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ATA N°.025 DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL 
DE ABAETETUBA, REALIZADA EM 26.05.2021. 
 

Aos vinte e seis dias do mês de maio 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 da qual constaram o(a)s seguintes: o(a)s seguintes: Aluísio Monteiro 5 
Correa, Gilberto Raulino Costa, Cristiano Silva Lopes, Edileuza Viegas Muniz, Ezequiel Viegas 6 
do Rego, Fernandes de Oliveira Anselmo, Maria Madalena Silva da Silva, Max Willian Sousa 7 
Farias, Elder da Silva Feio, Sotério Oliveira Fagundes, Vagner Sena e Reginaldo Mota. 8 
Havendo número legal o Senhor Presidente deu por aberto os trabalhos da presente sessão 9 
ordinária e autorizou a leitura do expediente recebido. Do expediente constou: Projeto de Lei n° 10 
028/2021 - CONSIDERA DE UTILIDADE A ASSOCIAÇÃO DE BARRAQUEIROS DA PRAIA 11 
DE BEJA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS -, de iniciativa do vereador /Vagner Sena; Projeto 12 
de Lei n° 029/2021 - CONSIDERA DE UTILIDADE PÚBLICA O INSTITUTO AÇAÍ – CIÊNCIA 13 
E CIDADANIA NA AMAZÔNIA - IACCA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS -, de iniciativa do 14 
vereador Vagner Sena. Passou-se então ao Pequeno Expediente. Nesse momento, o senhor 15 
Presidente informou ao Plenário que fora oficiado pela Empresa Centrais Elétricas Barcarena 16 
(CELBA) e autorizou que os representantes da Empresa pudessem esclarecer à Comunidade 17 
detalhes sobre o novo Projeto da empresa. Na ocasião a Senhora Cassielle Rangel, 18 
responsáveis pela área de Meio Ambiente da Empresa, passou a descrever detalhes do 19 
empreendimento, que se trata da Instalação e operação da UTE Novo Tempo Barcarena – 20 
usina termoelétrica localizada na área portuária de Barcarena.. A UTE Novo Tempo Barcarena, 21 
segundo a representante, operará no seguimento de geração de energia elétrica, com potencial 22 
para fornecer cerca de 600 MW/mês - 10% da energia consumida pela Região Norte -. A UTE 23 
usará como meio de obtenção de energia o GNL, gás natural liquefeito, que será 24 
acondicionado em navios e alimentando a planta industrial por meios de dutos. A representante 25 
da empresa destacou que o GNL, dentre os combustíveis fósseis, é o que menos impacta o 26 
meio natural e ressaltou a grande importância desse combustível para o futuro da geração de 27 
energia em todo o mundo. A representante também explanou várias ações que a empresa 28 
entregará à comunidade, dentre as quais destacou: programas sociais, programas ambientais, 29 
monitoramento de atividade pesqueira e a geração de empregos. Logo após a explanação do 30 
Projeto da Usina, os vereadores inscritos passaram a questionar a representante a cerca de 31 
diversos pontos. O vereador Regi Mota elogiou o Projeto apresentado e disse à representante 32 
que o principal problema do Município é em relação à Concessionária de energia elétrica, 33 
quem distribui e cobra pelo serviço. O vereador Ezequiel das Campanhas questionou qual é o 34 
objetivo primeiro da empresa e sua preocupação com a questão ambiental, já que para a 35 
geração de energia elétrica, a Termoelétrica utilizará como fonte o gás natural, combustível 36 
fóssil, portanto poluente. O vereador Edinho Silva também fez elogios ao Projeto de Instalação 37 
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do empreendimento, mas ressaltou a importância dos envolvidos na elaboração do projeto 38 
dialogarem, em especial, com as comunidades ribeirinhas, as que serão diretamente 39 
impactadas pela construção da Termoelétrica. Por sua vez, a vereadora Edileuza Muniz disse 40 
que o Projeto de construção da Termoelétrica é lindo, como vários outros que se apresentaram 41 
nessa Casa Legislativa, mas que trás consigo várias mazelas, como crescimento urbano 42 
desordenado e marginalização; a parlamentar argumentou que já é conhecedora do Projeto e 43 
que os mil e quinhentos empregos citados são apenas para a fase inicial do empreendimento, 44 
e questionou: e depois, o que ficará? O vereador Sotério Fagundes dirigiu-se à representante 45 
pela explanação do Projeto da Termoelétrica e a questionou sobre como será feita a 46 
contratação dos empregados e se existe algum contato entre a empresa e o SINE de 47 
Abaetetuba, o parlamentar ainda criticou o fato de muitas empresas instaladas na cidade de 48 
Barcarena exijam domicilio na cidade na própria cidade. A representante da Empresa CELBA 49 
passou então a responder aos questionamentos dos vereadores. Em relação à preocupação 50 
ambiental, disse que a UTE será uma empresa de geração de energia elétrica e que essa será 51 
altamente moderna e operará com ciclos combinados. Além disso, utilizará como meio de 52 
obtenção de energia o GNL, que dentre os combustíveis fósseis, é o que possui o mais baixo 53 
teor de emissão de gás carbônico. Em ralação às vagas de empregos, a representante disse 54 
que a empresa já possui um banco de currículos e que é intenção da empresa a contratação 55 
de funcionários residentes nas cidades de Barcarena, Abaetetuba e região; também ressaltou 56 
que já é acordada a contratação de, no mínimo, trinta por cento da mão de obra demandada 57 
pela UTE de trabalhadores residentes nas cidades citadas. Em relação aos impactos causados 58 
pela operação da UTE, disse que não há como determiná-los, pois o que existem são estudos 59 
e, baseados nestes, foi feito todo o planejamento para a minoração de possíveis impactos. A 60 
vereadora professora Madalena elogiou o fato de uma mulher, ocupar um cargo de relevância 61 
dentro de uma empresa, a vereadora disse que, embora as mulheres sejam a maioria da 62 
população brasileira, não ocupam cargos de destaque na iniciativa privada ou mesmo no corpo 63 
da própria administração pública, citou como exemplo o edital da Policia Militar do Estado do 64 
Pará, que ofereceu apenas dez por cento das vagas para mulheres. Em relação ao 65 
empreendimento, a parlamentar disse que a conversa com as comunidades ribeirinhas, 66 
impactadas pelo Projeto, acerca dos benefícios e malefícios da construção da usina, é de suma 67 
importância. O vereador Cristiano Lopes pronuncio-se para destacar a necessidade de um 68 
minucioso estudo para que a operação da usina não traga impactos relevantes ao meio 69 
ambiente, pois a simples limpeza de navios acarreta vários impactos nocivos ao meio 70 
ambiente. A senhora Cassielle Rangel ressaltou que o projeto em curso ainda está em fase de 71 
licenciamento e que a comunicação social é parte do processo, daí a necessidade da 72 
explicação à sociedade a cerca do empreendimento. E conclui dizendo que as comunidades 73 
que serão afetadas pelo empreendimento serão ouvidas ainda nessa fase do empreendimento 74 
(Comunicação Social). O vereador Presidente agradeceu a presença dos representantes da 75 
empresa e justificou a ausência dos vereadores Gelciney Matos, Jô Dias e Emerson Negrão; e, 76 
em face do desligamento programado de energia elétrica, deu por encerrada a presente 77 
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sessão e convocou as Senhoras e Senhores Vereadores para a próxima Sessão Ordinária, 78 
realizada em dois de junho de dois mil e vinte e um. Em firmeza e para constar foi lavrada a 79 
presente ATA que depois de lida e achada conforme, será aprovada pelo Plenário e assinada 80 
pelos membros da Mesa. 81 
 
APROVADA EM 16 DE JUNHO DE 2021.  
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