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Município de Muaná 

Poder Legislativo 

Câmara Municipal de Muaná 

ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA 
REALIZADA NO DIA VINTE 
E QUATRO DE FEVEREIRO 
DE DOIS MIL E VINTE E UM. 
Aos vinte e quatro dias do mês de fevereiro de ck,is mil e vinte e um as oito horas nó 
plenário Said Rauda Kalif, reuniram-se os senhores vereadores sob a presidência do 
vereador João Guilherme Kalum'e Kalif, que abriu a sessão e determinou ao primeiro 
secretário verificar o quórum ausente o vereador Francisco Teixeira a seguir deu início 
ao Pequeno Expediente com a leitura da Pauta do Dia: Encaminhar para a Comissão de 
Justiça, Legislação e Redação Final e Comissão de Saúde, Assistência Social, Meio 
Ambiente e Direitos Humanos, de Lei n° 00212021 de 12 de fevereiro de 2021. 
Assunto: Dispõe Sobre a instituição da Política Municipal de Saneamento Básico do 
Município e dá outras Providências Autoria: Poder Executivo Municipal. Projeto de Lei 
no  00312021 de 12 de fevereiro de 2021. Assunto: Dispõe Sobre o Gerenciamento de 
Resíduos de Serviços de Saúde - RSS do Município de Muaná. Autoria: Poder Executivo 
Municipal. Projeto de Lei n° 00412021 de 12 de fevereiro de 2021. Assunto: Dispõe 
Sobre o Processo de Revisão do Plano Diretor Municipal Participativo do Município de 
Muaná. Autoria: Poder Executivo Municipal Presidente da Comissão de Justiça, 
Legislação e Redação Final (Ver. Bartolomeu) Presidente da Comissão de Saúde, 
Assistência Social, Meio Ambiente e Direitos Humanos (Claudionor Calandrine) 
Requerimento n° 00212021 Assunto: Requer do Poder Executivo Municipal em caráter 
de urgência a LIMPEZA DO POÇO ARTESIANO E A TROCA DA CAIXA D'AGUA, da 
localidade da Vila Canaã, localizada no Baixo Rio Atuá, neste Município de Muaná, 
Estado do Pará. Autoria: Ver. Claudionor Calandrine Requerimento n° 003/2021 
Assunto: Requer do Poder Executivo Municipal em caráter de urgência a LIMPEZA DO 
FURO ITAGUA E DO RIO PARITÁ, neste Município de Muaná, Estado do Pará. Autoria: 
Ver. Claudionor Calandrine Requerimento n° 00212021 Assunto: Requer do Poder 
Público Municipal, que seja feita REFORMA e AMPLIAÇÃO do Cemitério municipal do 
Distrito de São Miguel do Pracuuba. Autoria: Ver. Nilton Teixeira Requerimento n° 
00312021, Assunto: Requer do Poder Público Municipal, que seja feita a reforma da 
Ponte IRINEU TEIXEIRA, ponte esta que faz a interligação da ponte principal até a 
praça que fica em frente à igreja daquele distrito de São Miguel do Pracuuba. Autoria: 
Ver. Nilton Teixeira Requerimento n° 00112021 Assunto: Requer do Poder Executivo 
Municipal em caráter de urgência a REFORMA GERAL DA "ESCOLA MUNICIPAL DR. 
CIPRIANO SANTOS, no Distrito de São Francisco do Jararaca (Titular), DR. CIPRIANO 
SANTOS ANEXO 1 (Ilha Uruá) e DR. CIPRIANO SANTOS ANEXO II (Ilha Abacatal), neste 
Município de Muaná, Estado do Pará. Autoria: Ver. Sonia Pereira Requerimento n° 
00212021 Assunto: Requer do Poder Executivo Municipal a IMPLANTAÇÃO DE UMA 
ESCOLA MUNICIPAL para atender os alunos da localidade da Ilha Periquitão, neste 
Município de Muaná, Estado do Pará. Autoria: Vereadora Sonia Pereira Requerimento 
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Assunto: Requer do Poder Público Municipal, que seja feita a Implantação de um Posto 
de Saúde no baixo Rio Tauá, neste Município de Muaná. Autoria: Vereadora Maria 
Enilza. Requerimento n° 00212021 Assunto: Requer do Poder Público Municipal, que 
seja feito atendimento ou a Implantação dos serviços do CRAS (Centro de Referência da 
Assistência Social) e CREAS (Centro de Referênciá,  Especializado de Assistência Social), 
nas localidades do Distrito de São Miguel do Pracuuba, Distrito de São Francisco do 
Jararaca e Vila de Ponta Negra, 'neste Município de Muaná. Autoria: Vereadora Maria 
Enilza Alves. a seguir a Palavra foi facultada: não houve manifestação do Plenário. 
Passando a tribuna popular: inscrito o senhor Kilber Nunes, que falou sobre os projetos 
a serem implementados do município de Muaná, na área da saúde, através de emendas 
parlamentar do deputado Jaques Neves. Passando ao Grande Expediente: a vereadora 
Enilza Lobato disse que foi até o hospital e viu medicamentos e o laboratório fazendo 
exames, que na gestão do ex prefeito Raimundo Cunha a saúde e educação eram bem 
assistidas. reivindicou atendimento médico hospitalar igual para todos que precisam, e 
a presença de médico pediatra nos postos de saúde (fez um requerimento verbal) para 
que seja contratado um ginecologista para atender na UMM. Denunciou a situação 
intrafegável das ruas de S. M. Pracuuba e solicitou providencias. O vereador 
Bartolomeu Silva, falou do excelente trabalho desenvolvido pelo prefeito Biri 
Magalhães, que apesar dos problemas deixado pelo ex gestor vem lutando para 
restabelecer o município e as fortes chuvas tem atrapalhado as obras. disse que saiu 
verba para as ruas de Pracuuba e sugeriu que seja aberta uma sindicância para ver o 
que a aconteceu com a referida verba. O vereador Gilmar Nunes disse que visitou o 
hospital, junto aos demais vereadores, e viram que está equipado para atender ao povo, 
sugeriu que o prefeito seja convidado a vir a tribuna falar sobre o governo, disse que faz 
parte da Comissão de saúde e está pronto para ir onde fd? necessário, que é um início 
de governo e preciso diálogo e entendimento e o gestor está pagando conta do governo 
passado, que na próxima semana virão engenheiros para verem a orla de Pracuuba, 
solicitou que o prefeito olhe de maneira igual para todas as regiões do município e o 
presidente desta Casa coloque contas dos governos anteriores para serem apreciadas. 
Falou que o local onde funcionava o lixão já está sendo limpo porem que ainda não seja 
aberto para construção de casas. Justificou a ausência do vereador Francisco Teixeira 
por estar doente, convidou os demais vereadores para unidos elaborarem projetos para 
Muaná. O vereador Abdiel Marques falou que foi o governo passado que começou as 
obras de asfalto e aterramento de ruas. Denunciou que o senhor Claudiomiro está 
tirando terreno no lixão para doar. O vereador Rosinaldo falou sobre gestor passado 
que durante todo o governo passado não viu inauguração de obras em Ponta Negra, só 
um posto inacabado e o povo necessita de atendimento e as pontes estavam caindo e 
foi falar com o deputado Fábio Freitas solicitando ajuda para a Ponta Negra para mudar 
a realidade da mesma. O vereador Kalif leu uma postagem do padre Fábio de Meio, 
pois o mundo vive a incerteza do corona vírus que teve na gestão passada muitos 
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