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ATA Nº. 012 - SESSÃO EXTRAORDINARIA DA CÂMARA MUNICIPAL 

DE ABAETETUBA, REALIZADA EM 25.03.2021. 

 

Aos vinte e cinco 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, Vereador 3 

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

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

Monteiro Corrêa, Gilberto Raulino Costa, Cristiano Silva Lopes, Vagner Augusto de Sena 6 

Ferreira, Edileuza Viegas Muniz, Ezequiel Viegas do Rego, Emerson João Negrão Rodrigues, 7 

Fernandes de Oliveira Anselmo, Jociane de Jesus Bitencourt Dias, Maria Madalena Silva da 8 

Silva, Max Willian Sousa Farias, Elder da Silva Feio, Sotério Oliveira Fagundes. Havendo 9 

número legal o Senhor Presidente deu por aberto os trabalhos da presente sessão 10 

extraordinária virtual.  E justificou a ausência do Vereador Gelciney Matos por estar em 11 

tratamento de saúde. Anunciada a ordem do Dia o senhor Presidente passou a submeter ao 12 

plenário a matéria em pauta. Em pauta o projeto de Lei nº. 008/2021, de autoria do Poder 13 

Executivo que iniciativa do Poder Executivo, que autoriza o município de Abaetetuba a celebrar 14 

termo de filiação, ou instrumento congênere, junto à frente nacional de prefeitos - FNP. Lido o 15 

parecer favorável da Comissão de Justiça, foi submetido à discussão. Pronunciou-se a 16 

Vereadora Madalena para saber se o repasse seria anual ou mensal. Pronunciou-se o 17 

Vereador Cristiano Lopes para explicar à Vereadora Madalena que o repasse seria anual. 18 

Submetido à votação foi aprovado por unanimidade. Lido o parecer favorável da Comissão de 19 

Finanças  o qual sugeriu emenda informando o valor fixado para o pagamento anual. Com a 20 

seguinte redação: “Art. 2º O Município de Abaetetuba fica autorizado a pagar o valor de 21 

contribuição referente à filiação, para a Frente Nacional de Prefeitos - FNP, no importe de R$-22 

24.486,00 (vinte e quatro mil, quatrocentos e oitenta e seis reais) anuais, definidos por 23 

Assembleia Geral, na forma prevista no Estatuto Social da FNP”. Submetido à discussão, 24 

pronunciou-se a Vereadora Jô Dias para dizer que entende que a filiação é importante para 25 

agregar relacionamentos com entes federados e para buscar melhorias para o município e para 26 

o povo. Pronunciou-se o Vereador Edinho Silva para questionar o relator a respeito de qual o 27 



  
PODER LEGISLATIVO 

CÂMARA MUNICIPAL DE ABAETETUBA 

Av D. Pedro II, 1415 - Tele/Fax: 751-4435 

C.N.P.J.: 04.363.065/0001-52 Caixa Postal nº 6 – CEP: 68.440-000 

E-mail: cmabaetetuba@abaetenet.com.br 

Abaetetuba – Pará 

 

vínculo com o consórcio dos municípios que a Casa já aprovou. Disse que não obviedade em 28 

vincular-se a esse consorcio a não ser para a mandatária do Executivo fazer viagens, ou seja, 29 

ter mais status, a seu ver o que é necessário é aquisição de vacinas para o povo. Pronunciou-30 

se o Vereador Fernandes Sabiá para dizer que discorda  do colega vereador Edinho Silva, pois 31 

o município estando filiado poderá fazer consultas, a federação nacional poderá interferir na 32 

distribuição de vacinas, então é muito mais produtivo estar antenado. Submetido à votação, foi 33 

aprovado por maioria absoluta, com voto contrário do Vereador Edinho Silva. Lido o projeto de 34 

Lei nº.008/2021 foi submetido à discussão. Pronunciou-se o Vereador Sotério Fagundes o qual 35 

disse que o projeto traz informações importantes, que é preciso compreender o momento que o 36 

Brasil está passando e a pandemia está forçando o país a se organizar, se estruturar e a 37 

maneira mais inteligente de enfrentar o problema é de forma unida, coletiva. E por isso 38 

parabeniza a Prefeita, pois a partir desta filiação o município passa a ser formado e informado, 39 

atualizado com o que ocorre no país e o prefeito que entende isso está à frente, marca 40 

presença junto a outros prefeitos. A grandeza de Abaetetuba exige que o município esteja junto 41 

de grandes municípios do Brasil. Pediu ao Presidente que se filie a Associação Nacional de 42 

Vereadores, pois precisamos estar juntos para enfrentar os problemas. Pronunciou-se o 43 

Vereador Cristiano para dizer que ficamos de fora da redução de uma taxa de iluminação 44 

pública, esse é um fato que demonstra como a filiação à FNP faz falta. Submetido à votação, 45 

foi aprovado por maioria absoluta, com voto contrário do Vereador Edinho Silva. Nada mais 46 

havendo a tratar, o senhor Presidente deu por encerrada a presente sessão. Em firmeza e para 47 

constar foi lavrada a presente ata que depois de lida e achada conforme será votada pelo 48 

Plenário e assinada pelos membros da Mesa.  49 

Aprovada em 14 de abril de 2021.  50 

 

Aluisio Monteiro Corrêa  

PRESIDENTE 

 

Gilberto Raulino Costa  

VICE-PRESIDENTE 

Cristiano Silva Lopes  

1° SECRETÁRIO 

 

Vagner Augusto de Sena Ferreira  

2º SECRETÁRIO 

 


