
tJU.0A 	.J( 

APROVADO _/ 	\\• 
es Seas*. 	 A 

-- 	(1 Município de Muana  
Poder Legislativo 

Câmara Municipal de Muaná 

ATA DA PRIMEIRA SESSÃO 

ORDINÁRIA REALIZADA NO 

DIA DEZ DE FEVEREIRO 

DE DOIS MIL E VINTE E UM 

Aos dez dias do mês de fevereiro 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: o presidente procede a leitura da 

portaria n 013/2021, de 01/ de janeiro de 2021, composição das comissões permanente para o biênio 

2021 a 2022. Projeto de Lei n 001/ 2021 de 20 de janeiro de 2021, dispõe sobre a abertura de crédito 

Adicional Especial no Orçamento de 2021 e dá outras providencias. De autoria do Poder Executivo. 

Requerimento n 001/2021, de autoria do vereador Nilton Santos Freitas Teixeira, requer do Poder 

Executivo Municipal em caráter de urgência a construção em alvenaria da torre da caixa d'água, assim 

como também a troca da rede de abastecimento de água do Distrito de São Miguel do Pracuuba neste 

município M-PÁ. Requerimento n 004/2021, de autoria do vereador Nilton Santos Freitas Teixeira, requer 

do Poder Público Municipal a construção em concreto da ponte da orla marítima de São Miguel do 

Pracuuba neste município. Requerimento n 001/2021, de autoria do vereador Claudionor Calandrine, 

requer do Poder Executivo a reforma (pontes, pintura, troca de lajotas) em caráter de urgência da escola 

E.M.E.F. Vicente Cardoso, neste município. Requerimento n 001/ 2021, de autoria do vereador Abdiel 

Marques, requer do Poder Executivo Municipal a reforma da ponte da passagem Açaizal neste município. 

A palavra foi facultada: a ver Enilza solicitou moção de pesar a família Teixeira pelo falecimento de seu 

entiquerido. O presidente uniu-se a as moções de pesar e colocou a necessidade de cumprir as medidas 

sanitárias de prevenção a covid 19. Passando a Tribuna Popular: não houve oradores inscritos. Passando 
ao Grande Expediente: o vereador Abdiel Marques Solicitou a reforma da ponte da passagem Açaizal e 

colocou-se a disposição do Executivo para organizar mutirão para reforma da referida ponte, pois já 

iniciou com a ajuda de muitos amigos a construção de uma casa para uma família carente, disse que já 

saiu uma emenda parlamentar para a aquisição de uma ambulancha para atender os moradores do alto 

Atuá. O vereador Gilmar Nunes Disse que o Executivo através de secretaria de obras já está fazendo o 

levantamento da situação das pontes para receberem as reformas ou aterramento, que o legislativo 

ajudando tudo dará certo. Disse que uma parte da verba da Câmara que ele não usou foi devolvida ao 

executivo com a intenção de comprar uma lancha para atender as localidades mais distantes, que o 

legislativo possa ir atras de deputados na tentativa de conseguir emendas para aquisição de mais lanchas 

para atender as comunidades distantes. Perguntou onde está a ambulancha conseguida pelo vereador 

Bruno. O vereador Rosinaldo disse que juntos vão conseguir grandes benefícios para o município, falou 

da visita do prefeito verificando as situações da ponte, que correrá atras de recursos para o município. 
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Parabenizou o prefeito por desativar o lixão da estrada Pedro Ferreira e a Polícia Militar pelo 

patrulhamento das ilhas e localidades, solicitou a presença de um dentista nos postos de saúde. e colocou-

se a disposição para trabalhar em prol do município. O vereador Rivaldo Pires parabenizou o prefeito Birí 

Magalhães e reafirmou sua aliança com o mesmo dizendo que os interesses de oposição e situação são 

os mesmos. A vereadora Enilza Lobato disse que quando o prefeito se reporta dá a impressão que está 

tudo bem porém tem recebido muitas denúncias de pessoas que moram em lugares que não tem 

segurança e as pessoas estão colocando luminárias com recursos próprios principalmente nas periferias 

falou do número de exames citados pelo prefeito, disse que trouxe seu marido fez todos os exames 

solicitado pelo médico e que em seguida um jovem de Pracuuba pagou em laboratório particular, disse 

que esse bom atendimento seja para todos. viu o excelente trabalho durante a campanha e que menos 

de dois meses de gestão o povo está reclamando e um grupo de ACS lhe disse que estão indo cumprir 

horário pois há falta de material para o trabalho desses profissionais, em respeito ao povo que paga os 

vereadores, as sessões sejam realizadas semanalmente. O vereador Bartolomeu Silva disse que é 

obrigação do Legislativo defender o povo e que alguns tem um discurso e na prática é outro que o prefeito 

tem organizado o município que estava em situação precária por descaso da administração passada na 

saúde todos tem que ser atendido de maneira igual e o prefeito não está fazendo mais porque os recursos 

são poucos e o país passa pela pandemia. O vereador Claudiorior Calandrine falou está pronto para 

trabalhar pelo bem estar do município que é um trabalho árduo e o município é muito grande com suas 

peculiaridades e juntos possam agradeceu as pessoas que o elegeram quer se colocar como companheiro 

para atender demandas do município, parabenizou o prefeito pelo excelente trabalho, a ver Enilza pala 

preocupação que também é a preocupação de todos, é necessário calma pois o prefeito está canalizando 

recursos para beneficiar Muaná e o mesmo tem deixado o diálogo aberto e também acompanhar a cada 

vereador na busca de recursos para o município a equipe do prefeito está empenhada para fazer o 

possível. O vereador VAT agradeceu a Deus disse que se tem dinheiro em caixa porque não começa pela 

Atua que é mais necessitada e agilizaria este atendimento e se colocou a disposição. O vereador Nilton 

Teixeira agradeceu a Deus por estar de volta ao Legislativo disse que atentou para discurso do colega 

sobra a grandeza e as dificuldade do município pela sua disposição geográfica e não tem ideia de quantos 

atendimentos fez na gestão passada mesmo sem mandato e não viu serviço oferecido pela referida 

gestão, que Pracuuba na questão de segurança, já houve a presença efetiva da PM e foi retirada na gestão 

passada e hoje já há a presença no fim de semana, parabenizou, a preocupação de todos com o povo e 

desejou boa sorte ao poder executivo na administração e aos vereadores q possam levar qualidade de 

vida ao povo. Passando a Ordem do Dia: Projeto de Lei n 001/ 2021 de 20 de janeiro de 2021, dispõe 

sobre a abertura de crédito Adicional Especial no Orçamento de 2021 e dá outras providencias, De autoria 

do Poder Executivo, foi encaminhado as comissões competentes. Requerimento n 001/2021, de autoria 

do vereador Nilton Santos Freitas Teixeira, foi aprovado. Requerimento n 004/2021, de autoria do 

vereador Nilton Santos Freitas Teixeira, foi aprovado. Requerimento n 001/2021, de autoria do vereador 

Claudionor Calandrine, foi aprovado. Requerimento n 001/ 2021, de autoria do vereador Abdiel Marques, 

foi aprovado. Passando as comunicações parlamentar: os vereadores fizeram seus agradecimentos. E com 
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o tempo regimental esgotado o presidente encerrou a sessão na qual mandou lavrar a presente ata que 

após lida e achada conforme erá.pela mesa assinada. Plenáro Said Rauda Kalif, dez de fevereiro de dois 

mil e vinte e um. 

Presidente. 

12 secretário 

2° secretário 
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