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ATA Nº. 013 - SESSÃO EXTRAORDINARIA DA CÂMARA MUNICIPAL 

DE ABAETETUBA, REALIZADA EM 26.03.2021. 

 

Aos vinte e seis 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. Anunciada a ordem do Dia o senhor Presidente passou a submeter ao 11 

plenário a matéria em pauta. Em pauta o projeto de Lei nº. 008/2021, de autoria do Poder 12 

Executivo que iniciativa do Poder Executivo, que autoriza o município de Abaetetuba a celebrar 13 

termo de filiação, ou instrumento congênere, junto à frente nacional de prefeitos - FNP. Lido o 14 

projeto de Lei nº. 008/2021 foi submetido à discussão. Pronunciou-se o Vereador Gelciney 15 

Matos - GEL para dizer que o projeto é legal, busca a coletividade dos prefeitos, que na 16 

justificativa está dizendo que terá poder de argumentação ma esfera federal e estadual. 17 

Pronunciou-se o Vereador Edinho Silva para dizer que o seu posicionamento é que na 18 

condição atual que estamos vivendo o mínimo que podemos fazer é dar condição de vida à 19 

população. Que a Prefeita pode achar que a população está bem, mas não está, que no dia 20 

anterior houve uma manifestação dos empresários, então não vê que associação seja 21 

prioridade, que não questiona a legalidade, mas considera imoral em face do momento que 22 

estamos vivenciando. Que é fácil para nós que estamos com salário todo mês, mas o cidadão 23 

que está na ponta, está com dificuldade. Pronunciou-se o Vereador Sotério para dizer que 24 

entende o momento que estamos vivenciando, mas compreende que a parceria, a informação 25 

pode também contribuir com a questão social que o vereador que o antecedeu reivindica, por 26 

isso vota favorável. Pronunciou-se o Vereador Regi Mota para justificar a sua ausência no 27 
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debate da sessão anterior em face do falecimento de um primo seu muito querido. Quanto ao 28 

projeto, comunga com a defesa do Vereador Sotério pela aprovação do projeto. Submetido à 29 

votação foi aprovado por maioria absoluta com voto contrário do Vereador Edinho Silva em 2ª 30 

discussão e votação. Nada mais havendo a tratar a sessão foi encerrada. Em firmeza e para 31 

constar foi lavrada a presente ata que depois de lida e achada conforme será aprovada pelo 32 

plenário e assinada pelos membros da Mesa.  33 

                  Aprovada em 14 de abril de 2021.  34 

 

Aluisio Monteiro Corrêa  

PRESIDENTE 
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VICE-PRESIDENTE 

Cristiano Silva Lopes  
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Vagner Augusto de Sena Ferreira  
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