
Município de Muaná 
Poder Legislativo 

Câmara Municipal de Muaná 

PORTARIA N O  27/2019, de 19 de fevereiro de 2019. 

O Exmo. Sr. GILMAR MINES VALE, 
Presidente da Câmara Municipal de 
Muaná no uso de suas atribuições 
legais que lhe são conferidas pelo 
Regimento Interno: 

CONSIDERANDO a prerrogativa legal do cargo da Presidência do Legislativo de 
Muaná em designar a formação das comissões permanentes a partir da indicação dos 
lideres partidários da Câmara Municipal (Art. 31, XLI, e Art. 46, § 30, do Regimento 
Interno da Câmara Municipal de Muaná); 

CONSIDERANDO a necessidade da garantia da participação ampla e igualitária 
dos Edis nas Comissões Permanentes, bem como, atender a proporcionalidade 
partidária na formação das comissões; e 

CONSIDERANDO que há limitação aos vereadores em participar de comissões 
permanentes e a necessidade de se adotar a razoabilidade e proporcionalidade para se 
garantir a participação igualitária aos Vereadores na formação das comissões na 
medida da possibilidade de se compatibilizar ao quantitativo de vagas destas e das 
respectivas indicações dos lideres partidários, 

Art. 10  Nomear os vereadores abaixo para comporem as Comissões 
Parlamentares Permanentes para a Câmara Municipal de Muaná para o Biênio 
2019/2020, em conformidade com o parágrafo 3° do Art. 46 do Regimento Interno da 
Câmara Municipal de Muaná: 

1 - A Comissão de Justiça, Legislação e Redação Final será composta pelos 
seguintes membros: 

a) Francimar Martins de Meio Pereira; 

b) Francisco de Paula Almeida Teixeira; e 

c) João Guilherme Kalume Kalif. 

II - A Comissão de Economia, Finanças e Orçamento será composta pelos 
seguintes membros: 

a) Bruno Giovane Pimenta Rodrigues; 

b) João Guilherme Kalume Kalif; e 

c) Francisco de Paula Almeida Teixeira. 

III - Comissão de Educação, Cultura, Desporto e Turismo será composta elos 
seguintes membros: 

a) Isaac Nogueira Pereira; 
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b) Domingos Nazareno Silva da Silva; e 

c) Bruno Giovane Pimenta Rodrigues. 

IV - A Comissão de Tombamento, Obras, Serviços Públicos, Urbanismo e 
Transporte será composta pelos seguintes membros: 

a) Claudio Barbosa Sidonio; 

b) Elizabeth da Costa Gavino; e 

c) Isaac Nogueira Pereira. 

V - A Comissão de Saúde, Assistência Social, Meio Ambiente e Direitos 
Humanos será composta pelos seguintes membros: 

a) Claudio Barbosa Sidonio; 

b) Elizabeth da Costa Gavino; e 

c) Francimar Martins de Melo Pereira. 

Art. 2° - Na forma do Artigo 52 e seguintes do Regimento Interno da 
Câmara Municipal de Muaná, deverão os membros das comissões permanentes 
formados por este ato se reunirem imediatamente para deliberarem sobre a escolha de 
seus Presidentes e Vice-presidentes, bem como, para prefixar os dias e horas em que 
cada comissão se reunirá ordinariamente 

Art. 3° - O Presidente de cada Comissão, escolhido na forma regimental, 
deverá comunicar por escrito dia e hora das reuniões Ordinárias das Comissões, 
conforme deliberação da respectiva comissão. 

Art. 4° - O Membro da Comissão que faltar 03 (três) reuniões Ordinárias 
ou intercaladas na Sessão Ordinária será destituído por seu Presidente e sendo este 
qualquer membro comunicará ao Presidente da Comissão para efeito de destituição. 

§ 1° - Independente, de ter matéria ou não em pauta na Comissão, os 
membros deverão se reunir no dia e na hora acertada pela Comissão. 

§ 2° - O Presidente da Comissão deverá encaminhar a lista de presença 
nas reuniões semanais à Presidência da Câmara para efeito de fiscalização da 
presença dos vereadores na Comissão. 

Art. 5° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, ficando 
revogadas as disposições em contrário. 

Dê-se Ciência, Registre-se, Publique-se e Cumpra-se. 

Câmara Municipal de Muaná, 19 de fevereiro de 2019. 

O-Â- 
_/ lá.AR NUNà V IE 

Presidente da Câmara Municipal de Muaná 
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