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ATA N°. 023 DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE ABAETETUBA, REALIZADA EM 29.06.2022. 

 
Aos vinte e nove dias do mês de junho de dois mil e vinte e dois, no plenário da Câmara 1 

Municipal de Abaetetuba – Mário Ferreira Fonseca – à hora regimental, o Senhor Presidente, 2 

Vereador Aluisio Monteiro Corrêa, solicitou ao Senhor 1º Secretário, Vereador Cristiano Silva 3 
Lopes a proceder a chamada dos Senhores Vereadores e das Senhoras Vereadoras presentes, 4 
da qual constaram o(a)s seguintes: Aluisio Monteiro Corrêa, Gilberto Raulino Costa, Cristiano 5 

Silva Lopes, Vagner Augusto de Sena Ferreira, Edileuza Viegas Muniz, Ezequiel Viegas do 6 
Rego, Jociane de Jesus Bitencourt Dias, Maria Madalena Silva da Silva, Max Willian Sousa 7 
Farias, Reginaldo Rodrigues Mota, Fernandes de Oliveira Anselmo, Gelciney Matos de 8 
Carvalho, Emerson João Negrão Rodrigues, Edinho Silva e Sotério Oliveira Fagundes. Havendo 9 

número legal o Senhor Presidente deu por aberto os trabalhos da presente sessão, submetendo 10 
à discussão as atas das sessões ordinárias dos dias 01, 08, 15 e 22 de junho de dois mil e vinte 11 

e dois. Na ocasião, o Vereador Regi Mota disse que a ata da sessão ordinária do dia 22 12 
precisaria de mais detalhes acerca da votação do Projeto de lei n° 025/2022, não sugerindo, no 13 
entanto, nenhuma modificação em seu texto. Submetidas à votação, as atas foram aprovadas 14 

por unanimidade pelo plenário. Em prosseguimento, o Senhor Presidente solicitou ao Senhor 1º 15 

Secretário que fizesse a leitura do expediente recebido. Do expediente constou: Oficio s/n, 16 
solicitando o desarquivamento do Projeto de Resolução n° 002/2007, oriundo do Gabinete do 17 
Vereador Fernandes Anselmo; Convite para a solenidade cívico-militar alusiva ao dia nacional 18 

do bombeiro militar, a ser realizada no dia 29/06, às 19:00 horas na sede do 15º GBM-19 
Abaetetuba; Projeto de lei n° 035/2022 que ”Institui o dia municipal do DJ no âmbito do 20 

município de Abaetetuba”, de iniciativa do vereador Vagner Sena; Projeto de lei n° 036/2022 21 

que “Cria o programa de incentivo Aluno Nota Dez para estudantes do 5º ano, da rede de ensino 22 
Municipal de Abaetetuba e dá outras providências”, de iniciativa do vereador pastor Gilberto 23 

Costa; Projeto de lei n° 037/2022, que “Institui o pôr-do-sol da praia de Beja como patrimônio 24 
cultural e imaterial do município de Abaetetuba”, de iniciativa do vereador Vagner Sena; Projeto 25 
de lei nº 038/2022, que “Institui o dia municipal da/o farmacêutica/o no município de Abaetetuba 26 

e dá outras providências”, de iniciativa do Vereador Aluísio Corrêa. No horário destinado ao 27 

Pequeno Expediente, pronunciou-se o vereador Aluísio Corrêa para informar que na última 28 

sexta-feira, às 14 horas e 15 minutos, recebeu notificação do Ministério Público Estadual 29 
solicitando informações acerca da votação do Projeto de lei n° 025/2022, e que estas foram 30 

devidamente repassadas ao órgão; informou ainda que o pedido de anulação da votação do PL 31 
n° 025/2022 feita via Mandado de Segurança pelo vereador Regi Mota foi indeferido pelo Poder 32 
Judiciário. Pronunciou-se o Vereador Gelciney Matos para trazer esclarecimentos acerca de um 33 

vídeo que viralizou nas redes sociais feito pelo próprio vereador, o qual, na verdade, tinha 34 
relação com o PL n° 035/2021 e não com o PL n° 025/2022. Pronunciou-se o vereador Regi 35 

Mota para informar que impetrou mandado de segurança pedindo a anulação da 1ª votação do 36 
PL n° 025/2022, e dizer que não houve nenhum indeferimento por parte do Poder Judiciário, 37 
apenas foi solicitada a ata da votação para que comprove a irregularidade da referida votação. 38 
Pronunciou-se o vereador Edinho Silva para destacar a presença do Governador do Estado no 39 

último domingo (26/06), neste município, para entregar à população o Centro de Hemodiálise do 40 

Hospital Regional Santa Rosa e outros serviços. Pronunciou-se o vereador Fernandes Anselmo 41 
para citar os artigos 291 e 299 do Código de Posturas Municipais e a necessidade urgente de se 42 
rever a situação de animais usados para o transporte de carga.  Pronunciou-se o Vereador 43 
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Emerson Negrão para destacar o trabalho da AFAPA e a significativa contribuição do grupo, 44 

especialmente para a captação de recursos ao diagnóstico do autismo em crianças. Além disso, 45 
o Vereador solicitou à Mesa Diretora que busque informações sobre quais ações vem realizando 46 
a SEMEIA para inibir a soltura de fogos de artifício que geram ruídos, já que várias pessoas 47 
alegam não ter conhecimento do diploma legal que proíbe tal conduta. Pronunciou-se a 48 
Vereadora Edileuza Muniz para informar da parceria firmada entre a gestão Municipal e a 49 

Universidade Federal do Pará, que passará a ofertar cursos de pós-graduação em meio 50 
ambiente e sustentabilidade, voltados especialmente a atender famílias de produtores rurais do 51 
município. Por fim, a parlamentar repercutiu acerca da estada do Governador no município, e 52 

ressaltou que a execução de obras e serviços é feita pelo Governador, contudo, a luta por 53 
políticas públicas é do povo abaetetubense. No horário destinado à Tribuna Popular, 54 
pronunciou-se o Senhor Eleonai dos Santos Pinheiro, professor da rede pública municipal. Na 55 
ocasião, o professor relatou que vem tendo dificuldades em conseguir a progressão horizontal 56 

prevista no PCCR dos profissionais da educação municipal, bem como sua lotação nas turmas 57 
de 6º ano ofertadas pelo município, em razão de divergir politicamente com a gestão municipal. 58 

Além disso, o orador afirmou que nada mudou na unidade escolar onde está lotado desde a 59 
última vez que usou a Tribuna desta Casa. Tal unidade continua desassistida pela Secretaria de 60 
Educação, sem a totalidade da merenda escolar prevista, sem uma quadra digna para a prática 61 

de esporte e material esportivo. Concluiu seu pronunciamento referindo-se ao Projeto de lei n° 62 

025/2022, destacando que o referido cita diversas vezes a expressão “tarifa” e outras diversas 63 
vezes a palavra “concessão” e questionou o fato de o setor jurídico da Casa ir às redes sociais 64 
dizer que o Projeto não trata de concessões e as respectivas cobranças tarifárias. Pronunciou-se 65 

o Senhor Anilton Ribeiro para dizer que a implantação do Centro de Hemodiálise no âmbito do 66 
Hospital Regional Santa Rosa, constitui-se em uma obrigação do Poder Público Estadual, e 67 

destacar a necessidade da formatação de políticas públicas que visem à prevenção de doenças 68 

renais, como uma eficiente gestão de recursos hídricos, o que não vem ocorrendo, por exemplo, 69 
no bairro Algodoal, o qual há 17 anos sofre com a péssima qualidade da água, ocasionando uma 70 

série de doenças nos que a consomem. Concluiu agradecendo pela oportunidade de se 71 
manifestar e clamou por políticas públicas que de fato atendam à população  Ainda no horário 72 
destinado à Tribuna Popular, pronunciou-se o Senhor Diogo Cardoso, advogado da Câmara 73 

Municipal de Abaetetuba, para esclarecer o vídeo que a instituição Câmara produziu para 74 

explicar o processo legislativo por que passou o PL n° 025/2022. Na ocasião, o servidor disse 75 

que uma de suas atribuições no âmbito da Câmara é a de emitir pareceres a Projetos de leis, e a 76 
faz sobre o prisma constitucional, legal, doutrinária e jurisprudencial, cabendo às Comissões a 77 

decisão final sobre as deliberações acerca das matérias. Posto isso, o Advogado esclareceu que 78 
o Projeto de lei n° 025/2022 não autoriza nenhuma concessão de serviço público, e está em 79 
consonância com a legislação nacional já vigente. Além disso, o servidor disse que a matéria 80 

trata-se de um Projeto de lei ordinária, e que a intenção do vídeo foi trazer à população 81 
explicações técnicas do processo legislativo de tal matéria legislativa. Por fim, o advogado frisou 82 

que está a serviço da população abaetetubense e que não é “dono da verdade”, sendo qual for a 83 
decisão da justiça em relação ao Mandado de Segurança impetrado pelo Vereador Regi, 84 
acatada pela Câmara Municipal. Passou-se então ao Grande Expediente. Devidamente inscrito, 85 
pronunciou-se o Vereador Gelciney Matos para dizer que a população está dentro de suas 86 

razões, quando faz questionamentos acerca do PL n° 025/2022, já que há entendimentos 87 

divergentes sobre o assunto. Aliado a estas divergências, o parlamentar destacou que a 88 
discussão em torno do PL n° 035/2021, que se quer tramita nas Comissões da Casa, está 89 
gerando uma série de empecilhos e dificuldade de entendimento do próprio projeto que trata das 90 
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parcerias público-privadas, sendo, portanto, necessário o entendimento de que um não guarda 91 

relação com o outro. Em prosseguimento, pronunciou-se o Vereador Regi Mota para informar 92 
que a Secretaria Municipal de Educação abriu licitação pública no valor de quase oito milhões de 93 
reais para a compra de móveis, e solicitou que os parlamentares se atentem a esta licitação. O 94 
Vereador argumentou que, até o presente momento, ninguém apresentou nenhum beneficio que 95 
trará o PL n° 025/2022, e argumentou que este se trata apenas da “ponta do iceberg”, o restante 96 

dos problemas virão com o PL n° 035/2021. Por fim, o parlamentar informou que o juiz da 97 
comarca concedeu dez dias para a apresentação da ata da sessão ordinária do último dia 22/06, 98 
e que há grandes possibilidades de que a 1ª votação do Projeto de lei n° 025/2022 seja anulada 99 

em razão de sua ilegalidade. Ato contínuo, pronunciou-se o Vereador Edinho Silva para frisar a 100 
necessidade de reconhecer quem realmente trabalha pelo povo, referindo-se ao Governador e 101 
aos parlamentares que autorizaram a cessão de uso do hospital Santa Rosa ao Estado, pois, 102 
sem aquele ato, não teríamos em nossa cidade um centro de hemodiálise e vários outros 103 

serviços oferecidos à população do município. Em relação às parcerias público-privadas, o 104 
parlamentar disse que ainda não viu um empresário não visar ao lucro em seu negócio, e que a 105 

população pagará sim pelos serviços que poderão ser prestados pelo setor privado. Disse que 106 
lamenta o fato de a Prefeita não apresentar Projetos que tenham como objetivo a geração de 107 
emprego e renda par a população, e afirmou que houve sim a inobservância do artigo 200 do 108 

Regimento Interno da Câmara na 1ª votação do PL n° 025/2022, sendo possível, portanto, a 109 

anulação daquela votação. Em prosseguimento, pronunciou-se a Vereadora Madalena Silva 110 
para discutir sobre a necessidade de formulação de políticas públicas para inibir a violência 111 
contra a mulher, e destacar, nesse contexto, a atuação da “patrulha Maria da Penha”, que 112 

desenvolve atividades voltadas para a proteção e monitoramento de mulheres que recebem 113 
medidas protetivas da justiça. A parlamentar também referiu-se ao mês do orgulho LGBTQIA+, 114 

destacando os desafios para a superação do preconceito e da violência. Em relação à 115 

possibilidade de anulação da 1ª votação do PL n° 025/2022, a parlamentar fez a leitura do artigo 116 
200 do Regimento Interno, e entende ser evidente a sua inobservância. Daí sua decisão de 117 

solicitar ao Ministério Público e ao Poder Judiciário a anulação da referida votação. Logo em 118 
seguida, pronunciou-se o Vereador Emerson Negrão para falar sobre a precariedade da 119 
prestação dos serviços públicos, como o de água potável e o de iluminação pública, motivo pelo 120 

qual existe evidente aversão à aprovação do PL n° 025/2022. Contudo o parlamentar destacou 121 

que a essência do referido Projeto de lei é prestar esses serviços com maior qualidade e 122 

eficiência. Além disso, destacou que a população já paga indiretamente ou diretamente por 123 
vários serviços, citando como exemplo, o hospital Santa Rosa, o uso do Terminal Rodoviário e 124 

outros. Por fim, o parlamentar exemplificou a possibilidade da construção de um terminal para o 125 
embarque e desembarque de açaí, em que o parceiro privado cobrará tarifas exclusivamente 126 
das empresas que fará o uso do terminal, podendo tal parceria gerar emprego, sem taxar a 127 

população. Em prosseguimento, pronunciou-se o Vereador Sotério Fagundes para sugerir à 128 
Mesa Diretora a Instituição de uma Comissão de Ética no âmbito da Câmara Municipal de 129 

Abaetetuba, a fim de que ofensas e ataques como são feitos à prefeita e parlamentares sejam 130 
avaliados pela Comissão. Em relação ao Projeto que trata das parcerias público-privadas, o 131 
Vereador destacou que este trata da instituição de um programa sério, que visa unicamente a 132 
eficiente prestação de serviços públicos. Em seguida, a Vereadora Edileuza Muniz elogiou o 133 

debate em torno do PL n° 025/2022, e afirmou ser evidente as várias interpretações acerca do 134 

tema, o que poderia ter sido evitadas com a realização da audiência pública que trouxesse a 135 
população ao debate. Além disso, a parlamentar criticou a irresponsabilidade de algumas 136 
publicações em redes sociais, especialmente nesta ultima semana, que visam unicamente 137 
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desqualificar o Poder Legislativo e a atuação de seus membros. Ao final, a parlamentar disse 138 

que a Prefeita não venceu as eleições por acaso, e merece respeito do parlamento, sendo 139 
qualquer ofensa ou ataques a sua honra, uma forma de violência contra todas as mulheres. Por 140 
Fim, pronunciou-se o Vereador Ezequiel das Campanhas para destacar os diversos ataques, e 141 
até mesmo o terrorismo político, que os parlamentares vêm sofrendo de diferentes seguimentos 142 
da sociedade em razão do desconhecimento da proposta de lei apresentada pelo Poder 143 

Executivo. Em face disso, o parlamentar solicitou à Mesa Diretora a retirada de pauta do PL n° 144 
025/2022 da Ordem Dia e promova uma ampla discussão com a sociedade. Disse ainda que, 145 
caso seu pedindo não fosse atendido pela Mesa, irá abster-se da votação do referido Projeto de 146 

lei. Anunciada a Ordem do Dia, o Senhor Presidente passou a submeter ao plenário a matéria 147 
em pauta. Em pauta o Projeto de lei nº 021/2022, que “Dispõe sobre as diretrizes para 148 
elaboração e execução da Lei Orçamentária para o exercício de 2023 e dá outras providências”, 149 
de iniciativa do Poder Executivo. Feita a leitura do referido Projeto de lei, passou-se a sua 150 

discussão pelo plenário. Não havendo debatedores inscritos, o Projeto de lei n° 021/2022 foi 151 
submetido à votação e aprovado por unanimidade pelo plenário em 2ª discussão e votação. Em 152 

pauta o Projeto de lei nº 025/2022, que “Dispõe sobre o Programa municipal de Parcerias 153 
Público-Privadas e concessões do município de Abaetetuba, prevê a instituição e 154 
regulamentação do Conselho Gestor de Parcerias Público-Prvadas e Concessões (CGPPP), 155 

autoriza o Poder Executivo a instituir o fundo de garantia de parceria público-privada municipal e 156 

dá outras providências”, de iniciativa do Poder Executivo. Efetuada a leitura do referido Projeto 157 
de lei, este foi submetido à discussão pelo plenário. Na ocasião, a Vereadora professora 158 
Madalena solidarizou-se com a Prefeita Municipal em razão da violência política que esta vem 159 

sofrendo, inclusive de parlamentares. Em relação ao Projeto de lei n° 025/2022, a parlamentar 160 
disse que a proposta, por vezes, se apresenta adequada. No entanto, por entender que o 161 

processo legislativo de votação do projeto em 1º turno não obedeceu ao regimento interno da 162 

Câmara e que é necessária a realização de audiência pública para esclarecimentos à 163 
população, não votará a favor do projeto. Em continuidade, o Vereador Edinho Silva disse que 164 

não vislumbra nenhum beneficio no bojo do projeto. Ao contrário, este trará uma série de 165 
prejuízos aos munícipes. Disse ser contrário à proposta e impetrará uma ADIN em razão do vício 166 
que se evidenciou em sua 1ª discussão e votação. Ainda em discussão, o Vereador Regi Mota 167 

disse que o Projeto não visa atender à população e culpou a Prefeita e as Comissões da Casa 168 

pela aprovação do projeto de lei n° 025/2022. Sugeriu às Comissões da Casa que analisem 169 

melhor os Projetos e realizem as audiências públicas para discutir algumas matérias, e não 170 
somente assinem os pareceres dos técnicos da Casa. Disse que o Vereador Sotério Fagundes, 171 

Presidente da Comissão de Justiça e Redação Final, errou na condução da matéria, ao não 172 
promover a audiência pública, cujo debate seria crucial para o esclarecimento à comunidade. 173 
Afirmou ainda que se o Vereador Fernandes não trouxesse o debate sobre o tema das 174 

concessões ao plenário, até ele mesmo (Regi Mota) votaria sem saber exatamente do que se 175 
tratava o projeto de lei n° 025/2022. Ao final, o Vereador solicitou para que ficasse registrado em 176 

ata que a responsabilidade pelas votações na Casa é do Senhor Presidente, quem organiza a 177 
pauta para as deliberações. Em continuidade, pronunciou-se o Vereador Sotério Fagundes para 178 
informar ao Vereador que o antecedeu na discussão que a Comissão de Justiça se reúne 179 
regularmente e há um amplo debate em torno de cada projeto de lei que chega à Casa. Afirmou 180 

que o Projeto de lei n° 025/2022 tem relação direta com a legislação federal e que as parcerias 181 

público-privadas não trazem nenhum prejuízo à população, e várias delas não trarão custo 182 
algum para a população do município. Disse também que toda e qualquer parceria que por 183 
ventura venha a ser firmada, será sim submetida à avaliação da população, e que nesse 184 
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momento, a Câmara apenas autoriza que o Poder Público busque os parceiros para prestar 185 

novos e eficientes serviços públicos. Por fim, o parlamentar falou sobre a criação do conselho 186 
gestor, sua composição e finalidade e da instituição do fundo para a realização das PPP’s. ainda 187 
em discussão, o Vereador Cristiano Lopes pediu tranqüilidade às pessoas presentes no plenário, 188 
e afirmou que jamais votará contrário ao interesse da população. Por fim, o Vereador Gelciney 189 
Matos elogiou a atuação da Comissão de Finanças e Orçamento da Casa e disse que esta 190 

Comissão emite seus pareceres sobre o prisma constitucional e legal, afirmou não ter qualquer 191 
desafeto dentro da referida Comissão, contudo, solicitou à Mesa Diretora o seu afastamento da 192 
Comissão de Finanças e Orçamento. Submetido à Votação, o Projeto de lei n° 025/2022 obteve 193 

o seguinte resultado: votos favoráveis dos Senhores Vereadores: pastor Gilberto Costa, 194 
Cristiano Lopes, Vagner Sena, Ezequiel das Campanhas, Jô Dias, Max Fera, Fernandes 195 
Anselmo, Gelciney Matos, Emerson Negrão e Sotério Fagundes. Votos contrários dos 196 
Senhores Vereadores: Edinho Silva, Regi Mota, Edileuza Muniz e professora Madalena Silva. 197 

Sendo, portanto, o Projeto de Lei n° 025/2022 aprovado por maioria absoluta em 2ª 198 
discussão e votação. Em pauta as Proposições: Proposição nº.233/2022 – de iniciativa do 199 

Vereador Fernandes Sabiá – o qual requer que a Mesa Executiva da Câmara Municipal de 200 
Abaetetuba envie expediente a Excelentíssima Senhora Prefeita municipal Francineti Maria 201 
Rodrigues Carvalho, solicitando que autorize a Secretaria de Obras a realizar os serviços de 202 

limpeza e terraplenagem do ramal Itacuruçá para que os moradores  e transeuntes possam 203 

trafegar com tranquilidade; Proposição nº.234/2022 – de iniciativa do Vereador Regi Mota – o 204 
qual requer que a Mesa Executiva da Câmara Municipal de Abaetetuba envie expediente  a 205 
Excelentíssima Prefeita municipal de Abaetetuba solicitando que a nobre gestora, conceda 206 

isenção das taxas aos profissionais ambulantes de Vila de Beja como: vendedores de bombons, 207 
àqueles que descem à praia com caixas de cerveja, vendedores de shop, sucos, picolés, 208 

camarão, etc..., que fique bem claro nesta proposição, que a isenção das taxas são para esses 209 

tipos de profissionais ambulantes; Proposição nº.235/2022 – de iniciativa do Vereador Vagner 210 
Sena – o qual requer que a Mesa Executiva da Câmara Municipal envie expediente a 211 

Excelentíssima Senhora Prefeita municipal Francineti Carvalho encaminhando o Projeto de lei 212 
indicativo que dispõe sobre a construção de monumento à bíblia, com os dez mandamentos, na 213 
praça na praça Manoel Castro-Dé (praça do barco) no município da Abaetetuba; Proposição 214 

nº.236/2022 – de iniciativa da Vereadora Maria Madalena – a qual requer que a Mesa Executiva 215 

da Câmara Municipal envie expediente  à Secretaria Municipal de Obras solicitando a realização 216 

de drenagem, pavimentação asfáltica, meio fio e calçadas na rua Abílio de Souza, atendendo 217 
desta forma os pedidos dos moradores locais e garantindo sua segurança e qualidade de vida; 218 

Proposição nº.237/2022 – de iniciativa do Vereador Gelciney Matos-Gel – o qual requer que a 219 
Mesa Executiva da Câmara Municipal envie expediente a prefeitura municipal de Abaetetuba, 220 
Senhora Francineti Maria Rodrigues Carvalho, e a Secretaria Municipal de Obras solicitando a 221 

realização de terraplenagem, pavimentação e iluminação pública de toda e extensão do ramal 222 
Cujarí, considerando que o mencionado ramal encontra-se sem pavimentação ou qualquer outro 223 

cuidado público, o que gera insegurança, acidentes de trânsito e inúmeros outros perigos aos 224 
transeuntes; Proposição nº.238/2022 – de iniciativa do Vereador Aluisio Corrêa – o qual requer 225 
que a Mesa Executiva da Câmara Municipal de Abaetetuba envie expediente à Prefeita 226 
municipal Francineti Carvalho, solicitando a troca das luminárias queimadas na avenida Santo 227 

Antônio de Lisboa (antigo Castanhal II); Proposição nº.239/2022 – de iniciativa do Vereador 228 

Ezequiel das Campanhas – o qual requer que a Mesa Executiva da Câmara Municipal de 229 
Abaetetuba envie expediente a Excelentíssima Senhora Francineti Maria Rodrigues Carvalho, 230 
Prefeita municipal de Abaetetuba e a Secretária de Obras Senhora Zenilda Trindade, solicitando 231 
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a construção urgente de uma canaleta ou instalação de tubos de drenagem na travessa D. 232 

Pedro I, esquina com a rua Raimundo Pauxis, bairro São Lourenço; Proposição nº.240/2022 – 233 
de iniciativa dos Vereadores Ezequiel e Sotério -  os quais requerem que a Mesa Executiva da 234 
Câmara Municipal de Abaetetuba envie expediente a Excelentíssima Senhora Francineti Maria 235 
Rodrigues Carvalho, Prefeita Municipal e ao Ilustríssimo Secretário Municipal de Educação, 236 
Senhor Jefferson Felgueiras, solicitando a construção de uma escola com 03 (três) salas de aula 237 

no rio Maracapucu Miri; Proposição nº.241/2022 – de iniciativa do Vereador Cristiano Lopes – o 238 
qual requer que a Mesa Executiva da Câmara Municipal de Abaetetuba envie expediente a 239 
excelentíssima Senhora Francineti Carvalho, Prefeita  municipal de Abaetetuba para que 240 

direcione ao setor competente de sua administração, “melhorias no sistema de drenagem da 241 
Travessa Divino Espírito Santo, bairro Aviação”. Submetidas à discussão, o Vereador Ezequiel 242 
das Campanhas informou ao Senhor Presidente que havia solicitado a retirada de pauta do 243 
Projeto de lei n° 025/2022, e que caso o pedido não fosse deferido, se absteria da votação do 244 

referido Projeto de lei. Como não houve manifestação alguma da Mesa sobre o pedido, o 245 
Vereador solicitou que seu pedido fosse submetido à deliberação do plenário. Posto isso, o 246 

Senhor Presidente disse que a solicitação feita pelo Vereador Ezequiel ocorreu no momento do 247 
Grande Expediente, sendo que no decorrer da discussão do Projeto de lei n° 025/2022, o 248 
parlamentar nem sequer mencionou tal pedido. Ademais, no momento em que o Projeto foi 249 

votado, o parlamentar se manteve sentado, sinalizando ter votado favoravelmente ao Projeto de 250 

lei n° 025/2022. Em continuidade, o Senhor Presidente submeteu as Proposições Legislativas 251 
em pauta à votação, e estas foram aprovadas por unanimidade pelo plenário em única e 252 
definitiva discussão e votação. Não havendo inscritos para o horário destinado às Lideranças 253 

Partidárias e nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente deu por encerrada a presente 254 
sessão e convocou a todos para a sessão solene de encerramento do 3º período da 19ª 255 

legislatura, a ser realizada em cinco minutos. Em firmeza e para constar foi lavrada a presente 256 

ata, que depois de lida e achada conforme, será aprovada pelo Plenário e assinada pelos 257 
membros da Mesa.  258 

 Abaetetuba, 29 de junho de 2022.  259 
 
 

 


