a 

vereadora Enilza disse que Pracuuba necessita de uma unidade básica de saúde. Aparte o vereador 

Francisco Teixeira disse que nos torneios tem bebida alcoólica após os jogos com a presença de jovens e 

adolescência consumindo. Prosseguindo o ver Nilton disse que as pontes estão sendo restauradas 

conforme a maior necessidade e urgências a torre da caixa d'água e o prefeito tem visitado e tentado 

resolver as dificuldades. O vereador Francisco Teixeira, disse que o prefeito tem uma sintonia com criança 

que tem encontros pedagógicos onde a criança é pouca citada. E o sulfato de alumínio tem sido usado por 

pessoas nas ares ribeirinhas de maneira sem orientação e causa problemas de saúde, como foi o uso do 

gelo na agua, a lamparina etc.. e para perfurar poços de agua é necessário estudar se a agua está pronto 

para consumo que a saúde os problemas sempre vai haver porem a equipe do prefeito tem lutado para 

fazer o melhor. E que a pesca tem que ser feita segundo o que diz a lei e tudo trabalho tem que ter boa 

liderança e vereador não é ordenador de despesas. Passando a Ordem do dia: requerimento conjunto n° 

15/2021 autoria dos vereadora Enilza Lobato, Rivaldo Pires e Abediel Marques: em discussão, em votação. 

Aprovado. Requerimento conjunto n° 14/2021, requerem do poder público municipal uma academia ao ar 

livre no Distrito de São Miguel do Pracuuba: em discussão, em votação, aprovado. Passando as 

comunicações parlamentares: o presidente convidou para a próximas sessões ordinárias 16 e 17 de junho. 

E com o Tempo Regimental esgotado o presidente encerrou a sessão na qual mandou lavrar a presente ata 
assinada. Plenário Said Rauda Kalif, dez de junho de dois 

mil e vinte e 
Presidens. ~CZn~~~ 
12  secretário. 

22 secretário. 
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