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ATA N°. 049 DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE ABAETETUBA, REALIZADA EM 27.10.2021. 

 
Aos vinte e sete dias do mês de outubro 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, 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 
Corrêa, Gilberto Raulino Costa, Cristiano Silva Lopes, Ezequiel Viegas do Rego, Fernandes de 6 
Oliveira Anselmo, Jociane de Jesus Bitencourt Dias, Max Willian Sousa Farias, Elder da Silva 7 
Feio, Edileuza Muniz, Emerson João Negrão Rodrigues, Sotério Oliveira Fagundes, Vagner 8 

Sena, Gelciney Matos de Carvalho e Reginaldo Mota. Havendo número legal o Senhor 9 
Presidente deu por aberto os trabalhos da presente sessão, submetendo à discussão as atas 10 

das sessões ordinárias dos dias 06, 13 e 20 de outubro. Não havendo questionamentos ao 11 
conteúdo das atas, o Senhor Presidente passou a submetê-las à votação, e estas foram 12 
aprovadas por unanimidade pelo Plenário. Em seguida o Senhor Presidente autorizou a leitura 13 

do expediente recebido. Do expediente constou: Requerimento em nome do Senhor Miguel 14 

Neto Rodrigues Caripuna, solicitando a criação de um grupo de trabalho formado por 15 
representações de servidores, membros do Poder Legislativo e técnicos do Instituto de 16 
Previdência Municipal para estudo e análise da situação atuarial do RPPS dos servidores 17 

municipais; Ofício n°. 029-DISPLAN/PMA, informando a aprovação do Município de Abaetetuba 18 
no Programa Cidades que Transformam, por meio do Plano “Beja 400 anos” e requerendo do 19 
Poder Legislativo a indicação de um representante do referido Poder para participar da 20 

capacitação e de todas as etapas do Plano citado, pela Escola Nacional de Administração 21 
Pública - ENAP; Ofício n° 332/2021-SEFIN/PMA, requerendo parte do processo legislativo de 22 

aprovação e votação da Lei Municipal n°. 500/2017 (Código de Posturas do Município de 23 
Abaetetuba-Pa); Ofício n° 324/2021-SEFIN/PMA, solicitando a promulgação pelo Presidente da 24 
Câmara Municipal de Abaetetuba de Projetos de Leis não sancionados e promulgados pelo 25 

Prefeito, conforme processo legislativo preconizado pelo art. 44, §§ 3° e 7° da Lei Orgânica 26 
Municipal; Ofício 326-SEMAD/PMA, encaminhando o Termo de Ajuste de Conduta (TAC), 27 

celebrado entre a Prefeitura Municipal de Abaetetuba e o Ministério Público do Estado do Pará, 28 
para o saneamento de deficiências do Cemitério Municipal; Projeto de Decreto Legislativo n°. 29 

009/2021 – que dispõe sobre outorga de titulo de embaixador do esporte ao jovem atleta 30 
paraolímpico Carlos Afonso Cardoso de Oliveira e dá outras providencias, oriundo do Gabinete 31 
do vereador Sotério Fagundes; Projeto de Lei n° 064/2021 – que altera a denominação do 32 

Hospital Municipal denominado São Bento para Hospital Municipal Nossa Senhora da 33 
Conceição e dá outras providências, oriundo do gabinete do vereador Aluísio Corrêa; Projeto 34 

de Lei n°. 065/2021 – que estabelece como entidade de Utilidade Pública a ASSOCIAÇÃO DE 35 
PROTEÇÃO ANIMAL DE PATAS e dá outras providências, oriundo do Gabinete do vereador 36 
Fernandes Anselmo; Projeto de Lei n°. 066/2021 – que dispõe sobre a construção e reforma de 37 

postos revendedores de combustíveis, estabelece a obrigatoriedade na execução de medidas 38 
preventivas de proteção ao meio ambiente e de segurança contra explosões e incêndios, 39 
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revoga a Lei Municipal nº 020/1990 e suas alterações, e dá outras providências, de origem do 40 

Poder Executivo; Projeto de Lei n° 067/2021 – que considera de Utilidade Pública o Centro 41 
Bíblico de Abaetetuba e dá outras providências, oriundo do Gabinete do vereador Vagner 42 
Sena; Requerimento Verbal n° 026/2021 – solicitando do Poder Executivo  Municipal a 43 

CONTRATAÇÃO de mais médicos para a UPA de Abaetetuba, oriundo do Gabinete do 44 
vereador Gelciney Matos. No horário destinado ao Pequeno Expediente, devidamente inscrito, 45 
pronunciou-se o vereador Edinho Silva para homenagear todos os servidores, em razão do dia 46 
28.10.2021, data em que se comemora o dia do servidor público. A vereadora Edileuza Muniz 47 

informou que a Comissão de Educação e Saúde vem dialogando com a Secretaria Municipal 48 
de Educação deste município e foi garantido, em conversa com o Senhor Jeferson Felgueiras, 49 
o enquadramento dos Secretários Escolares no PCCR dos profissionais da Educação do 50 
município. O vereador Gelciney Matos desejou boas-vindas aos candidatos que prestaram o 51 

Concurso Público para a seleção de Agentes Comunitários de Saúde (ACS) do Município e 52 
manifestou apoio às demandas dos concurseiros. O vereador Vagner Sena comentou sobre a 53 

situação da Rua Manoel de Abreu, interditada pela população, e solicitou do Poder Público 54 
melhorias para o ramal do Bom Sossego. O vereador Emerson Negrão parabenizou a 55 
mobilização dos concurseiros, presentes na galeria da Casa, e elogiou a atuação da Comissão 56 

Permanente de Educação e Saúde do Parlamento. O vereador Sotério Fagundes, por ser o 57 

proponente da Proposição que solicitou a elaboração do “Plano Beja 400 anos” se colocou à 58 
disposição da Mesa para compor a comissão que participará da capacitação oferecida pela 59 
ENAP. Por fim, O vereador Regi Mota criticou o alto valor da remuneração do diretor da UPA 60 

municipal, cerca de nove mil reais, enquanto os demais servidores vêm perdendo vários 61 
benefícios na gestão atual. No horário destinado à Tribuna Popular, pronunciou-se o Senhor 62 
Miguel Neto Caripuna, servidor público municipal. Na ocasião o orador solicitou o saneamento 63 

de questões referentes à merenda escolar e ao transporte dos alunos, os quais vêm sendo 64 
prejudicados pela não atuação efetiva do Poder Público nessas questões, essenciais para o 65 

acesso e a permanência dos alunos, previstos expressamente em determinações 66 
constitucionais e legais. O servidor também sugeriu que fosse criado um grupo de trabalho 67 
composto por representações de servidores públicos, membros do Poder Legislativo e do 68 

Instituto de Previdência Municipal para analisar a situação atuarial do RPPS dos servidores, 69 
devido à dissonância entre o relatório apresentado em 2017 e o apresentado em 2020 pelo 70 

instituto DIVALON. Em seguida pronunciou-se a Senhora Claudia Letícia para trazer aos 71 
Senhores parlamentares diversos fatos controversos em relação ao Processo Seletivo para 72 

Agente Comunitário de Saúde do Município, realizado pela banca FADESP. A representante 73 
dos candidatos informou que muitos dos candidatos classificados no Processo Seletivo não 74 
têm residência na área para a qual se inscreveram, um dos requisitos para a classificação. 75 

Ademais o edital previa que com 50% (cinqüenta por cento) dos pontos, os candidatos seriam 76 
classificados para a segunda fase do Processo Seletivo, o que não foi obedecido pela banca 77 

que realizou o certame, inviabilizando a segunda fase da seleção dos candidatos. A oradora 78 
pediu auxilio aos parlamentares para que provoquem a Secretaria de Administração e haja o 79 
esclarecimento dos fatos. Logo após pronunciou-se o Senhor Antonio Carlos Pinheiro para 80 

solicitar do Poder Legislativo providências em relação aos postos de combustíveis flutuantes 81 
atracados na frente da cidade. O orador disse que teme por uma enorme tragédia no local, 82 
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dada a total falta de fiscalização por parte do Poder Público em relação a estes postos de 83 

combustíveis, ressaltando que são centenas de moradores que vêm das ilhas do município os 84 
quais estão expostos aos perigos da atividade de comercialização de combustíveis por estes 85 
postos. Passou-se então ao Grande Expediente; devidamente inscrito, o vereador Edinho Silva 86 

manifestou total apoio ao grupo de candidatos que prestaram o concurso de seleção para ACS 87 
do Município e colocou seu mandato e sua assessoria à disposição para elucidar os fatos 88 
narrados pelo grupo. Ressaltou também a necessidade da formação da comissão proposta 89 
pelo professor Miguel Caripuna para avaliação do RPPS dos servidores municipais e disse que 90 

deseja participar como membro do Poder Legislativo. Por fim, o parlamentar criticou a atuação 91 
do Secretário de Educação do Município, que apesar dos cerca de quatro milhões repassados 92 
em recursos estaduais e federais, os alunos da rede seguem sem a merenda escolar e o 93 
transporte, que tem impacto ainda maior na aprendizagem dos alunos da zona rural do 94 

município. Ato contínuo pronunciou-se o vereador Ezequiel das Campanhas para informar que 95 
entrou em contato com a banca FADESP solicitando esclarecimentos acerca do Processo 96 

Seletivo. O parlamentar disse que a banca eliminou os candidatos amparada no que consta o 97 
item 11.3 do edital. Em relação aos outros pontos, o vereador disse que é necessário maiores 98 
esclarecimentos. Em seguida o vereador Max Fera sinalizou total apoio ao grupo de candidatos 99 

e colocou-se à disposição para buscar do Poder Público maiores informações sobre o motivo 100 

da não observância do edital por parte da organizadora do certame. O parlamentar comentou 101 
sobre a situação da rua Manoel de Abreu, que infelizmente exigiu atitudes extremas da 102 
população, e findou seu pronunciamento solicitando apoio de seus pares para a aprovação do 103 

Projeto de Lei n° 057/2021, em pauta na Ordem do Dia. Logo após a vereadora Edileuza Muniz 104 
tomou a palavra e parabenizou o professor Miguel Caripuna pela sua fala na Tribuna. A 105 
parlamentar afirmou que vem dialogando com o Secretário em relação às demandas da 106 

educação, contudo não observa avanço e afirmou que já está na hora de o Senhor Secretário 107 
vir à Câmara e prestar os devidos esclarecimentos à população. A vereadora dirigiu-se aos 108 

candidatos que concorreram à vaga para o cargo de ACS e disse-lhes que a questão da 109 
comprovação do endereço terá que ser confirmada em situação futura, não podendo a Câmara 110 
ou qualquer outra instituição questionar tal ponto, e concluiu propondo a formação de uma 111 

comissão para dialogar com a SEMAD e a FADESP em relação aos outros pontos 112 
demandados pelos candidatos. Em seguida, tomou a palavra o vereador Gelciney Matos para 113 

indicar apoio à formação da comissão proposta pela vereadora Edileuza Muniz e comentar 114 
sobre a proposta de lei, que estabelece normas para exploração do serviço de automóveis de 115 

aluguel (táxi) no município de Abaetetuba. Por fim, o parlamentar discutiu sobre sua 116 
Proposição Legislativa, da situação do residencial Abaeteuara e propôs ao Poder Executivo 117 
que garanta incentivos fiscais aos proprietários de bares e restaurantes do Município, dado o 118 

grande prejuízo que os empresários do setor tiveram no período da pandemia. Logo após, 119 
tomou a palavra a vereadora Jô Dias para informar que após a denúncia de falta de 120 

atendimento do Posto de Saúde da Francilândia, dirigiu-se ao local e verificou que os 121 
atendimentos estão sendo oferecidos normalmente à população, disse a vereadora que, no 122 
mês atual, já foram feitos cerca de novecentos atendimentos, entre consultas (com pediatra, 123 

ginecologistas, clinico geral), vacinação e testes de Covid-19. Os vereadores Vagner Sena e 124 
Cristiano Lopes, ressaltaram a necessidade da prestação de um serviço de iluminação pública 125 
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mais eficiente aos cidadãos e discutiram temas atinentes à infraestrutura das vias públicas, 126 

citando como exemplo as ruas Minas Gerais (Francilândia) e Manoel de Abreu (Multirão). Os 127 
vereadores Sotério Fagundes e Fernandes Anselmo debateram acerca do processo seletivo 128 
feito para a contratação temporária de ACS, destacando a necessidade de se buscar novas 129 

informações sobre o assunto, para que notícias falsas e desencontradas circulem pelas redes 130 
sociais, difamando a imagem dos candidatos e das Instituições envolvidas no certame. Por fim, 131 
o vereador Regi Mota criticou o tratamento que as gestantes do Município estão recebendo do 132 
Poder Executivo, afirmando que a “Semana do Bebê” não reflete a real situação do tratamento 133 

que as gestantes e os recém-nascidos recebem do Poder Público. Anunciada a Ordem do Dia, 134 
o senhor Presidente passou a submeter ao Plenário a matéria em pauta. Em pauta o Projeto de 135 
Lei n° 050/2021, que dispõe sobre alterações na Lei nº.485/2016, a qual estabelece normas 136 
para exploração do serviço de automóveis de aluguel (táxi) no município de Abaetetuba e dá 137 

outras providências, de iniciativa do vereador Gelciney Matos. Lido o parecer favorável da 138 
Comissão de Justiça e Redação Final ao Projeto de Lei em pauta, foi observada a proposta de 139 

emendas supressivas, modificativa e aditiva ao Projeto, a saber:  140 
1. Emenda supressiva ao Art. 1º, em face de que o conteúdo encontrar-se em 141 

disparidade com o que a Lei nº. 485/2016 apresenta na redação do Art. 14, suprima-se o 142 

Art 1º do projeto de lei nº.050/2021. 143 

2. Emenda modificativa ao Art. 2º, por haver desvio na digitação da proposta original e 144 
ancorada na necessidade apresentada pela categoria dos taxistas ao proponente do 145 
projeto, o Artigo 2º que altera o Art. 17 da Lei nº. 485/2016 passa a vigorar coma 146 

seguinte redação: “Art. 17. A autorização poderá ser transferida para quaisquer pessoas 147 
idôneas, devidamente qualificadas para o exercício da função passando a ter os 148 
mesmos direitos e deveres do titular os quais deverão realizar todo os processo legal 149 

junto aos órgãos competentes”. 150 
3. Emenda aditiva ao Art. 3º, uma vez que a equipe jurídica da Casa identificou a 151 

necessidade de mais clareza na redação do inciso V, do art. 18 da Lei nº. 485/2016, que 152 
passará a vigorar com a seguinte redação: “Art. 18. V – Em caso de tratamento de 153 
saúde do taxista, Declaração dos órgãos competentes (INSS), sobre a incapacidade 154 

para o exercício da função enquanto durar o tratamento”. 155 
No momento da discussão do parecer, o vereador Gelciney Matos comentou sobre as 156 

alterações propostas pela comissão e entende que tais modificações atendem aos anseios dos 157 
profissionais da área e de seus familiares. Submetido à votação, o parecer da Comissão de 158 

Justiça e Redação Final ao Projeto de Lei n° 050/2021 foi aprovado por unanimidade pelo 159 
Plenário em única e definitiva discussão e votação. Em seguida foi efetuada a leitura do o 160 
parecer favorável da Comissão de Infraestrutura e Urbanismo ao Projeto de Lei n° 050/2021, 161 

que logo após foi submetido à discussão pelo Plenário. Não havendo debatedores inscritos, o 162 
parecer foi submetido à votação e aprovado por unanimidade pelo Plenário em única e 163 

definitiva discussão e votação. Em ato contínuo o Senhor Presidente solicitou ao Senhor 1º 164 
Secretário que fizesse a leitura do Projeto de Lei n° 050/2021. Não havendo debatedores 165 
inscritos para a discussão do Projeto em pauta, este foi submetido à votação e aprovado por 166 

unanimidade pelo Plenário em 1ª discussão e votação. Em pauta o Projeto de Lei n° 057/2021, 167 
que dispõe sobre alteração na Lei Municipal nº.219/2006, a qual disciplina o horário de 168 
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funcionamento de estabelecimentos de diversões que comercializem bebidas alcoolicas e dá 169 

outras providências, de iniciativa do vereador Max Fera. Após a leitura do parecer favorável da 170 
comissão de Justiça e Redação Final, observou-se a indicação de emenda supressiva ao 171 
parágrafo 2º do Art. 4º do presente Projeto de Lei, haja vista que a retirada do condicionamento 172 

conforme versa o projeto original pode configurar-se como crime ambiental em face da abertura 173 
para a ocorrência de poluição sonora. Submetido à discussão, não houve debatedores 174 
inscritos. Submetidos à votação, o parecer da Comissão de Justiça e Redação Final ao Projeto 175 
de Lei n° 057/2021 foi aprovado por unanimidade pelo Plenário em única e definitiva discussão 176 

e votação. Lido o parecer favorável da Comissão de Ecologia e Meio Ambiente ao Projeto de 177 
Lei n° 057/2021, observou-se que a Comissão acatou a emenda proposta pela Comissão de 178 
Justiça e a manteve em seu parecer. No momento da discussão do parecer, o vereador 179 
Fernandes Anselmo ressaltou que o principal objetivo do proponente do projeto – a extensão 180 

do horário de funcionamento dos estabelecimentos – está mantida, contudo, dada a 181 
preocupação com a questão ambiental, foi necessária a proposta de emenda. Submetido à 182 

votação, o parecer da Comissão de Ecologia e Meio Ambiente ao Projeto de Lei n° 057/2021 183 
foi aprovado por unanimidade pelo Plenário em única e definitiva discussão e votação. Ato 184 
contínuo, o Senhor Presidente solicitou do Senhor 1º Secretário que fizesse a leitura do Projeto 185 

de Lei n° 057/2021. Submetido à discussão, não houve debatedores inscritos. Submetido à 186 

votação, o Projeto de Lei n° 057/2021 foi aprovado por unanimidade pelo Plenário em 1ª 187 
discussão e votação. Em pauta as Proposições Legislativas: Proposição nº.342/2021 – de 188 
iniciativa do vereador Reginaldo Mota – o qual requer que seja enviado expediente a Prefeita 189 

municipal, para que a nobre gestora realize uma reunião com os membros do Poder Legislativo 190 
para a qual sejam convidados os marchantes que abatem gado em outros municípios e 191 
comercializam em Abaetetuba para debater sobre o abate de gado e funcionamento do 192 

matadouro municipal; Proposição nº.343/2021 – de iniciativa do vereador Fernandes Anselmo – 193 
Sabiá o qual requer que seja enviado expediente a excelentíssima Prefeita municipal Francineti 194 

Maria Rodrigues Carvalho, que autorize a implantação de placas com o nome das ruas do 195 
bairro Castanhal II; Proposição nº.344/2021 – de iniciativa do vereador Vagner Sena o qual 196 
requer que seja enviado expediente a excelentíssima Senhora Francineti Maria Rodrigues 197 

Carvalho - Prefeita municipal de Abaetetuba, solicitando serviços de terraplenagem, 198 
pavimentação asfáltica e colocação de meio fio na Travessa do Sertão entre as ruas 199 

Maximiano Silvino Cardoso e José Latino Lídio da Silva no bairro Santa Rosa; Proposição 200 
nº.345/2021 – de iniciativa da vereadora professora Madalena a qual requer que seja enviado 201 

expediente à defesa civil, bem como a excelentíssima Senhora prefeita municipal Francineti 202 
Maria Rodrigues Carvalho e esta determine aos setores competentes de sua administração, a 203 
revitalização e medidas de prevenção de acidentes no posto desativado que está localizado no 204 

perímetro do letreiro da orla, na feira de Abaetetuba sem que para isso seja interditado 205 
definitivamente o referido posto, a fim de garantir a segurança do povo ribeirinho; Proposição 206 

nº.346/2021 – de iniciativa da vereadora Edileuza Muniz a qual requer que seja enviado 207 
expediente a sua excelência a Prefeita municipal Francineti Maria Rodrigues Carvalho, para 208 
que determine à Secretária Municipal de Saúde, Senhora Maria Francinete Lobato a tomar 209 

providências necessárias para o imediato funcionamento da sala odontológica na unidade de 210 
saúde da família da Colônia Velha, em Abaetetuba para atender às necessidades dos 211 
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moradores do local; Proposição nº.347/2021 – de iniciativa da vereadora Jô Dias, a qual requer 212 

que seja enviado expediente a excelentíssima Senhora Francineti Maria Rodrigues Carvalho, 213 
Prefeita municipal de Abaetetuba, para que direcione ao setor competente de sua 214 
administração, a realização de serviços de terraplenagem, tapa buraco e manutenção no 215 

sistema de iluminação pública do ramal Bosque, km 3; Proposição nº.348/2021 – de iniciativa 216 
do vereador Max  Fera, o qual requer que seja enviado expediente a excelentíssima Prefeita 217 
municipal Senhora Francineti Maria Rodrigues Carvalho, solicitando a  construção de duas 218 
lombadas na travessa santa izabel, localizada no bairro algodoal, no município de Abaetetuba; 219 

Proposição nº.349/2021 – de iniciativa do vereador Gelciney Matos - Gel, o qual requer que 220 
seja enviado expediente a excelentíssima Prefeita municipal, Francineti Maria Rodrigues 221 
Carvalho, para que determine ao setor competente de sua administração a implantação do 6º 222 
ano do ensino fundamental nas escolas do município de Abaetetuba; Proposição nº.350/2021 – 223 

de iniciativa do vereador Ezequiel das Campanhas, o qual requer que seja enviado expediente 224 
a excelentíssima Senhora Francineti Maria Rodrigues Carvalho, Prefeita municipal de 225 

Abaetetuba, para que direcione à secretaria de obras a revitalização do canteiro central, 226 
localizado na rodovia Dr. João Miranda no perímetro compreendido entre a avenida São Paulo 227 
e Pa 252 (estrada de Beja); Proposição nº.351/2021 – de iniciativa do vereador Cristiano 228 

Lopes, o qual requer que seja enviado expediente a excelentíssima Senhora Francineti Maria 229 

Rodrigues Carvalho, Prefeita municipal de Abaetetuba, para que direcione ao setor competente 230 
de sua administração a “construção de uma creche no bairro Santa Rosa”; Proposição 231 
nº.352/2021 – de iniciativa do vereador Aluísio Corrêa, o qual requer que seja enviado 232 

expediente a Prefeita municipal de Abaetetuba, senhora Francineti Maria Rodrigues Carvalho, 233 
e a Secretaria Municipal de Obras, solicitando a realização de limpeza, capina e retirada de 234 
entulhos na travessa  Aristides dos Reis e Silva, perímetro compreendido entre rua Barão do 235 

Rio Branco e rua Lauro Sodré; Proposição nº.353/2021 – de iniciativa do vereador Sotério 236 
Fagundes, o qual requer que seja enviado expediente a excelentíssima Senhora Prefeita 237 

Francineti Maria Rodrigues Carvalho e à Secretária Municipal de Assistência Social Josiane da 238 
Costa Baia, solicitando a pactuação do programa criança feliz para o município de Abaetetuba; 239 
Proposição nº.354/2021 – de iniciativa da vereadora Edileuza Muniz e do vereador Sotério 240 

Fagundes, os quais requerem que seja enviado expediente a Prefeita municipal Francineti 241 
Maria Rodrigues Carvalho, para que encaminhe à Secretária Municipal de Saúde, Senhora 242 

Maria Francinete Carvalho Lobato, a tomar providências necessárias para a “reforma e 243 
ampliação da unidade de saúde da família Antônia Sobrinho - Colônia Nova” que vise melhorar 244 

a qualidade e agilidade no atendimento aos pacientes. Submetidas à discussão, os vereadores 245 
Ezequiel das Campanhas, Regi Mota, Vagner Sena, Sotério Fagundes e Gelciney Matos 246 
defenderam a aprovação de suas propostas, ressaltando os impactos positivos que a execução 247 

destas trará à população de Abaetetuba. Submetidas à votação, as Proposições Legislativas 248 
foram aprovadas por unanimidade pelo Plenário em única e definitiva discussão e votação. Não 249 

havendo inscritos ao horário destinado às Lideranças Partidárias e nada mais havendo a tratar, 250 
o Senhor Presidente deu por encerrada a presente sessão e convocou os Senhores 251 
vereadores e Senhoras vereadoras para, em cinco minutos, a sessão extraordinária que 252 

apreciará a 2ª discussão e votação do Projeto de Lei n° 050/2021 e do Projeto de Lei 057/2021. 253 
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Em firmeza e para constar foi lavrada a presente ata que depois de lida e achada conforme, 254 

será aprovada pelo Plenário e assinada pelos membros da Mesa. 255 
 
APROVADA EM 08 DE DEZEMBRO DE 2021.  
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