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ATA N°. 040 DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE ABAETETUBA, REALIZADA EM 09.11.2022. 

 
Aos nove dias do mês de novembro 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 Viégas 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 e Sotério Oliveira Fagundes. Havendo número legal 9 
o Senhor Presidente deu por aberto os trabalhos da presente sessão autorizando a leitura do 10 
expediente recebido. Do expediente constou: Ofício n° 065/2022 – COLETIVO AMAZÔNICO 11 
LESBTRANS – ABAETETUBA, convidando a Casa Legislativa para a agenda política, cultural e 12 
antirracista “Semana pela vida do povo negro: visibilidade, conscientização e reparação”, nos 13 
dias 18, 19 e 20. Convite para a visita das instalações ao site da empresa no município, 14 
localizado na ilha Maúba, pela manhã do dia 29/11. No horário destinado ao Pequeno 15 
Expediente, pronunciou-se o Vereador Regi Mota para solicitar informações da Mesa Diretora 16 
sobre as demandas dos moradores do residencial Angelim, que buscam uma resposta junto ao 17 
Poder Público sobre o prazo para a entrega das moradias; solicitou também que o Poder 18 
Legislativo, em caráter de urgência, possa ir à sede da Secretaria de Estado de Saúde e cobrar 19 
do Secretário da pasta providências em relação à disponibilidade de leitos para o município. 20 
Pronunciou-se o Vereador Gelciney Matos para reafirmar a necessidade de que haja um diálogo 21 
com o Senhor Secretário de Estado de Saúde Pública acerca da grande demanda que o 22 
município possui por leitos de internação na rede do SUS. Pronunciou-se o Vereador Presidente 23 
para dizer que já protocolou inúmeras solicitações para que a Câmara seja recebida pelo 24 
Secretário Estadual de Saúde, sem que fosse sequer respondido pelo órgão, entretanto disse 25 
que irá providenciar novas solicitações. Pronunciou-se a Vereadora Edileuza Muniz para 26 
parabenizar a servidora Maria da Conceição Vasconcelos, Consultora Legislativa da Câmara, 27 
em razão da conclusão de seu Doutorado, pela Universidade Federal do Pará. A Vereadora 28 
também disse que solicitou um relatório da diretoria da UPA municipal com informações e dados 29 
sobre a situação atual da unidade, e convidou seus pares para visitar o espaço, a fim de 30 
constatar os principais entraves ao bom andamento das atividades da unidade. Ao final, a 31 
Vereadora disse que encaminhará tal relatório à Comissão de Direitos Humanos da Assembleia 32 
Legislativa do Estado para que providências sejam tomadas. Pronunciou-se o Vereador Vagner 33 
Sena para falar de sua tristeza em relação ao grave problema da falta de leitos de internação no 34 
município, argumentando que diariamente recebe inúmeras solicitações de populares, sem que 35 
tenha condições de ajudar; o Vereador também relatou que vem recebendo diversas denúncias 36 
de mau atendimento no Hospital Regional do Baixo-Tocantins, fato que, segundo o parlamentar 37 
precisa ser investigado e dialogado no âmbito da SESPA. Pronunciou-se o Vereador Ezequiel 38 
das Campanhas para também discutir sobre a dificuldade de se conseguir leitos de internação 39 
para pacientes de Abaetetuba, argumentando ser inadmissível que o Município, em razão de 40 
sua grande população, não contar com uma cota mínima de números de leitos de internação na 41 
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rede de saúde. Pronunciou-se a Vereadora a Vereadora Madalena Silva, quem fez sua 42 
autodescrição, a fim de garantir acessibilidade a quem assiste à sessão pelas mídias, e 43 
parabenizar a Universidade Federal do Pará pela realização do Colóquio, no qual se discutiu, 44 
entre outros temas, as políticas públicas de saúde mental. No horário destinado à Tribuna 45 
Popular, pronunciou-se o Senhor Nédson Luiz Rodrigues para apresentar aos Senhores 46 
Vereadores o projeto de educação inclusiva e gratuita oferecido aos alunos da rede pública em 47 
situação de vulnerabilidade social: o projeto “Freires Vestibulares”; o orador agradeceu a 48 
destinação das emendas parlamentares no orçamento vigente, e disse que novamente conta 49 
com a destinação de emendas parlamentares no PLOA 2023 para a manutenção e expansão do 50 
projeto, o qual também serve de porta de entrada para vários professores recém-formados 51 
adentrarem no mercado de trabalho. Por fim, o orador disse que a meta para a expansão do 52 
projeto é a criação de cento e setenta cursos profissionalizantes para atender os jovens 53 
beneficiados pelo projeto. No horário destinado ao Grande Expediente, pronunciou-se o 54 
Vereador Regi Mota para criticar a forma com que a gestão municipal trata a saúde pública no 55 
Município. Segundo o Vereador, o Poder Público faz pouco caso com tais questões e não se 56 
mobiliza para que as demandas dos pacientes por leitos de internação sejam atendidas. Além 57 
disso, o Vereador defendeu que a Câmara investigue as obras do campo do Vaguito (Algodoal), 58 
argumentando que, na verdade, o campo passa por uma reciclagem. Ainda relação ao campo, o 59 
parlamentar questionou o valor empenhado de R$ 211.804,00 para custear parte da obra, pois 60 
entende que se trata de um valor desproporcional em relação ao que está sendo feito no 61 
complexo.  Por fim, disse que o prazo para o término da obra já teria sido expirado, sem, 62 
contudo, ter sido entregue à população do município, e que levará todos estes fatos a 63 
conhecimento do Ministério Público do Estado. Pronunciou-se o Vereador Gelciney Matos para 64 
parabenizar o idealizador do Cursinho popular Freire’s Vestibulares pelo projeto educacional, e 65 
dizer que o curso terá seu apoio quando da destinação das emendas parlamentares impositivas 66 
ao orçamento municipal para o exercício financeiro de 2023. O parlamentar também discutiu 67 
acerca do Projeto de Decreto Legislativo n° 012/2022, por meio do qual concede ao Padre 68 
Marcos José Belém Furtado a honraria de cidadão abaetetubense. Em relação às obras que 69 
estão sendo realizadas no campo do Vaguito, o parlamentar disse que aguarda a conclusão e 70 
entende que haverá muitas melhorias no complexo. Pronunciou-se a Vereadora Edileuza Muniz 71 
para discutir sobre os problemas em relação à saúde pública no município, argumentando que 72 
tais problemas não serão resolvidos com discursos eloquentes, mas sim com diálogo e, 73 
principalmente, articulação política. Nesse sentido, a Vereadora solicitou de seus pares que a 74 
acompanhem em uma visita à UPA municipal e ao Hospital São Bento, a fim de ouvir os 75 
servidores sobre o que pode ser feito para melhorar o cenário que se apresenta. A Vereadora 76 
também destacou que o Hospital Júlia Sefer pode ser parceiro do município para que 77 
procedimentos cirúrgicos simples possam ser realizados no próprio município, bem como 78 
utilizado para a internação de pacientes. Por fim, a Vereadora disse que encaminhará relatório 79 
sobre o atual cenário da saúde pública no município e fará os encaminhamentos junto à 80 
Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa do Estado para que providências 81 
sejam tomadas. Pronunciou-se o Vereador Vagner Sena para destacar a técnica usada pelos 82 
servidores da SEMOB para a limpeza dos bueiros da cidade, o que irá amenizar as situações de 83 
alagamentos das vias públicas municipais. O Vereador também relatou que tomou conhecimento 84 
sobre um sistema de bueiro inteligente e que estará apresentando tal perspectiva sob forma de 85 
Proposição Legislativa em sessões posteriores, para que essa tecnologia possa também ser 86 
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utilizada pelo Poder Público. Pronunciou-se o Vereador Max Fera para destacar o papel 87 
fundamental da atenção básica à saúde para que haja a redução no número de leitos 88 
demandados pelo município; daí, disse o Vereador, a necessidade do fortalecimento dessa 89 
política. O Vereador também solicitou que fosse criado um cronograma de execução dos 90 
serviços de drenagem, bem como os critérios utilizados para a seleção das ruas que receberão 91 
o serviço. O parlamentar ainda fez um desabafo sobre a situação dos moradores do bairro 92 
Chicolândia, que carecem de diversas políticas públicas, especialmente por condições dignas de 93 
saneamento básico. Pronunciou-se o Vereador Sotério Fagundes para dizer que está 94 
acompanhando a atuação da gestão municipal, e está percebendo que muitos serviços estão 95 
sendo encaminhados no município, talvez não na velocidade como querem alguns, mas que há 96 
sim progresso e desenvolvimento do município. O Vereador também discutiu sobre a relevância 97 
da participação da Prefeita na Conferência sobre o Clima (COP27), que acontece no Egito, 98 
sendo este fato um motivo de orgulho para os abaetetubenses que se sentem pela Prefeita 99 
representados. Ao final, o Vereador informou da audácia pública que o Poder Legislativo irá 100 
realizar para discutir o Projeto de Lei Orçamentário para o exercício de 2023, e solicitou a todos 101 
os seus pares que prestigiem o momento, já que irá se discutir as prioridades para o município. 102 
Pronunciou-se o Vereador Cristiano Lopes para também destacar a participação da Prefeita do 103 
município na COP27 e comentar sobre a visita que os parlamentares farão ao sitio da Empresa 104 
Cargil (ilhas do município), destacando a necessidade de que se conheça as instalações e o 105 
negócio da empresa, a fim de prestar esclarecimentos à população. Ao final, o Vereador 106 
reafirmou sua intenção de lutar pela efetivação das políticas públicas para o bairro Chicolândia, 107 
como políticas no âmbito da saúde, educacional, ambiental e de infraetrutura. Pronunciou-se o 108 
Vereador Ezequiel das Campanhas para debater sobre a necessidade de implementação de 109 
um sistema de captação superficial para resolver definitivamente o déficit no abastecimento de 110 
água potável no município, já que o modelo que se apresenta atualmente é ineficiente; tal 111 
sistema atenderia, por exemplo, o bairro Chicolândia e a comunidade da Bacabeira, populações 112 
mais desassistidas pelo modelo atual de abastecimento. Por fim, o Vereador defendeu uma 113 
articulação política com os novos deputados eleitos, a fim de otimizar os serviços de saúde no 114 
município. Pronunciou-se a Vereadora professora Madalena Silva para discutir sobre a 115 
estrutura do racismo, e como tal estrutura contribui para o aumento das desigualdades; também 116 
diferenciou essa estrutura ao crime de injúria racial, e elogiou a atuação do CREAM em razão do 117 
debate permanente que o órgão vem promovendo acerca das questões raciais, cujo objetivo é 118 
de trazer conhecimento e informação à sociedade acerca das questões raciais. Por fim, a 119 
vereadora comentou sobre o evento cultural e antirracista, que será promovido pelo Coletivo 120 
Amazônico Lesbitrans – Abaetetuba, cujo objetivo é dar visibilidade, reparar e conscientizar 121 
sobre questões raciais. Anunciada a Ordem do Dia, o senhor Presidente passou a submeter ao 122 
plenário a matéria em pauta. Em pauta Projeto de Lei nº. 056/2022, que “considera de Utilidade 123 
Pública Municipal a entidade Associação dos Universitários de Abaetetuba - AUAB e dá outras 124 
providências”, de iniciativa do Vereador Emerson Negrão. Lido o parecer favorável exarado pela 125 
Comissão de Justiça e Redação Final ao Projeto de lei em apreço, o Senhor Presidente passou 126 
a submetê-lo à discussão pelo plenário. Não havendo inscritos para a discussão do parecer, 127 
este foi submetido à votação e aprovado por unanimidade pelo plenário em única e definitiva 128 
discussão e votação. Em continuidade, o Senhor Presidente solicitou ao Senhor 1º Secretário 129 
que fizesse a leitura do Projeto de lei n°. 056/2022. Submetido à discussão, não houve 130 
debatedores inscritos. Submetido à votação, o Projeto de Lei n°. 056/2022 foi aprovado por 131 
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unanimidade pelo plenário em 1ª discussão e votação. Em pauta o Projeto de Decreto 132 
Legislativo nº. 012/2022, que “dispõe sobre a outorga de título de cidadão abaetetubense ao 133 
Padre Marcos José Belém Furtado e dá outras providências”, de iniciativa do Vereador Gelciney 134 
Matos. Lido o parecer favorável exarado pela Comissão de Justiça e Redação Final ao Projeto 135 
de Decreto legislativo em apreço, o Senhor Presidente passou a submetê-lo à discussão pelo 136 
plenário. Na ocasião, o Vereador Gelciney Matos defendeu a aprovação da matéria, destacando 137 
o sermão de adoração a Deus, a caminhada social e espiritual, e o amor pelo município, sempre 138 
presentes na vida do Padre Marcos José Belém. Submetido à votação, o parecer da Comissão 139 
ao Projeto de Decreto legislativo n°. 012/2022 foi aprovado por unanimidade pelo plenário em 140 
única e definitiva discussão e votação. Em prosseguimento, o Senhor Presidente solicitou ao 141 
Senhor 1º Secretário que fizesse a leitura do Projeto de Decreto legislativo n°. 012/2022. 142 
Submetido à discussão, não houve debatedores inscritos. Submetido à votação, o Projeto de 143 
Decreto Legislativo n°. 012/2022 foi aprovado por unanimidade pelo plenário em única e 144 
definitiva discussão e votação. Em pauta, o Projeto de Decreto Legislativo nº. 013/2022, que 145 
“dispõe sobre autorização legislativa nº.002/2022 para a Prefeita Municipal ausentar-se do 146 
Município, de iniciativa da Mesa Diretora. Lido o parecer favorável exarado pela Comissão de 147 
Justiça e Redação Final ao Projeto de Decreto legislativo em apreço, o Senhor Presidente 148 
passou a submetê-lo à discussão pelo plenário. Na ocasião, o Vereador Regi Mota criticou o fato 149 
de a Senhora Prefeita ausentar-se do município, já que, segundo o parlamentar, a população 150 
sofre com o caos em diversos setores, especialmente no que concerne à saúde pública. Disse 151 
que a Prefeita não vem mostrando interesse em resolver estes problemas, e que sequer discute 152 
os problemas do município com as autoridades competentes no âmbito dos governos Estadual e 153 
Federal. Segundo o Vereador, a viagem da Prefeita não interessa ao município, e por este 154 
motivo é contrário à aprovação da matéria.  Submetido à votação, o parecer da Comissão ao 155 
Projeto de Decreto Legislativo foi aprovado por maioria absoluta, cujo único voto contrário foi o 156 
do Vereador Regi Mota. Ato contínuo, o Senhor Presidente solicitou ao Senhor 1° Secretário que 157 
fizesse a leitura do Projeto de Decreto legislativo n°. 013/2022. Submetido à discussão, o 158 
Vereador Regi Mota reforçou sua crítica à viagem da Prefeita pelos motivos elencados na 159 
discussão anterior, e acrescentou a necessidade de que se dê autonomia ao Vice-Prefeito, na 160 
ausência da Senhora Prefeita, argumentando que este pode contribuir muito com o município 161 
nestes 10 dias de afastamento da Prefeita. O vereador Sotério Fagundes disse que é preciso 162 
esclarecer que há um fundamento constitucional e legal que confere à Câmara Municipal a 163 
prerrogativa de autorizar a chefe do Executivo a ausentar-se do município; depois disso, 164 
esclarecer o motivo de tal ausência. O vereador argumentou que a viagem da Prefeita ao Egito 165 
se dará em razão de sua participação na COP27, onde se discutirá temas atinentes ao clima do 166 
planeta. Sendo este tema de grande relevância para o município, já que Abaetetuba está 167 
localizada geograficamente na região Amazônica; além disso, o Vereador destacou que o 168 
município poderá firmar parcerias e buscar tecnologias para a preservação da floresta. Ainda em 169 
discussão, o Vereador Fernandes Anselmo disse que, no município estão os problemas, mas 170 
grande parte das soluções encontram-se fora dele; nessa esteira, o Vereador elogiou o fato de a 171 
Senhora Prefeita buscar alternativas de preservação da floresta, participando da COP27. Em 172 
questão de ordem, o Vereador Regi Mota disse que, caso o município estivesse em uma 173 
situação menos crítica, seria a favor da ausência; contudo, em razão das várias mazelas, 174 
acentuadas na gestão municipal atual, não aprova a ausência da Senhora Prefeita do município. 175 
Ainda em discussão, a Vereadora Edileuza Muniz ressaltou a importância da COP27 para o 176 
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Brasil e para o mundo, além da participação do Presidente eleito da República Federativa do 177 
Brasil no evento. A Vereadora também lembrou a retomada de investimento externo para o 178 
desenvolvimento de projetos de sustentabilidade na Amazônia, e falou de sua expectativa de 179 
que mais parcerias sejam firmadas após a realização da Conferência Mundial sobre o clima. Por 180 
fim, A Vereadora professora Madalena disse que, como estudante e pesquisadora, tem 181 
expectativa de que a representação do município na COP27 traga conhecimento, técnicas e 182 
soluções sustentáveis para o desenvolvimento da Amazônia. Submetido à votação, o Projeto de 183 
Decreto legislativo nº 013/2022 foi aprovado por maioria absoluta, cujo único voto contrário foi o 184 
do Vereador Regi Mota. Em pauta as Proposições Legislativas: Proposição nº.404/2022 – de 185 
iniciativa do Vereador Fernandes Anselmo - Sabiá – o qual requer que a Mesa Diretora deste 186 
Parlamento, envie expediente a Prefeita Municipal Francineti Maria Rodrigues Carvalho, para 187 
que determine a Secretaria de Obras a realizar os serviços de limpeza, meio fio e asfaltamento 188 
da Travessa Noé Guimarães Rodrigues (7ª Travessa), localizada no bairro Angélica; 189 
Proposição nº.405/2022 – de iniciativa do Vereador Gelciney Matos - Gel – o qual requer que a 190 
Mesa Diretora da Casa, envie expediente a Prefeita Municipal Francineti Maria Rodrigues 191 
Carvalho, solicitando a construção de um Posto de Saúde, com todos os profissionais e 192 
equipamentos necessários para um bom funcionamento, na localidade rio Tauá, o qual também 193 
irá beneficiar e atender outras localidades vizinhas; Proposição nº.406/2022 – de iniciativa do 194 
Vereador Max William - o qual requer que a Mesa Diretora da Casa, envie expediente a Prefeita 195 
Municipal Francineti Maria Rodrigues Carvalho e a Secretaria Municipal de Obras, solicitando 196 
pavimentação asfáltica para a Rua Haroldo Araújo, localizada no bairro Aviação; Proposição 197 
nº.407/2022 – de iniciativa do Vereador Emerson Negrão - o qual requer que a Mesa Diretora da 198 
Casa, envie expediente a Prefeita Municipal Francineti Maria Rodrigues Carvalho, solicitando 199 
que a SEMOB realize serviços de limpeza, meio fio e pavimentação asfáltica na passagem Júlio 200 
César, perímetro compreendido entre Travessa Altino Costa e Travessa Major Frederico da 201 
Gama Costa, bairro Santa Rosa; Proposição nº.408/2022 – de iniciativa do Vereador Aluísio 202 
Corrêa – o qual requer que a Mesa Diretora da Casa, envie expediente a Prefeita Municipal 203 
Francineti Maria Rodrigues Carvalho e a Secretária de Obras, Senhora Zenilda Trindade, 204 
solicitando reforma da quadra esportiva dos moradores do bairro Aviação – AMBA, bem como 205 
limpeza e capina do terreno ao redor da respectiva quadra, localizada na Rua Nova I, entre 206 
Travessa Paraíso e Travessa D. Pedro I; Proposição nº.409/2022 – de iniciativa da Vereadora 207 
Jociane Bittencourt Dias - Jô Dias – a qual requer que a Mesa Diretora da Casa, envie 208 
expediente a Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal Francineti Maria Rodrigues Carvalho e 209 
a Secretaria Municipal de Educação, solicitando reforma do prédio da Escola Municipal 210 
Francisco Marques Ferreira, localizada no bairro Francilândia; Proposição nº.410/2022 – de 211 
iniciativa do Vereador Reginaldo Mota – o qual requer que a Mesa Diretora da Casa, envie 212 
expediente a Prefeita Municipal Francineti Maria Rodrigues Carvalho, solicitando que a nobre 213 
gestora realize em caráter célere, concurso público para os cargos necessários ao quadro 214 
funcional do município, em especial, para o cargo de Guarda Municipal; Proposição 215 
nº.411/2022 – de iniciativa do Vereador Cristiano Lopes – o qual requer que a Mesa Diretora da 216 
Casa, envie expediente à Prefeita Municipal Francineti Maria Rodrigues Carvalho, para que 217 
direcione ao setor competente de sua Administração, que realize serviço de terraplenagem e 218 
manutenção de iluminação pública no ramal do Linhão, comunidade APEÍ, estrada de Beja; 219 
Proposição nº.412/2022 – de iniciativa do Vereador Gilberto Costa – o qual requer que a Mesa 220 
Diretora da Casa, envie expediente a Prefeita Municipal Francineti Maria Rodrigues Carvalho e a 221 
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Secretária Municipal de Obras, Senhora Zenilda Trindade, solicitando pavimentação asfáltica, 222 
para a Rua Governador Magalhães Barata, bairro Fátima, entre Travessa 1º de maio e Travessa 223 
Antônio Vieira, localizada na vila de Beja; Proposição nº.413/2022 – de iniciativa da Vereadora 224 
Madalena Silva – a qual requer que a Mesa Diretora da Casa, durante a reforma da Câmara 225 
Municipal, se preocupe em fazer cumprir a lei de 10.098/2000, a fim de promover acessibilidade 226 
e inclusão; Proposição nº.414/2022 – de iniciativa do Vereador Sotério Fagundes - o qual 227 
requer que a Mesa Diretora da Casa, envie expediente a Prefeita Municipal Francineti Maria 228 
Rodrigues Carvalho, bem como, para a Secretaria Municipal de Obras, para que seja 229 
providenciada a manutenção asfáltica da Travessa D. Pedro I no trecho compreendido entre  230 
Rua Barão do Rio Branco e Rua Lauro Sodré; Proposição nº.415/2022 – de iniciativa do 231 
Vereador Ezequiel das Campanhas - o qual requer que a Mesa Diretora da Casa, envie 232 
expediente a Prefeita Municipal Francineti Maria Rodrigues Carvalho, solicitando junto ao órgão 233 
competente de sua Administração que seja viabilizado, um estudo técnico para a construção de 234 
uma faixa elevada (lombofaixa) em frente ao Colégio Engels, localizado na Avenida Pedro 235 
Rodrigues, bairro Centro; Proposição nº.416/2022 – de iniciativa do Vereador Vagner Sena - o 236 
qual requer que a Mesa Diretora da Casa, envie expediente a Prefeita Municipal Francineti Maria 237 
Rodrigues Carvalho e a Secretaria Municipal de Obras (setor de iluminação pública), solicitando 238 
a implantação de iluminação pública de LED na alameda “b” (ao lado da delegacia) esquina com 239 
a rua 7 de setembro, bairro São Lourenço. Submetido à discussão, os Vereadores Regi Mota, 240 
Emerson Negrão, Vagner Sena, Ezequiel das Campanhas e a Vereadora Jô Dias defenderam 241 
suas respectivas Proposições, e também discutiram sobre os benefícios à população com a 242 
materialização das propostas apresentadas. Submetidas à votação, as Proposições em pauta 243 
foram aprovadas por unanimidade pelo plenário em única e definitiva discussão e votação. Não 244 
havendo inscritos para o horário destinado às Lideranças Partidárias e nada mais havendo a 245 
tratar, o Senhor Presidente deu por encerrada a presente sessão e convocou a todos para a 246 
próxima sessão ordinária, a ser realizada no dia 16 de novembro, quarta-feira. Em firmeza e 247 
para constar foi lavrada a presente ata, que depois de lida e achada conforme, será aprovada 248 
pelo plenário e assinada pelos membros da Mesa.  249 

Abaetetuba, 23 de novembro de 2022.  250 
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