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REALIZADA NO DIA ONZE DE MARÇO 
DE DOIS MIL E VINTE UM 

Aos onze dias do mês de março de dois mil e vinte um, as oito hfã4)Yenário 
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 
quórum para deliberação das matérias. A seguir deu início ao pequeno 
expediente com a leitura da pauta do dia; Requerimento n° 00312021 
Assunto: Requeiro na forma regimental depoi de ouvido o soberano plenário 
desta casa, que seja encaminhado ao Senhor Eder Azevedo Magalhães - Prefeito 
Municipal de Muaná, que sejam tomadas as devidas providências junto ao setor 
competente da SEDUC/PARÁ para que seja implantado o Ensino Médio 
Modalidade SEI na localidade do Médio Rio Atuá, na Escola Municipal "Ludovico 
Hermógenes Rodrigues" situada no Sítio Mariahí na zona rural de nosso 
Município de Muaná. Autoria: Vera. Eniiza Lobato Requerimento n° 00512021 
Assuntos: Requer do Poder Executivo Municipal a CONTINUIDADE DA OBRA 
DE AMPLIAÇÃO E REFORMA do Posto de Saúde IRMÃO TINO SIMIONATO, no 
Distrito de São Miguel do Pracuúba, neste Município de Muaná, Estado do Pará. 
Autoria: Ver. Nilton Teixeira Requerimento Conjunto n° 00212021 Assuntos: 
Requerem do Poder Público Municipal, a Construção da Ponte Alta no Final da 
Passagem Pinheiro, Construção da Rampa do Final da Passagem Açaizal e a 
Construção do Trapiche e Rampa da Passagem Miritizal, nesta cidade de 
Muaná, estado do Pará. Autoria: Todos os Vereadores da Câmara de Muaná. 
Requerimento Conjunto n° 00112021 Assuntos: Requer do Poder Público 
Municipal, em caráter de urgência MELHORIAS NO SISTEMA DE 
ABASTECIMENTO da água de parte do Bairro da Rua Nova, nesta cidade de 
Muaná, estado do Pará. Autoria: Todos os Vereadores da Câmara de Muaná. 
Em seguida a tribuna popular não houve oradores inscrito. Passando ao grande 
expediente onde nenhum vereador fez uso da palavra, passando a ordem do dia, 
onde todos os requerimentos foram lidos e aprovados e com o tempo regimental 
esgotado o presidente deu por encerrado essa sessão k qual mandou lavrar a 
presente ata, que após lida e achada conforme será pela mesa assinada. 
Plenário Said Rada Kalif, onze de marco de dois mil e vinte. 
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