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ATA N°.011 DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE ABAETETUBA, REALIZADA EM 24.03.2021. 
 

Aos vinte e quatro dias do mês de março de dois mil e vinte e um, por meio da plataforma 1 

zoom (link), ao horário regimental, o Senhor Presidente, vereador Aluisio Monteiro Corrêa, 2 

solicitou ao Senhor 1º Secretário, vereador Cristiano Silva Lopes a proceder a chamada 3 

dos senhores vereadores e das senhoras vereadoras presentes da qual constaram o(a)s 4 

seguintes: o(a)s seguintes: Aluisio Monteiro Corrêa, Gilberto Raulino Costa, Cristiano Silva 5 

Lopes, Vagner Augusto de Sena Ferreira, Edileuza Viegas Muniz, Ezequiel Viegas do 6 

Rego, Fernandes de Oliveira Anselmo, Gelciney Matos de Carvalho, Maria Madalena Silva 7 

da Silva, Max Willian Sousa Farias, Elder da Silva Feio, Emerson João Negrão Rodrigues, 8 

Sotério Oliveira Fagundes e Reginaldo Mota. Havendo número legal o Senhor Presidente 9 

deu por aberto os trabalhos da presente sessão e autorizou a leitura do expediente 10 

recebido. Do expediente constou: Processo n° 016/2021, origem: Poder Executivo; 11 

Processo n° 022/2021, origem: Vereador Gelciney Matos; Processo n° 024/2021, origem: 12 

Vereadora Professora Madalena; Processo n° 025/2021, origem: Vereadora professora 13 

Madalena; Processo n° 026/2021, origem: Vereadora professora Madalena; Processo n° 14 

027/2021, origem: Vereadora professora Madalena; Processo n° 028/2021, origem: 15 

Vereadora professora Madalena. No horário destinado ao Pequeno Expediente, 16 

pronunciaram-se os vereadores: Pastor Gilberto, que destacou a importância do cuidado 17 

espiritual nesse momento de pandemia e apontou a relevância das igrejas nesse processo. 18 

Em seguida, o vereador Emerson Negrão parabenizou a coordenação responsável pela 19 

vacinação e elogiou o trabalho realizado pela gestão municipal e ressaltou a importância da 20 

vacinação. Em sequência ao pequeno expediente, o vereador Cristiano Lopes também 21 

parabenizou a equipe responsável pela vacinação contra a Covid-19 e ressaltou a 22 

importância do distanciamento social e a obediência aos protocolos. O vereador Ezequiel 23 

das Campanhas apontou a mudança na faixa etária das pessoas que estão sendo vítimas 24 

fatais da Covid-19 e pediu cuidado aos seus pares quanto à exposição nas ruas e terminou 25 

seu discurso parabenizando a gestão na condução da vacinação. A vereadora Edileuza 26 

Muniz, em seu discurso, desejou saúde à vereadora Jô Dias, que se recupera de 27 

problemas de saúde, e parabenizou a Prefeita por decretar mais 7 dias de Lockdown no 28 

Município, mas pediu maior fiscalização dos órgãos competentes para o bom cumprimento 29 

do decreto municipal. O vereador Gelciney Matos parabenizou a mesa pela realização da 30 

sessão virtual e indagou o líder do governo, Vereador Soterio Fagundes, como seria a 31 

contra partida do governo municipal para com os trabalhadores autônomos do Município 32 

que estão sem trabalhar, e apontou como exemplo, os decoradores de eventos. O vereador 33 

Vagner Sena parabenizou a Prefeita municipal pelo bom andamento da vacinação e disse 34 

que não medirá esforços para ajudar no enfrentamento da pandemia do novo Coronavírus. 35 
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O vereador Fernandes Anselmo sugeriu que a Câmara solicite mais vacinas junto ao 36 

governo do Estado, haja vista que o município é o 7° de maior população e elogiou a 37 

rapidez com qual a população está sendo vacinada. O vereador Sotério Fagundes 38 

agradeceu os profissionais de saúde pelo empenho na vacinação e também na distribuição 39 

de medicamentos e elogiou a prorrogação das medidas trazidas pelo decreto municipal. O 40 

vereador Edinho dos Transportes lembrou o dia da água e destacou a importância desta no 41 

enfrentamento à Covid-19, fez menção também ao projeto Selta Z, iniciado na gestão 42 

anterior e pediu a continuidade do projeto pela nova gestão municipal. A vereadora 43 

Professora Madalena também parabenizou todos os profissionais de saúde, desde os 44 

responsáveis pela limpeza das unidades de saúde aos médicos, pelos seus relevantes 45 

trabalhos e pelo compromisso que assumiram com as vidas dos munícipes. Destacou 46 

também a importância do Legislativo em prestar acessibilidade à comunidade surda e a 47 

necessidade de a casa ter um interprete de libras para que haja maior disseminação dos 48 

cuidados em relação à Covid-19 para as pessoas surdas. O vereador Regi Mota sugeriu a 49 

imunização contra à Covid-19 de duas categorias: a de coveiros e garis que, segundo o 50 

vereador, estão na linha de frente do combate ao Novo Coronavirus e necessitam 51 

urgentemente serem imunizados. Para o horário destinado à Tribuna Popular, não houve 52 

inscritos; passou-se então ao Grande Expediente, que teve inicio com o pronunciamento do 53 

vereador Emerson Negrão dirigiu-se ao líder do governo, vereador Sotério Fagundes, e 54 

pediu para que intervenha junto à secretaria de obras afim de que imediatamente sejam 55 

feitos reparos no telhado da UPA municipal, por entender que tal ação não demande 56 

licitação, haja vista que se nada for feito, a UPA poderá a vir sofrer perdas de 57 

equipamentos e agravar os problemas em sua estrutura física. Em seguida, pronunciou-se 58 

o vereador Max Fera, que propôs uma ação mais célere no que se refere à iluminação 59 

pública no município, segundo o vereador, precisa-se de mais equipes trabalhando na troca 60 

das luminárias, pois o município ainda se encontra com séria deficiência de iluminação 61 

pública. O parlamentar ainda parabenizou a gestão e a equipe de vacinação responsável 62 

pela imunização contra a Covid-19, mas ressaltou que é preciso uma melhor e mais 63 

eficiente comunicação em relação à divulgação dos dias e das faixas etárias dos que serão 64 

imunizados. Em sequência ao Grande Expediente, houve o pronunciamento do vereador 65 

Ezequiel das Campanhas, que fez menção ao dia 22 de março, dia mundial da água, e 66 

ressaltou a importância desta no enfrentamento à pandemia, mas lamenta o fato de que 67 

cerca de 40% da população mundial não tem acesso à água potável. Destacou ainda a 68 

importância de se ter no município um Centro de Atenção Psicossocial voltado ao 69 

atendimento de crianças (CAPS I), pois estas, nos moldes atuais, não entram em 70 

estatísticas de pessoas que demandam do serviço, o que acarreta uma redução de 71 

recursos e de investimentos em saúde mental, o vereador lembrou que dada à pandemia, 72 

muitas crianças precisarão do serviço. A vereadora Edileuza Muniz apresentou a seus 73 

pares o teor de sua proposição, voltada à iluminação pública na cidade e ramais. A 74 
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vereadora também pediu celeridade e eficiência no serviço e sugeriu que o órgão 75 

competente contrate mais equipes para a prestação do serviço. Em seguida a Vereadora 76 

parabenizou os profissionais de saúde pelo empenho que estão tendo no enfrentamento ao 77 

Coronavírus e disse que lamenta os prejuízos aos trabalhadores, mas entende que só o 78 

distanciamento e obediência aos protocolos podem salvar vidas, por isso pede a 79 

compreensão de todos e também da Associação Comercial, pois nesse momento é 80 

necessário garantir vida acima de qualquer outra coisa de ordem econômica. O vereador 81 

Gelciney Matos, em seu discurso, elogiou o trabalho dos profissionais da saúde e disse 82 

que apoia o lockdown e os protocolos de distanciamento social, mas afirmou que é preciso 83 

um equilíbrio econômico para que, em especial, os trabalhadores autônomos possam 84 

suportar os prejuízos e a necessidade que tal medida imposta pela Prefeitura trás a estes 85 

trabalhadores. O vereador apresentou o teor de sua proposição, que indica ao Executivo a 86 

criação da Secretaria de Esporte, e a importância de tal Secretaria para a fomentação de 87 

projetos de cunho esportivo no Município. Em seguida, o vereador Vagner Sena se 88 

manifestou em relação ao serviço de iluminação pública prestado pelo município e sugeriu 89 

que os trabalhos fossem feitos por bairros, tal como acontece com a limpeza pública 90 

municipal, pois segundo o vereador, o serviço como esta sendo prestado é oneroso e 91 

deficiente. O parlamentar encerrou seu pronunciamento defendendo a importância da 92 

proposição apresentada por ele, que requer que a iluminação pública municipal seja 93 

oferecida por meio de lumiarias de LED, dada a maior capacidade de iluminação e 94 

economia ao Município. O Vereador Cristiano Lopes deu andamento ao grande 95 

expediente pedindo ao comitê de crise que faça uma análise mais específica em relação às 96 

ilhas do município, dada à chegada do feriado de Semana Santa, onde o fluxo de pessoas 97 

em direção às ilhas é intenso, o que pode vir a causar maior disseminação do vírus. O 98 

vereador Fernandes Anselmo fez destaque aos números de mortes pela Covid-19 no 99 

Brasil e se mostrou assustado com esses números, destacou ainda que o vírus não 100 

escolhe vitimas ou idade e pediu cuidado aos seus pares quando de sua exposição nas 101 

ruas, disse que continua os seus trabalhos legislativos, mas com as precauções devidas. 102 

Em relação à iluminação pública, comentou que o problema vai muito além da cidade e que 103 

inclusive pede em sua proposição que o serviço chegue aos ramais do município, 104 

particularmente ao ramal do Caeté que há anos vem sofrendo com a problemática. O 105 

vereador conclui pedindo mais fiscalização da Câmara em relação aos auxílios que o 106 

Executivo possa a vir a oferecer à população, pois entende que a distribuição de alimentos 107 

é uma questão humanitária e não eleitoral. O vereador Sotério Fagundes, pediu votos de 108 

congratulações ao Cidadão Abaetetubense Marcos Figueiró, vítima da Covid-19, a falou 109 

sobre a reunião que tivera com o Comitê de Crise, da qual resultou a continuidade do 110 

bandeiramento preto no município (lockdown) por mais 7 dias, mas ressaltou uma maior 111 

flexibilização, com a abertura de entrega por Delivery de alguns setores, o vereador 112 

parabenizou a gestão pela abertura das unidades Básicas de Saúde em horário noturno, 113 
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para a intervenção em pacientes com sintomas leves da Covid-19. Disse que o município 114 

ainda enfrenta o problema da falta de médicos, mas que está com a chamada pública para 115 

o preenchimento das lacunas e em breve tal situação será resolvida. O vereador terminou a 116 

sua fala destacando os avanços na área da saúde do Município, principalmente em relação 117 

ao aumento no quadro de serviços da UPA e do Hospital São Bento. O próximo a se 118 

pronunciar foi o vereador Edinho dos Transportes que disse ter ido até a UPA municipal e 119 

encontrado alguns servidores trabalhando no telhado do prédio; no entanto, sem o uso de 120 

EPI’s. O parlamentar chamou atenção também para a deficiência na prestação do serviço 121 

de iluminação pública, pois segundo o parlamentar, o município arrecada cerca de cento e 122 

cinquenta e nove mil reais mensais para a prestação do serviço e é inadmissível que vários 123 

bairros estejam sofrendo com a problemática. O parlamentar apresentou o teor de sua 124 

Proposição, trazida para votação da casa, no sentido de que o Executivo realize trabalhos 125 

de Rua Primeiro de Maio no perímetro entre a Travessa Altino Costa até a Travessa 126 

Tiradentes (Algodoal) e também da Avenida Pedro Rodrigues no perímetro entre Primeiro 127 

de Maio e Joaquim Mendes Contente (Santa Rosa) dado o problema de deslocamento 128 

dados os constantes alagamentos nesses perímetros mencionados a fim de garantir o 129 

direito de ir e vir dos moradores. A vereadora professora Madalena apresentou aos seus 130 

pares o conteúdo de sua proposição, que trata da indicação da construção de um Posto de 131 

Saúde, localizado no setor 2 das ilhas do Município, que abrange cerca de 7 ilhas, afim de 132 

garantir mais dignidade aos moradores das localidades, a vereadora também disse que 133 

protocolou oficio junto a Secretaria Municipal de Saúde pedindo que a vacina que chega no 134 

Município seja distribuída de forma proporcional ao números de munícipes de cada área 135 

geográfica do município, ou seja, proporcional ao número de moradores das ilhas, estradas 136 

e cidade; o ofício, segundo a vereadora, foi bem visto pela secretaria e teve uma resposta 137 

positiva.  Encerrou a sua fala pedindo cuidado e bom senso de todos para o enfrentamento 138 

à Covid-19. O vereador Regi Mota pediu votos de pesar pelas vítimas da Covid-19 em 139 

nome de todos os vereadores e que se encaminhe às famílias das vítimas, reclamou das 140 

grandes filas formadas em frente as agências do BANPARÁ e da CAIXA e pediu ao Poder 141 

Executivo que multe tais agências pelo descumprimento ao Decreto Municipal que proíbe 142 

aglomerações. O vereador encerrou sua participação no grande expediente comentado 143 

sobre a indicação feita no pequeno expediente, a qual requer que os geris e coveiros façam 144 

parte dos grupos prioritário na imunização contra a Covid-19 e pediu apoio para a sua 145 

aprovação. O vereador Aluisio Corrêa trouxe esclarecimentos acerca de vários fatos 146 

controversos acerca do tomógrafo municipal adquirido pela gestão anterior, tais como ano 147 

e modelo de fabricação do tomógrafo, que custou ao Tesouro Municipal o valor de um 148 

milhão e trinta e cinco mil reais e até o presente momento não se encontra em 149 

funcionamento, o que poderia estar ajudando muito no diagnóstico da Covid-19. Tal 150 

situação, segundo o vereador, fará com que ele acione o setor jurídico da Câmara para que 151 

haja a elucidação dos fatos junto ao Ministério Público. O parlamentar também pediu apoio 152 
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para que sua Proposição, que requer a construção da Escola Santo Antônio, fosse 153 

aprovada. Anunciada a Ordem do Dia, o senhor presidente passou a submeter ao plenário 154 

a matéria em pauta; em pauta as proposições: Proposição nº.036/2021 – De iniciativa do 155 

vereador Sotério Fagundes – o qual requer que seja encaminhado expediente à sua 156 

excelência, a Prefeita Municipal Francineti Maria Rodrigues Carvalho  e ao Secretário 157 

Municipal de Educação, Jefferson Felgueiras solicitando a construção  da  Escola Municipal 158 

de Ensino Fundamental São José, na comunidade do igarapé São José (ilha Xingu), bem 159 

como, transformando o espaço da escola em um ambiente favorável para os alunos. Que 160 

da decisão da casa legislativa seja amplamente divulgado nas comunidades e nos meios 161 

de comunicação (rádio Guarany e rádio Conceição).  Proposição nº.037/2021 – De 162 

iniciativa do vereador Cristiano Lopes – o qual requer que seja encaminhado expediente a 163 

excelentíssima Senhora Francineti Carvalho, Prefeita municipal de Abaetetuba, para que 164 

direcione ao setor competente de sua administração, a possibilidade de concessão 165 

temporária de cestas básicas, em caráter emergencial, às famílias impactadas pela crise e 166 

em situação de carência em Abaetetuba,que da decisão da casa se dê a conhecer aos 167 

meios de comunicação de nosso município e à população em geral. Proposição 168 

nº.038/2021 – De iniciativa da vereadora Edileuza Muniz – o qual requer que seja 169 

encaminhado expediente a Prefeita Municipal Francineti Maria Rodrigues Carvalho, para 170 

que encaminhe ao setor de iluminação pública, tomar providências necessárias para a 171 

imediata instalação e manutenção de luminárias nas comunidades ramal do Abaetetzinho e 172 

Cataiandeua, dando a possibilidade àquele povo de poder ter, uma melhor sensação de 173 

segurança. Que da decisão da casa seja dado conhecer às comunidades citadas, ao 174 

conselho municipal de saúde, ao sindicatos dos trabalhadores rurais - STTR, paróquia das 175 

ilhas, Z-14 colônia de pescadores, MORIVA, rádio comunitária Guarany FM, rádio 176 

conceição e meios de comunicação em geral. Proposição nº.040/2021 – De iniciativa do 177 

vereador Pastor Gilberto – o qual requer que seja encaminhado expediente a Senhora 178 

Prefeita Municipal Francineti Maria Rodrigues Carvalho, solicitando a construção de uma 179 

ponte de madeira de aproximadamente 140 (cento e quarenta) metros de comprimento por 180 

1(um) metro e meio de altura e 1(um)metro e meio de largura, com guarda corpo dos dois 181 

lados para oferecer mais segurança aos moradores e a raspagem e aterro do caminho de 182 

aproximadamente 140(cento e quarenta) metros que ao terminar a ponte, dá acesso a 183 

estrada, onde os quilombolas pegam o ônibus para chegarem a cidade. Este 184 

empreendimento irá permitir o acesso à comunidade quilombola, e as comunidades 185 

vizinhas, inclusive cadeirantes, a qualquer momento diante da situação da maré, para irem 186 

à escola e ao trabalho. Proposição nº.041/2021 – De iniciativa da vereadora Professora 187 

Madalena – o qual requer que seja encaminhado expediente à excelentíssima Senhora 188 

Prefeita Municipal Francineti Carvalho, solicitando a nobre gestora a construção de uma 189 

UBS “unidade de saúde básica” para a comunidade das ilhas no setor 2 que abrange o Rio 190 

Cuitinhinga, Rio Panacuera e Rio Tucumandubazinho. Localidades estas que se encontram 191 
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distantes da cidade, onde está localizado o hospital regional e a UPA do município, o que 192 

torna esta obra imprescindível, principalmente nos casos de urgência médica, dada a longa 193 

distância a ser percorrida pela comunidade ao local para ter atendimento médico. Que da 194 

decisão da casa seja dada divulgação pelos meios de comunicação. Proposição 195 

nº.042/2021 – De iniciativa do vereador Fernandes Sabiá – o qual requer que seja 196 

encaminhado expediente a excelentíssima Senhora Secretária de obras Zenilda Trindade 197 

da Costa, solicitando os serviços de reparos e manutenção nos pontos de iluminação na 198 

comunidade caeté. Que da decisão da casa se dê a conhecer aos meios de comunicação e 199 

aos moradores da localidade. Proposição nº.043/2021 – De iniciativa do vereador 200 

Ezequiel das Campanhas – o qual requer que seja encaminhado expediente a 201 

excelentíssima Senhora Prefeita Municipal, Francineti Maria Rodrigues Carvalho, 202 

solicitando a construção do CAPS I (Centro de Atendimento Psicossocial Infanto-Juvenil) 203 

no município de Abaetetuba. Que da decisão da casa se dê a conhecer aos meios de 204 

comunicação de nosso município para ampla divulgação. Proposição nº.044/2021 – De 205 

iniciativa do vereador Edinho Silva – o qual requer que seja encaminhado expediente à 206 

secretaria de obras e viação do município de Abaetetuba/Pa, na pessoa da Senhora 207 

Secretária Zenilda Trindade da Costa, a fim de que tome providências de caráter urgente 208 

sejam realizadas relacionadas aos serviços de tubulação, aterramento, terraplanagem, 209 

meio fio, pavimentação asfáltica e quaisquer outras medidas necessárias à resolução do 210 

problema apresentado na área correspondente à rua primeiro de maio, da Travessa Altino 211 

costa até a Travessa Tiradentes, no bairro Algodoal e Avenida Pedro Rodrigues, desde a 212 

rua primeiro de maio até a rua Joaquim Mendes Contente, no bairro Santa Rosa. Que os 213 

órgãos de comunicação locais sejam cientificados da decisão para divulgação. Proposição 214 

nº.045/2021 – De iniciativa do vereador Gelciney Matos-Gel – o qual requer que seja 215 

encaminhado projeto de lei indicativo, para a excelentíssima Senhora Prefeita Municipal, 216 

Francineti Carvalho, para que a nobre gestora possa alterar a estrutura administrativa do 217 

município criando a secretaria municipal de esporte e lazer, para com isso, pagar uma 218 

dívida histórica com aqueles que necessitam, organizam e praticam esportes em 219 

Abaetetuba. Que da decisão da casa, se dê conhecimento a imprensa local, e aos clubes 220 

esportivos. Proposição nº.046/2021 – De iniciativa do vereador Max Fera – o qual requer 221 

que seja encaminhado expediente a excelentíssima prefeita municipal senhora francineti 222 

maria rodrigues carvalho, solicitando, em face da pandemia, que todos os profissionais de 223 

saúde que estão na linha de frente sejam beneficiados com 50 % de gratificação perante os 224 

serviços prestados a nossa população. Que da decisão desta casa se dê a conhecer à 225 

comunidade abaetetubense via meios de comunicação de nosso município. Proposição 226 

nº.047/2021 – De iniciativa do vereador Vagner Sena – o qual requer que seja 227 

encaminhado expediente a excelentíssima Senhora Prefeita Municipal Francineti Carvalho 228 

solicitando que a nobre gestora que dê continuidade e viabilize a aquisição de luminária de 229 

led para a iluminação pública. Ciente de que esta benfeitoria vem atender a satisfação de 230 
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todos nós munícipes e diante das justificativas, espero contar com o apoio dos demais 231 

nobres pares. Que a decisão da casa seja dada conhecimento aos munícipes através dos 232 

meios de comunicação do nosso município. Proposição nº.048/2021 – De iniciativa do 233 

vereador Regi Mota – o qual requer que seja encaminhado expediente à Prefeita Municipal, 234 

Senhora Francineti Carvalho, solicitando a alteração da lei orçamentária 2021, pedindo, por 235 

conseguinte, crédito especial a ser aprovado pela câmara, de forma a modificar o valor das 236 

emendas impositivas dos vereadores ao orçamento 2021, utilizando a parte do recurso que 237 

pode ser alterado o destino, para fazer face à aquisição e distribuição de alimentos, gás de 238 

cozinha e material básico de higiene pessoal e de limpeza do ambiente familiar a ser 239 

distribuído pela secretaria de assistência social às famílias mais vulneráveis do município, 240 

as quais em face da pandemia estão passando fome, o que, tenho certeza,  sensibiliza  241 

não só aos vereadores e vereadoras desta casa, como à prefeita e todos os secretários e 242 

secretárias, pois todos estão cientes da necessidade de nosso povo. Que da decisão da 243 

casa se dê a conhecer aos meios de comunicação para divulgação. Proposição 244 

nº.049/2021 – De iniciativa do vereador Aluísio Correa – o qual requer que seja 245 

encaminhado expediente a excelentíssima Senhora Prefeita Municipal, Francineti Carvalho, 246 

solicitando a construção de um novo prédio em caráter de urgência para abrigar a escola 247 

Santo Antonio do rio Urubuéua. Que da decisão da casa se dê a conhecer aos moradores 248 

da referida comunidade. Proposição nº.050/2021 – De iniciativa do vereador Aluisio 249 

Corrêa e outros – os quais requerem que seja encaminhado expediente a excelentíssima 250 

Senhora Francineti Carvalho  – prefeita municipal, para que determine à implantação de um 251 

micro sistema de abastecimento de água no residencial Green Grove. Que da decisão da 252 

casa se dê a conhecer aos moradores do local mencionado e aos meios de comunicação 253 

do município de Abaetetuba. Submetidas à discussão, pronunciaram-se os vereadores: 254 

Regi Mota; Cristiano Lopes; Ezequiel das Campanhas; Max Fera; Soterio Fagundes; 255 

Vagner Sena, os quais defenderam a importância de seus requerimentos e pediram apoio à 256 

aprovação de suas propostas e também indicaram votar favoravelmente às Propostas 257 

apresentadas pelos seus pares. Também se pronunciou o vereador Edinho Silva que pediu 258 

apoio a seus pares na aprovação de sua proposta e disse esperar que os fatos acerca do 259 

tomógrafo fossem elucidados e que haja a responsabilização civil e criminal de quem quer 260 

que sejam os responsáveis e destacou ainda que os repasses destinados à Saúde do 261 

município estão em dia e espera que a Secretaria e que faça a aquisições de 262 

equipamentos que estão em falta em alguns postos de saúde. Submetidas à votação, todas 263 

foram aprovadas por unanimidade. Não havendo debatedores inscritos para o horário 264 

destinado às Lideranças Partidárias e nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente 265 

deu por encerrada a presente sessão. Em firmeza e para constar foi lavrada a presente ata 266 

que depois de lida e achada conforme será aprovada pelo Plenário e assinada pelos 267 

membros da Mesa.  268 
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