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ATA Nº. 038 - SESSAO EXTRAORDINARIA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE ABAETETUBA, REALIZADA EM 10.12.2020. 

Aos dez dias do mês de dezembro de dois mil e vinte, no Plenário da Câmara 

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

Presidente, Vereador Reginaldo Rodrigues Mota, solicitou ao Vereador Marcio Barreto 

que assumisse a 1ª Secretaria ad hoc e procedesse a chamada dos Senhores 

Vereadores e da Senhora Vereadora presentes da qual constaram o(a)s seguintes: 

Ademir Bitencourt Azevedo, Aluisio Monteiro Corrêa, Edileuza Muniz, Ezequiel Viégas 

do Rego, Emerson Negrão, Fernandes de Oliveira Anselmo-Sabiá,  Gelciney Matos, 

Gilvaldo de Araújo Quaresma, José Edinício Gonçalves da Cunha, João Silvano Lobato 

Quaresma, Joaquim de Sousa Martins, Márcio Barreto Silva, Reginaldo Rodrigues 

Mota-Regi e Sotério Fagundes. Havendo número legal o Senhor Presidente deu por 

aberto os trabalhos da presente sessão extraordinária.  Anunciada a Ordem do Dia o 

senhor Presidente passou a submeter ao plenário a matéria em pauta. Em pauta o 

projeto de lei nº. 030/2020, de iniciativa do Poder Executivo, que dispõe sobre o 

reconhecimento da profissão do condutor de ambulância no quadro da saúde do 

municipio de Abaetetuba e dá outras providências. Lido o projeto, foi submetido à 

discussão. Pronunciou-se o Vereador Gelciney Matos para fazer a defesa da proposta. 

Submetido à votação, foi aprovado por unanimidade em segunda discussão e votação. 

Em pauta o projeto de lei nº.031/2020, de iniciativa do vereador Sotério Fagundes. 

Considera de utilidade pública a associação de mulheres quilombola  agroextrativista 

da comunidade do Bacuri: Raízes do Bacuri. Lido o projeto, foi submetido à discussão. 

Pronunciou-se o Vereador Sotério Fagundes para fazer a defesa da proposta. 

Submetido à votação, foi aprovado por unanimidade em segunda discussão e votação. 

Em pauta o projeto de lei nº.032/2020, de iniciativa do vereador Sotério Fagundes, que 

Considera de utilidade pública a associação dos amigos e produtores rurais do 

Curuperé-Miri. Lido o projeto, foi submetido à discussão. Pronunciou-se o Vereador 
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Sotério Fagundes para fazer a defesa da proposta. Submetido à votação, foi aprovado 

por unanimidade em segunda discussão e votação.. Em pauta o projeto de lei 

nº.033/2020, de iniciativa do vereador Fernandes Sabiá, que  denomina a orla marítima 

do municipio de Abaetetuba de Manuel de Nazaré Negrão. Lido o projeto, foi submetido 

à discussão. Pronunciou-se o Vereador Fernandes Sabiá para fazer a defesa da 

proposta. Submetido à votação, foi aprovado por unanimidade em segunda discussão e 

votação.  Em pauta o projeto de lei nº. 039/2018, de iniciativa do vereador Sotério 

Fagundes, que dispõe sobre o reconhecimento do poço da moça como patrimônio 

histórico, cultural e ambiental do municipio de Abaetetuba e dá outras providências. 

Lido o projeto, foi submetido à discussão. Pronunciou-se o Vereador Sotério Fagundes 

para fazer a defesa da proposta. Submetido à votação, foi aprovado por unanimidade 

em segunda discussão e votação.  Em pauta o projeto de lei nº.037/2018, de iniciativa 

do Vereador Sotério Fagundes, que dispoe sobre o reconhecimento da Ilha da Pacoca 

como patrimônio cultural e ambiental do municipio de Abaetetuba e dá outras 

providências. Lido o projeto, foi submetido à discussão. Pronunciou-se o Vereador 

Sotério Fagundes para fazer a defesa da proposta. Submetido à votação, foi aprovado 

por unanimidade em segunda discussão e votação.  Em pauta o projeto de lei 

nº.006/2018, de iniciativa do vereador Emerson Negrão, que dispõe sobre a instalação 

de banheiros químicos quando algum grande evento estiver programado para área 

territorial do municipio. Lido o projeto, foi submetido à discussão. Pronunciou-se o 

Vereador Emerson Negrão para fazer a defesa da proposta. Submetido à votação, foi 

aprovado por unanimidade em segunda discussão e votação. Nada mais havendo a 

tratar o Senhor Presidente deu por encerrada a presente sessão, em firmeza e para 

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

pelo plenário e assinada pelos membros da Mesa.  

Aprovada em 16 de dezembro de 2020.  
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Reginaldo Rodrigues Mota 
         PRESIDENTE DA CMA 

 
Emerson J.Negrão Rodrigues 

VICE-PRESIDENTE 
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1º SECRETÁRIO 

 
Joaquim de Sousa Martins 
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