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ATA DA CERIMÔNIA DE POSSE DO EXCELENTÍSSIMO SENHOR GELCINEY 
MATOS DE CARVALHO, DECLARADO ELEITO VEREADOR EM 11 DE 
JANEIRO de 2018, PARA O MANDATO  2018/2020, REALIZADA EM 15 DE 
JANEIRO DE 2018. 

Aos quinze dias do mês de janeiro de dois mil e dezoito, precisamente às nove horas no 
Salão Nobre da Câmara Municipal de Abaetetuba, Plenário Mário Ferreira Fonseca presentes os 
Vereadores Reginaldo Rodrigues Mota – PSD, PRESIDENTE DA CAMARA, Aluisio Monteiro 
Correa – PSDB,  Edileuza Viegas Muniz- PT, Emerson João Negrão Rodrigues - PSDB, 
Fernandes de Oliveira Anselmo – PR, Márcio Barreto Silva – PSD, Sotério Oliveira Fagundes – 
PSDB procedeu-se o ato de posse do Excelentíssimo Senhor Gelciney Matos de Carvalho, filiado 
ao PR, diplomado Vereador eleito pelo Cartório Eleitoral da 7ª Zona, em vaga antes ocupada por 
Dilson da Silva Vilhena, cujo diploma de Vereador eleito foi cancelado em 11/01/2018. Após a 
abertura da cerimônia o Senhor Presidente da Câmara Municipal de Abaetetuba, Vereador 
Reginaldo Rodrigues Mota convidou o Senhor  Gelciney Matos de Carvalho a tomar assento ao 
plenário, conduzido por sua esposa Nilda. Convidou o Vereador Celsinho da Câmara de Belém, 
representando o Deputado Celso Sabino a tomar assento à Mesa. Convidou o Senhor Alberto 
Pinto, Representante do Deputado Sefer a tomar assento à Mesa. Convidou o Senhor Gelciney 
Matos de Carvalho a apresentar Declaração Pública de Bens e Diploma de Vereador Eleito.  
Apresentados os documentos respectivos, o Senhor Presidente convidou o respectivo Senhor a 
proferir o juramento de posse. Proferido o juramento, o Senhor Presidente declarou empossado o 
Vereador Gelciney Matos de Carvalho. Em ato contínuo concedeu a palavra ao Vereador 
Gelciney Matos de Carvalho para pronunciamento. O Vereador Gelciney Matos de Carvalho usou 
da palavra para dizer que agradece a Deus em primeiro lugar pela graça, à sua esposa Nilda, pois 
sem ela não teria conseguido retornar, agradece à sua família pelo apoio, ao Deputado Celso 
Sabino pelo apoio e ao povo que o elegeu. Que mesmo sem mandato nunca desamparou os seus 
eleitores. Pronunciou-se o Vereador Emerson Negrão para dizer que seria mais justa se a eleição 
fosse totalmente majoritária, que a vontade do povo precisa ser soberana. Parabenizou o 
Vereador Gelciney pela posse. Pronunciou-se o Vereador Fernandes de Oliveira Anselmo para 
dizer que é presidente do PR e que agora o seu partido tem novamente dois membros, o que 
nunca deveria ter sido diferente. Reconhece que o Vereador que estava no mandato fazia o seu 
trabalho, mas quer esclarecer que ele não é vitima, o Vereador Gel está tomando posse por 
direito com exatos mil novecentos e quarenta e oito votos e por isso merece todas as honrarias. 
Pronunciou-se o Vereador Josenildo Rodrigues Vilhena para dizer que um eleitorado do tamanho 
do nosso é possível começar a rediscutir o número de vereadores. Que ficou muito feliz com o 
retorno do Vereador Aluisio e agora com o retorno do Vereador Gelciney. Que o Vereador seja 
muito bem vindo para o trabalho político em prol do povo para construir o futuro. Pronunciou-se o 
Vereador Aluísio Correa para parabenizar o Deputado Celso Sabino por mandar seu 
representante, Senhor Vereador de Belem, Celsinho, e ao deputado Seffer por mandar seu 
representante, Senhor Alberto. Parabenizou o Vereador Gelciney e dizer que sabe exatamente o 
que o Vereador Gelciney sentiu, mas quer dizer que a vontade do povo está sendo respeitada. 
Disse que o Vereador que saiu tem competência e pode voltar, só precisa ter votos nas urnas. 
Parabenizou o Vereador Gelciney pela posse. Pronunciou-se o Vereador Sotério Fagundes para 
dizer que este é um momento de festa da democracia. É importante neste momento de crise 
política, acreditar na democracia. E esta posse depois de um ano, traz um sentido do que significa 
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a democracia para nós. Deu boas vindas, parabenizou o Vereador pela paciência de espera e que 
deu frutos, pois está sendo colocado no lugar que é dele, vereador Gelciney, dado por Deus por 
direito. Pronunciou-se o Vereador Márcio Barreto para parabenizar o Vereador Gelciney e dizer 
que desde que entraram fizeram uma parceria coletiva em prol do município e convida o Vereador 
para o grupo. Parabenizou o trabalho da Vereadora Edileuza que por seu trabalho no mandato 
conseguiu trazer o Governador do Estado e conceder titulo de terra a inúmeros vereadores do 
Cataiandeua. Chamou atenção para o Hospital Santa Rosa que é preciso que todos se 
empenhem para tê-lo de volta funcionando. Pronunciou-se a Vereadora Edileuza para 
cumprimentar aos presentes, disse ao Vereador Gelciney que os políticos apesar do descrédito 
continuam gerenciando este pais, é a política que direciona o país, mas não fazem nada 
sozinhos, não estão sozinhos. Que têm divergências políticas, cada um defende sua sigla 
partidária, mais superior a isso está um projeto político que defende o interesse da coletividade. E 
o Vereador representa isso. Quanto ao trabalho no Cataiandeua, reconhece que é o primeiro 
Governador que veio ao município entregar titulo de terra para 104 famílias e isso não veio de 
graça, foi fruto de muita luta, de muito Grito Terra Brasil. Que ainda há luta a continuar pela 
titularidade de terras do Bacuri, Itacupé e outros. Que o Vereador Gelciney seja bem vindo à 
Casa. Pronunciou-se o vereador Celcinho para dizer que veio privilegiar o Vereador Gelciney, em 
face da parceria que sempre tiveram, que está representando o Deputado Celso Sabino. E que 
todas as honrarias são merecidas para o Vereador Gelciney pelo trabalho que desempenha. 
Pronunciou-se o Vereador Reginaldo Mota para dizer que esta Casa  recebe o Vereador Gelciney 
com muito carinho. Que parabeniza o Vereador pela forma de trabalhar, que isso é que justifica o 
seu retorno. Que na Casa há um interesse coletivo pelo povo de Abaetetuba. Que o mandato dele 
é justo e merece todas as honrarias, por isso agradece a Deus por esse momento. O Senhor 
Presidente convidou o Vereador Gelciney Matos de Carvalho a assinar o termo de posse. Nada 
mais havendo a tratar a cerimônia foi encerrada em firmeza e para constar foi lavrada a presente 
ata que depois de lida e achada conforme será assinada pelos vereadores presentes.  

Plenário da Câmara Municipal de Abaetetuba, “Mário Ferreira Fonseca” em 15 de janeiro 
de 2018.   
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