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ATA Nº. 009 - SESSAO EXTRAORDINARIA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE ABAETETUBA, REALIZADA EM 19.03.2021. 

 

Aos dezenove dias do mês de março de dois mil e vinte e um, no Plenário da Câmara 1 

Municipal de Abaetetuba – Mário Ferreira Fonseca – ao horário regimental o Senhor 2 

Presidente, Vereador Aluisio Monteiro Corrêa, solicitou ao Senhor 1º Secretário, 3 

Vereador Cristiano Silva Lopes a proceder a chamada dos Senhores Vereadores e das 4 

Senhoras Vereadoras presentes na reunião da qual constaram o(a)s seguintes: o(a)s 5 

seguintes: Aluísio Monteiro Corrêa, Gilberto Raulino Costa, Cristiano Silva Lopes, 6 

Vagner Augusto de Sena Ferreira, Edileuza Viégas Muniz, Ezequiel Viégas do Rego, 7 

Emerson João Negrão Rodrigues, Fernandes de Oliveira Anselmo, Jociane de Jesus 8 

Bitencourt Dias, Maria Madalena Silva da Silva, Max Willian Sousa Farias, Elder da 9 

Silva Feio, Sotério Oliveira Fagundes e Reginaldo Mota. Havendo número legal o 10 

Senhor Presidente deu por aberto os trabalhos da presente sessão extraordinária 11 

virtual e justificou a ausência do Vereador Gelciney Matos por estar em tratamento de 12 

saúde. Anunciada a ordem do Dia o senhor Presidente passou a submeter ao plenário 13 

a matéria em pauta. Em pauta o projeto de Lei nº. 012/2021, de autoria do Poder 14 

Executivo que iniciativa do Poder Executivo, que Dispõe sobre medidas excepcionais 15 

de isenção tributária de taxa de fiscalização de exercício de atividade feirante, para a 16 

redução dos impactos sobre a atividade econômica do município, causados pelas 17 

medidas restritivas determinadas pela pandemia de Covid-19. Lido o parecer favorável 18 

da Comissão de Justiça, o sugeriu emenda aglutinativa ao Art 3º acrescentando a 19 

expressão “retroagindo seus efeitos legais a 17 de março de 2021” foi submetido à 20 

discussão, pronunciou-se o Sotério Fagundes para dizer que entende o projeto como 21 

uma grande importância para o município de Abaetetuba por observar que os 22 

segmentos profissionais da feira contribuem diariamente com o município pagando os 23 

seus tributos e no momento de pandemia e lockdown reduz a frequência das pessoas e 24 
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logicamente o comércio então se faz necessária a redução desses tributos para 25 

amenizar os impactos desse momento tão difícil. Pronunciou-se a Vereadora Madalena 26 

para dizer que o projeto é de extrema relevância em face dos problemas causados pela 27 

pandemia. Sabendo que a população da feira é uma população menos favorecida e 28 

com a redução do fluxo de pessoas as vendas caem, então o projeto se faz justíssimo. 29 

E é muito sensível o olhar do Poder Executivo sobre esses trabalhadores. Pronunciou-30 

se o Vereador Max para falar que sua posição perante o projeto é muito positiva, pois 31 

toda a ajuda apresentada neste momento difícil é viável e deve ser considerada. 32 

Submetido à votação, foi aprovado por unanimidade. Lido o parecer favorável da 33 

Comissão de Finanças, foi submetido à discussão. Pronunciou-se a Vereadora Jô Dias 34 

para defender o parecer da Comissão de Fianças explicando que o projeto é muito 35 

importante neste momento em que o simples vendedor da feira está passando por 36 

sérias dificuldades. Submetido à votação, foi aprovado por unanimidade. Lido o projeto 37 

de Lei nº. 012 foram submetidos à discussão. Não havendo debatedores inscritos, foi 38 

submetido à votação e aprovado - por unanimidade - em primeira discussão e votação. 39 

Nada mais havendo a tratar o Senhor Presidente deu por encerrada a presente sessão, 40 

convocou os senhores Vereadores e as senhoras Vereadoras para apreciar em 2º 41 

turno o projeto de Lei nº. 012/2021, em cinco minutos. Em firmeza e para constar foi 42 

lavrada a presente ata que depois de lida e achada conforme será votada pelo plenário 43 

e assinada pelos membros da Mesa.  44 

Aprovada em 14 de abril de 2021.  
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