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Município de Muaná  

Poder Legislativo 

Câmara Municipal de Muaná 

ATA DA 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 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: ausente os vereadores Francisco Teixeira Rivaldo Pires, 

que tiveram suas faltas justificadas, A seguir deu início ao Pequeno Expediente com a leitura da Pauta do Dia: 
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). Parecer da 

Comissão de Finanças e Orçamento, ao 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. A palavra foi facultada: os 

vereadores solicitaram moção de pesar as famílias enlutadas. Passando a Tribuna Popular: não houve oradores 

inscritos. Passando ao Grande Expediente: O vereador Bartolomeu Silva informou sobre as ações cio executivo 

e legislativo em busca de melhorias a qualidade de vida aos munícipes onde pra Muaná foi concedida a 

construção de uma creche. O vereador Abdiel Marques parabenizou o bom trabalho do vereador VAT pela 

atenção ao povo do atuá. Falou sobre ter participado de uma reunião em Brasília com o presidente do INSS 

cobrando o pagamento atrasado do seguro defeso que em outro momento já houve o não pagamento e lutaram 
e conseguiram o retorno desse benefício e estão novamente na luta para esse pagamento das parcelas 

atrasadas, solicitou oficio de parabéns ao presidente dessa entidade, e que está indo atras. parabenizou o 

prefeito pela vinda de uma agencia de caixa. Solicitou verbalmente a cobertura da operadora claro no alto atuá. 

O vereador Gilmar Nunes parabenizou os presidentes das colônias de pescadores na distribuição de cestas 

básicas solicitou moção de aplauso ao deputado Eder Mauro, senador Zequinha Marinho e ao prefeito Birí pela 

vinda da Caixa a Muaná, que foi a Belém para aquisição de uma creche p Muaná que será construída na 
comunidade Nossa Senhora de Fátima e também um posto de saúde falou sobre a linha de credito aos 

mototáxis. no COIMP que fica com o nome Kalifão. esteve em vários órgãos do Governo do Estado em busca de 

benefícios para o povo de Muaná e solicitou união entre o legislativo para buscar benefícios ao povo. Aparte o 

vereador Nilton falou sobre as caixas comunitárias para beneficiar comunidades distantes e estão tentando 

recuperar pois é uma questão de segurança pública. Prosseguindo o ver disse que foi em Pracuuba vendo a 
situação da caixa d'água de Pracuuba posto de saúde e solicitou do prefeito em nome de todos os vereadores 

providencias. A vereadora Enilza parabenizou o seu amigo, vereador Bolota, em defesa dos pescadores q todos 

os presidentes de colônias possam se unir em busca para o povo pescador disse tem divergência porem todos 

são seus amigos e que um acordo de pesca faz respeitar o período de não pode pescar etc e que não adianta só 

os presidentes se não tiver o acorda de pesca buscar atendimentos médicos odontológico. Parabenizou a equipe 
médica e enfermeiro e técnicos pelo atendimento a seu esposo quando passou pela cirurgia e que esse 
tratamento seja extensivo a todos que precisam. Agradeceu ao calendário de saúde a equipe da educação uma 

conquista da SEMTEPS, equipe da escola Paula Frassinete na pessoa da diretora Ursula Nogueira, incansável no 
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seu trabalho agradeceu a presença de vereadores e o prefeito em Pracuuba, solicitou verbalmente seja jogado 

aterro naquela comunidade. Aparte o vereador Gilmar disse que será emprestado duas máquinas para os 

trabalhos em Pracuuba e terá a semana do aterro para melhorias. Prosseguindo a vereadora disse que a 

comunidade realmente necessita solicitou apoio pois tem recebido reclamações sobre passagens para quem 

tem consulta marcada em Belém. Aparte o vereador Bartolomeu disse que tudo tem limite e tem paga mil e 

duzentas passagens por mês. Prosseguindo a vereadora disse que o prefeito traga os profissionais ao 

municípios. Solicitou explicação sobre a cobrança do IPTU. O vereador Kalif falou que não haverá desfile de 28 

de maio e que o trabalho do Legislativo é lento e demora para repercutir na comunidade convidou o prefeito 

para estarem na radio para saudar o povo no dia 28 de maio e que a banda fanfarra sair as ruas para saudarem 

esse dia histórico. Falou sobre os nove meses de salários não pagos e que ações ainda estão na justiça e tem 

conversado o parcelamento desta dívida pois é do município está pagando ações de outras gestões falou sobre 

o melhoramento das ruas com máquinas emprestadas ao município vai gerar matéria prima relação ao TFD só 

passagens liberadas pelo MP. Tv liberal mostrou o queijo marajoara tem selo e destaque para produção de 

queijo marajoara. Passando a Ordem do Dia: Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, ao Projeto de lei 

n° 007/2021: em discussão, em votação, aprovado. 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: em discussão, em 

votação, aprovado, em primeiro 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). Foram aprovados em bloco em primeiro turno. Passando as comunicações 

parlamentares: 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, vinte e seis 

de maio de dois mil evinte e um. 
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