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ATA DA SEGUNDA SESSÃO 

ORDINÁRIA REALIZADA 

NO DIA VINTE E SEIS DE MAIO 

DE DOIS MIL E VINTE E UM 

Aos vinte e seis dias do mês de maio de dois mil e vinte e um as 12 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: ausente os vereadores Francisco Teixeira que teve sua 

falta justificada. A seguir deu início ao Pequeno Expediente com a leitura da pauta do dia: atas das sessões 

ordinárias realizadas no dia 12.05.21. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, ao Projeto de lei n° 

007/2021. Projeto de lei n° 007/2021, que dispõe sobre as diretrizes para elaboração da lei Orçamentária para 

o Exercício de 2021 e dá outras providencias. Projeto de lei n° 09/2021, cria o Departamento Municipal de 

trânsito do Município de Muaná e dá outras providencias. Requerimento conjunto n° 12/2021, de autoria de 

todos os vereadores que compõem a Câmara Municipal de Muaná. Requerem da empresa de telefonia Claro 

S.A. em caráter de urgência a instalação de uma estação transmissora de radiocomunicação na localidade Alto 

Rio Atuá, Vila Valéria, na região do Marajó MÁ-PÁ. Requerimento n° 05/2021, autoria da vereadora Enilza 

Lobato Alves, requer do Poder público Municipal a reforma da passagem Tancredo Neves. Projeto de Indicação 

n° 01/2021, autoria do vereador João Guilherme Kalume Kalif, solicita ao Poder Público Municipal que proponha 

lei Municipal para criar a coordenadoria Municipal de proteção e defesa Civil (COMPDEC) do município de 

Muaná-PÁ. projetos de Decreto Legislativo de 25 de maio de 2021, concede a comenda 28 de maio 

respectivamente aos senhores(as) Ursula Andress Nogueira Teixeira. Alessandra Haber Carvalho Santos. 

Marcelo Pinheiro dos Santos. Raimundo Benedito de Almeida Paula. Sergio Luís Fernandes dos Anjos. Paulo do 

Nascimento Jaques. Jorge da Costa Valente. Bruno Geovane Pimenta Rodrigues. Arlindo Leal Marques. Dimas 

Ferreira da Silva. Maria Celia Videira Ferreira, (titulo). Erick da costa Monteiro, (título). Jose Antônio da Silva 

Bastos, (título). A palavra foi facultada: Passando a Tribuna Popular: não houve oradores. Passando ao Grande 

Expediente: O vereador Abdiel Marques um pai de família solicitou uma caixa de gordura do hospital de 

referência. O vereador Claudionor Calandrine agradeceu a Deus disse que todas as sessões tem pedido de 

moção de pesar que vida é passageira e vale a pena guardar ressentimentos, mas que se deve amar 

infinitamente agradeceu pela vida do prefeito vice prefeito ao vereador Nilton pela receptividade. Falou da 

visita em Ponta Negra que vai surgir efeitos e que o prefeito já está providenciando a reforma do sistema de 

agua e as coisas não podem ser resolvida de uma vez é necessário planejamento, falou de sua visita ao coimp, 

e que tem prazo para verem as obras inacabadas e serem executadas como algumas citadas pelo vereador, fez 

visitas a escola Ludovico reuniu com pais e funcionários e está sem condições de funcionar, solicitou 

requerimento conjunto para q haja sessões itinerantes. O presidente vereador KaIif, disse que as itinerantes 

ficarão para o segundo semestre. O vereador Bartolomeu Silva falou sobre o 28 de maio e os heróis que 

deixaram a histórias e citou o nome de alguns deles. O ver Gilmar Nunes ressaltou a importância do dia 28 de 

maio. Falou sobre a cobrança do IPTU que é lei para a regularização do imóvel, falou sobre a nova variante da 

covid e disse que possam passar. Parabenizou o vereador Claudio pelas suas colocações na tribuna, solicitou 

moção de parabéns ao seu filho Geovane pelo seu aniversário. Passando a Ordem do Dia: atas das sessões 

ordinárias realizadas no dia 12.05.21: foram aprovadas. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, ao 
Projeto de lei n° 007/2021: em discussão, em votação, aprovado em 2° turno. Projeto de lei n° 007/2021, que 
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dispõe sobre as diretrizes para elaboração da lei Orçamentária para o Exercício de 2021 e dá outras 

providencias: em discussão, em votação, aprovado em 2° turno, projetos de Decreto Legislativo de 25 de maio 

de 2021, concede a comenda 28 de maio respectivamente aos senhores(as) Ursula Andress Nogueira Teixeira. 

Alessandra Haber Carvalho Santos. Marcelo Pinheiro dos Santos. Raimundo Benedito de Almeida Paula. Sergio 

Luís Fernandes dos Anjos. Paulo do Nascimento Jaques. Jorge da Costa Valente. Bruno Geovane Pimenta 

Rodrigues. Arlindo Leal Marques. Dimas Ferreira da Silva. Maria Celia Videira Ferreira, (titulo). Erick da costa 

Monteiro, (título). Jose Antônio da Silva Bastos, (título): colocados em bloco: Em discussão, em votação, 

aprovados em segundo turno. Projeto de lei n° 09/2021, cria o Departamento Municipal de trânsito do 

Município de Muaná e dá outras providencias: encaminhado a comissão competente. Requerimento conjunto 

n° 12/2021, de autoria de todos os vereadores que compõem a Câmara Municipal de Muaná. Requerem da 

empresa de telefonia Claro S.A. em caráter de urgência a instalação de uma estação transmissora de 

radiocomunicação na localidade Alto Rio Atuá, Vila Valéria, na região do Marajó MÁ-PÁ: foi aprovado. 

Requerimento n° 05/2021, autoria da vereadora Enilza Lobato Alves, requer do Poder público Municipal a 

reforma da passagem Tancredo Neves: foi aprovado. Projeto de Indicação n°01/2021, autoria do vereador João 

Guilherme Kalume Kalif, solicita ao Poder Público Municipal que proponha lei Municipal para criar a 

coordenadoria Municipal de proteção e defesa Civil (COMPDEC) do município de Muaná-PÁ: encaminhado a 

comissão competente. Passando as Comunicações Parlamentares: o presidente convidou para as próximas 

sessões ordinárias nos dias 09 e 10 de junho. E com o Tempo Regimental esgotado o presidente encerrou a 

sessão na qual mandou lavrar a presente ata que após lida e achada conforme será pela Mesa assinada. Plenário 

Said Rauda Kalif,Je e, is dias doês de maio de dois mil e vinte e um. 

President_ 

12 secretário. 

22  secretário. 
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