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Aos dez dias do mês de março de dois mil e vinte um, as oito horas no pliiib Said Rauda Kalif, 
reuniram-se os senhores vereadores sob a presidência do senhor João Guilherme Kalume Kalif, 
que deu início a sessão e determinou que o primeiro secretário verificasse o quórum; ausente o 
vereador Francisco de Paula Almeida Teixeira, que se encontra com problemas de saúde, havendo 
quôrum para deliberação das matérias. A seguir deu início ao pequeno expediente com a leitura 
da pauta do dia; Apreciação, discussão e votação: Projeto de Lei n° 002/2021 de 12 de fevereiro 
de 2021 .Assunto: Dispõe Sobre a instituição da Política Municipal de Saneamento Básico do 
Município e dá outras Providências. Anexo Parecer d. Comissão Competente. Autoria: Poder 
Executivo Municipal. Apreciação, discussão e Votação: Projeto de Lei n° 003/2021 de 12 de 
fevereiro de 2021. Assunto: Dispõe Sobre o Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde - 
RSS do Município de Muaná. Anexo Parecer da Comissão Competente. Autoria: Poder Executivo 
Municipal Apreciação, discussão e votação: Projeto de Lei n° 004/2021 de 12 de fevereiro de 
2021 .Assunto: Dispõe Sobre o Processo de Revisão do Plano Diretor Municipal Participativo do 
Município de Muaná. Anexo parecer da Comissão Competente. Autoria: Poder Executivo Municipal 
Requerimento n° 001/202 lAssunto: Requer do Poder Executivo Municipal em caráter de urgência 
a reativação do sistema de abâstecimento de água do Rio Inamarú, localizado na Comunidade São 
Benedito bem como a instalação de um poço artesiano. Autoria: Vera. Teima Teixeira. 
Requerimento n° 002/202 lAssunto: Requer do Poder Executivo Municipal em caráter de urgência 
a limpeza do Furo Junteira, localizado no Rio Tejuquaquara e faz ligação ao Rio Tapuruquara. 
Autoria: Vera. Teima Teixeira. Requerimento n° 003/2021 Assunto: Requer do Poder Executivo 
Municipal em caráter de urgência a aquisição de uma lancha (voadeira) para dar suporte a 
pacientes com suspeita de Covid- 19, um médico para dar consultas para gestantes referente ao 
tratamento do pré-natal com intervalo de 15 em 15 dias, coleta de exames de rotina também com 
intervalo de 15 em 15 dias, vacinação para crianças regularmente e a contratação de um 
profissional da área de enfermagem para fazer tais atendimentos, no Distrito de São Francisco do 
Jararaca, neste município de Muaná, Estado do Pará. Autoria: Vera. Sônia Pereira. Requerimento 
n°001/202 lAssunto: Requer do Poder Executivo Municipal Implantação da rede de abastecimento 
de água da Passagem Santa Rosa, próximo a ITA, fazendo a interligação das Travessas Abel Martins 
e Simão Monteiro, nesta cidade de Muaná, Estado do Pará. Autoria: Ver. Rivaldo Pires. 
Requerimento no 001/202lAssunto: Requer do Poder Público Municipal, que seja feita a 
REFORMA da Escola HIPÓLITO BRITO, no Rio Partirá Mirí. Autoria: Ver. Bartolomeu Silva e 
Claudionor Calandrine. Requerimento no 002/202 lAssunto: Requer do Poder Público Municipal, 
a construção de um POSTO DE SAÚDE no Rio Parurú Mirí, de preferência ao lado da escola 
Hipólito Brito. Autoria: Ver. Bartolomeu Silva e Claudionor Calandrine. Requerimento no 
001/2021. Assunto: Requer do Poder Público Municipal, a CONTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL 
"BELMIRO MONTEIRO LOPES" na localidade do Rio Inamarú, neste município de Muaná, estado 



10 Pará. Autoria: Ver. Francisco Teixeira. Em seguida a tribuna popular não houve oradores 
nscrito. Passando ao grande expediente onde a vereadora Enilza Lobato fez uso 'da palavra e 
Darabenizou as mulheres muanense que são guerreiras e lutadoras pelo dia da mulher, e falou 
iue infelizmente a câmara Municipal não fez uma sessão especial para comemorar esse dia devido 
. pandemia que estamos enfrentando, em seguida o vereador Claudionor Calandrine, 
Darabenizou as mulheres muanense pelo dia internacional das mulheres ,o vereador Bartolomeu 
silva solicitou fez uso da palavra e pediu moção de parabéns a sua esposa pelo dia internacional 
Ia mulher e parabenizou as mulheres muanense por esse dia, o vereador Claudionor solicitou 
ovarnente a palavra e pediu permissão ao presidente para fazer uma oração a Deus clamando ao 

rim dessa pandemia covid19, que assola o mundo inteiro, onde já perdemos muitas pessoas 
iueridas do nosso município de Muaná do Pará e do Brasil todo, a vereadora Enilza Lobato 
solicitou a palavra e falou que está muito triste com essa'situação que assola o nosso município 
ralou  sobre o caso da menina Isabeila, uma criança de apenas sete meses de vida que veio a falecer 

que esse caso não é um caso isolado e que até agora não se tem resposta do que aconteceu o 
vereador Bartolomeu silva relatou que hoje em dia na unidade Mista o médico de plantão não 
rica na Unidade, mas em sua residência sendo acionado pelo enfermeiro de plantão na hora de 
ima emergência, que isso não deveria acontecer, o médico deveria ficar no hospital no dia de seu 
plantão e não em sua residência , parabenizou o prefeito pela iniciativa que teve de montar uma 
comissão para apurar os fatos do que está errado e que seja punido se realmente houve negligencia 

aconteceu com a menina Isabçlla na Unidade Mista de Muaná, Abediel Marques solicitou a 
palavra e falou sobre o plantão do hospital onde o vigia sai e deixa tudo trancado sem que as 
pessoas tenham acesso de entrar e sair do hospital que o vigia não pode deixar seu posto na hora 
:le trabalho, e que o médico chega bravo para fazer o atendimento das pessoas que precisam ,falou 
Ia limpeza do furo no alto rio atua que foi feita por ele e outras pessoas da comunidade um mutirão 
le limpeza e que agora foi informado que apareceu outros que já receberam salários para fazer a 
impeza do rio querendo ser o pai da criança da limpeza do igarapé que foi ele e a comunidade que 
izeram falou sobre o seu requerimento que solicitou uma ambulancha para o transporte das 
essoas doente daquela localidade , parabenizou o prefeito pela atitude de criar uma comissão 
ara investigar o que aconteceu com a menina Isabeila,. em seguida a palavra foi solicita pelo 
rereador Gilmar Nunes ,que parabenizou as mulheres muanense, falou que as pessoas tem que 
ratadas com mais carinho e respeito no hospital e que tem que melhorar os atendimentos que 
em que haver mais dialogo, falou sobre o que aconteceu com a menina Isabeila e parabenizou o 
'refeito pela sua atitude de criar uma comissão para apurar os fatos, e que apoia o prefeito para 
ue seja feito um quarto no hospital para que os médicos fiquem nos seus plantões, em seguida a 
ereadora Sonia Pereira solicitou a palavra e falou sobre o problema de saúde na localidade do 
raraca que está em estado de calamidade em relação ao corona vírus e que o posto de saúde se 
ncontia fechado sem justificativa, que há dois técnicos naquela localidade, solicitou ao presidente 

e fosse enviado oficio a secretária de saúde dando esclarecimento sobre a verba pública que está 
iindo para esta secretaria e como é destinados aos postos de saúde, o vereador Odivaldo Martins 
u esclarecimento que já foi destinado um técnico para a localidade do jararaca, que os dois 
cnicos de lá se encontram com Covid e por esse motivo que o posto estava dois dias fechado, 
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passando para a ordem do dia, onde todos os requerimentos e projetos de leis foram lidos e 
aprovados e com o tempo regimental esgotado o presidente deu por encerrado essa sessão à qual 
mandou lavrar a presente ata, que após lida e achada conforme será pela mesa assinada. Plenário 
Said Rauda Kalif, ç 1de-, arço de dois e vinte. 
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