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ATA N°. 043, DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE ABAETETUBA, REALIZADA EM 23.11.2022. 

 
Aos vinte e três 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 Rego, 6 
Jociane de Jesus Bitencourt Dias, Max Willian Sousa Farias, Reginaldo Rodrigues Mota, 7 
Fernandes de Oliveira Anselmo, Emerson João Negrão Rodrigues, Edinho Silva e Sotério Oliveira 8 
Fagundes. Havendo número legal o Senhor Presidente deu por aberto os trabalhos da presente 9 
sessão submetendo à discussão as atas das sessões dos dias 09 e 16 de novembro. Não 10 
havendo quem propusesse alterações ou correções das referidas atas, estas foram submetidas à 11 
votação e aprovadas por unanimidade pelo plenário em única e definitiva discussão e votação. 12 
Em continuidade, o Senhor Presidente autorizou a leitura do expediente recebido. Do expediente 13 
constou: Projeto de lei n° 061/2022, que “dispõe sobre a alteração do art. 2º e 3º da lei 182/2004, 14 
que regula eleições diretas para diretores das escolas municipais e dá outras providências”, de 15 
autoria da Vereadora Edileuza Muniz; Projeto de lei n° 062/2022, que “considera de Utilidade 16 
Pública Municipal a Associação de moradores da área do ramal do União e dá outras 17 
providências”, de autoria do Vereador Aluísio Corrêa; Projeto de Decreto legislativo n° 18 
014/2022, que “concede Título de cidadão abaetetubense a Domingos Savio Mousinho de 19 
Almeida e dá outras providências, de autoria do Vereador Max Fera; Projeto de Decreto 20 
legislativo n° 015/2022, que “concede Título de cidadã abaetetubense à Maria Osvalda da Cruz 21 
Rocha e dá outras providências”, de autoria do Vereador Max Fera; Projeto de Decreto 22 
legislativo n° 016/2022, que “concede Titulo de Honra ao Mérito à Regina da Conceição Vilhena 23 
Ferreira e dá outras providências”, de autoria da Vereadora professora Madalena Silva; 24 
Requerimento Verbal n° 036/2022, oriundo do gabinete da Vereadora Jô Dias; Ofício nº 25 
259/2022-GAB/PMA, solicitando ao Poder Legislativo Municipal, nos termos da Lei Orgânica do 26 
Município de Abaetetuba (Pa), autorização para que a Excelentíssima Senhora Prefeita se 27 
ausente do Município;  Ofício n° 469/2022-GAB/SEMEC, informando sobre as razões que levou o 28 
Senhor Jeferson Felgueiras, Secretário Municipal de Educação, SOBRESTAR o processo eleitoral 29 
da EMEF Dr. Francisco Leite Lopes, até ulterior deliberação. No horário destinado ao Pequeno 30 
Expediente, pronunciou-se o Vereador Aluísio Corrêa para justificar as ausências do Vereador 31 
Gelciney Matos e da Vereadora professora Madalena Silva, em razão de estarem presentes em 32 
consulta médica. Pronunciou-se o Vereador Edinho Silva para destacar a atuação da Diocese de 33 
Abaetetuba, e informar que destinou cinquenta mil reais em emendas parlamentares para o 34 
Centro Médico Nossa Senhora da Conceição. Ao final, o Vereador solicitou que a Senhora 35 
Prefeita efetuasse o pagamento das remunerações dos servidores públicos municipais, a fim de 36 
que estes possam prestigiar o círio da padroeira do Município com mais conforto. Pronunciou-se o 37 
Vereador Emerson Negrão para solicitar que a Mesa Diretora encaminhe expediente à Secretaria 38 
Municipal de Meio Ambiente solicitando informações sobre quais medidas o órgão vem adotando 39 
para que a lei a qual proíbe a soltura de fogos barulhentos seja fielmente executa, já que o 40 
parlamentar disse estar identificando a não observância da referida Lei. Pronunciou-se o Vereador 41 
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Regi Mota para dizer que, inicialmente, as inscrições para pronunciamentos no Pequeno e 42 
Grande Expediente eram feitas por ordem de chegada no plenário. Atualmente, o Vereador disse 43 
que estas inscrições são feitas por ordem definida em sorteio (o que é acordado entre todos os 44 
Vereadores); ocorre que, segundo o Vereador, o Senhor Presidente não está observando a ordem 45 
desse sorteio, e vem se pronunciando por último na Tribuna; com isso, o Senhor Presidente 46 
resume as falas de todos os parlamentares e as usa em seu favor, para desconstruir o 47 
pronunciamento dos Vereadores de oposição, assumindo assim o papel de líder do governo. Por 48 
fim, o Vereador disse que o Presidente está coagindo os servidores da Secretaria da Casa 49 
Legislativa, ao não permitir que tais servidores prestem auxilio aos parlamentares, e destacou que 50 
o Departamento deve servir ao Poder Legislativo, sendo, portanto, necessário que todos os 51 
Vereadores tenham livre acesso aos servidores. Em reposta ao Vereador Regi Mota, o Vereador 52 
Aluísio Corrêa disse que, por estar na Presidência da Mesa Diretora, tem a prerrogativa de 53 
pronunciar-se a qualquer momento da sessão; disse ainda que todos os Vereadores possuem 54 
seus assessores para a elaboração de suas respectivas Proposições, e que os servidores lotados 55 
na Secretaria da Casa devem preocupar-se unicamente com os serviços do Departamento. 56 
Pronunciou-se a Vereadora Jô Dias para falar sobre os efeitos nocivos do barulho emitidos pelos 57 
fogos de artifícios às crianças autistas e aos animais; e a respeito da não observância da 58 
legislação que proibiu a soltura de tais fogos; ao final, a Vereadora falou sobre a campanha de 59 
prevenção ao câncer de próstata, realizada por seu mandato, do próximo dia 25/11, e solicitou 60 
apoio de seus pares para que o Requerimento Verbal n° 036/2022 possa ser aprovado, e a Casa 61 
Legislativa possa estar encaminhando votos de congratulações à Senhora Rachel de Siqueira 62 
Dias, por sua excelente atuação à frente do Departamento de Saúde Mental no município e pela 63 
idealização do projeto CAPS fluvial, premiado no 6º Congresso Brasileiro de Psicologia. 64 
Pronunciou-se o Vereador Fernandes Anselmo para informar que na comunidade do Maringá 65 
(zona rural do município), será construída uma escola de tempo integral; o empreendimento será 66 
custeado pelo consulado japonês no Brasil, e, segundo o parlamentar, é fruto das relações 67 
internacionais firmada pela Prefeita do Município. Pronunciou-se a Vereadora Edileuza Muniz para 68 
também falar sobre a intenção de construção da escola de tempo integral na comunidade Maringá 69 
e destacar que o consulado japonês já mantém relações com o município há algum tempo, e 70 
inclusive já investiu recursos para a melhoria da sede do sindicato de trabalhadores rurais do 71 
município. Por fim, a Vereadora sugeriu que fosse feita uma reunião entre os Vereadores para 72 
discutir questões regimentais da Casa, e também lembrou que a competência para a fiel 73 
execução da lei, não cabe à Câmara, referindo-se a não observância da que proíbe a soltura de 74 
fogos barulhentos no âmbito do Município. Pronunciou-se o Vereador Vagner Sena para ressaltar 75 
que, antes de qualquer sansão ao cidadão pela proibição de soltura de fogos barulhentos, a 76 
SEMEIA deve conscientizar e educar a população para inibir tal prática. Pronunciou-se o Vereador 77 
Sotério Fagundes para falar que algumas solicitações feitas por seu mandado e das Comissões 78 
Permanentes ao Poder Executivo já estão sendo executadas, citando a revitalização do ramal 79 
Arienga Centro e a climatização da cozinha da Unidade de Pronto Atendimento do Município. 80 
Pronunciou-se o Vereador Cristiano Lopes para também informar sobre algumas de suas 81 
solicitações à setores da Administração Municipal que estão sendo atendidas pelo Poder Público, 82 
mencionando a reposição das luminárias das comunidades Jardim América e Ramal do Linhão. 83 
Pronunciou-se o Vereador Ezequiel das Campanhas para parabenizar o projeto da Senhora 84 
Samanta Souza, enfermeira, referente ao tratamento de feridas crônicas; projeto que já foi 85 
encaminhado à SESMAB e que foi elogiado pelo Secretário da pasta. No horário destinado à 86 
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Tribuna Popular, pronunciou-se o Senhor Ronaldo Nunes, membro do Apostolado da Oração. Na 87 
ocasião o orador falou sobre a atuação do Apostolado, citando diversas ações de cunho social 88 
realizadas pelo grupo de evangelização. Ao final, o orador citou nominalmente todos os parceiros 89 
do Apostolado e agradeceu os Senhores Vereadores pelo pronunciamento, e, em especial, o 90 
Vereador Ezequiel das Campanhas pelo reconhecimento da função social do grupo e pela 91 
iniciativa do Projeto de lei que inclui no calendário oficial do município o dia do Apostolado da 92 
Oração. Passou-se então ao horário do Grande Expediente. Devidamente inscrito, pronunciou-se 93 
o Vereador Edinho Silva para ler o acordo firmado entre os Senhores Vereadores no que diz 94 
respeito ao sorteio para os pronunciamentos dos Edis no Pequeno e Grande Expediente, e 95 
ressaltar que não há nenhuma ressalva em relação à ordem do pronunciamento do Vereador 96 
Presidente. Em continuidade, o Vereador mostrou fotos da ponte que dá acesso à Escola Santo 97 
Antônio, na comunidade Moju-Mirí, solicitando imediata construção de uma ponte de concreto, já 98 
que a escola recebe alunos PCD’s, tendo estes inclusive já tendo se acidentado em razão da 99 
precariedade do acesso à escola. Ao final, o Vereador disse que o município já recebeu cerca de 100 
doze milhões do Ministério da Educação, e não vê motivos para a gestão municipal não efetue o 101 
pagamento dos servidores antes do círio da Padroeira do município. Pronunciou-se o Vereador 102 
Emerson Negrão para solicitar que fosse retirado do acordo firmado entre os Senhores 103 
Vereadores a especificidade para a realização de mutirões de limpeza, já que entende não haver 104 
sentido em solicitar para a Administração a retirada entulhos e limpeza de apenas uma rua, 105 
avenida ou travessa. Em resposta à solicitação do Vereador Emerson Negrão, o Senhor 106 
Presidente informou que há um cronograma vigente para a execução dos serviços de limpeza e 107 
de retirada entulhos, e o Vereador deve estar atento para não solicitar serviços prestes a serem 108 
executados. Contudo, o Vereador disse que o acordo será objeto de discussão para a próxima 109 
legislatura. Pronunciou-se o Vereador Regi Mota para retomar a discussão sobre a não 110 
observância na ordem de pronunciamentos na Tribuna e ressaltar que os Vereadores necessitam 111 
da assistência dos servidores da Secretaria Executiva da Casa, não podendo o Vereador 112 
Presidente impedir o acesso de qualquer de seus pares aos referidos servidores. Em 113 
prosseguimento, o Vereador chamou a atenção da Comissão de Saúde para a falta de 114 
medicamentos nas UBS’s, sobretudo de Cefalexina. Por fim, o parlamentar disse que esteve 115 
presente no gabinete do Senhor Secretário de Estado de Saúde Pública para tratar sobre a 116 
regulamentação de leitos de internação, sem, contudo, ser recebido pelo responsável da pasta; 117 
mas teve garantia que seria recebido pelo Secretário em outro momento. Pronunciou-se a 118 
Vereadora Edileuza Muniz para parabenizar a atuação do apostolado da oração e dizer que, em 119 
que pese ser Presidente da Comissão de Saúde, enfrenta limitações para a solução de diversas 120 
questões, já que a Comissão não tem a prerrogativa de execução das políticas públicas. Todavia, 121 
inúmeros relatórios e ofícios já foram protocolados com o propósito de apontar falhas e sugerir 122 
melhorias para o serviço público de saúde em âmbito municipal. A parlamentar também criticou a 123 
lentidão no andamento da reforma do hospital São Bento, e ressaltou que os quinze leitos de 124 
internação que o hospital dispõe sejam garantidos à população no curso da obra. Ao final, a 125 
Vereadora propôs a união de todos os Vereadores a fim de buscar soluções para os problemas de 126 
saúde pública do município e encontrar meios para acessar as autoridades competentes da 127 
SESPA, e responder aos anseios da população no que diz respeito à escassez no número de 128 
leitos de internação. Pronunciou-se o Vereador Vagner Sena para destacar a reposição das 129 
luminárias do trevo da Colônia Velha, objeto de Proposição Legislativa de sua autoria, e o 130 
andamento nas obras da UBS do Rio Acaraquí, para a qual o Vereador destinou emendas 131 
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parlamentares. O parlamentar também destacou a reposição das luminárias da alameda B, 132 
situada ao lado da Delegacia de Polícia e a recuperação do ramal do Tucão. Pronunciou-se o 133 
Vereador pastor Gilberto Costa para informar que o Deputado Estadual Fábio Freitas destinou, 134 
via emendas ao orçamento do Estado, cerca de um milhão e meio de reais para a construção de 135 
caes em duas ilhas deste município que o Deputado visitou em sua campanha eleitoral. Ao final o 136 
Vereador discutiu sobre o objeto de sua Proposição Legislativa, por meio da qual solicita que a 137 
UBS Jair Nery passe a atender os serviços de urgência e emergência para a população ribeirinha. 138 
Pronunciou-se o Vereador Max Fera para esclarecer seus pares a respeito do conteúdo de sua 139 
Proposição Legislativa, em pauta na Ordem do Dia, e ressaltar o cuidado que o cidadão deve ter 140 
ao comprar um veículo, já que tem sido frequentemente notificado acerca de clonagem em placas 141 
de veículos, principalmente de motocicletas, o que vem trazendo prejuízo a um grande número de 142 
pessoas. Pronunciou-se o Vereador Sotério Fagundes para convidar os Vereadores para irem à 143 
Escola Santo Antônio (Moju Mirí) a fim de verificar as denúncias trazidas pelo Vereador Edinho 144 
Silva, principalmente em relação às questões em torno da merenda escolar, já que tem 145 
acompanhado de perto a distribuição. O Vereador também falou sobre a dívida de compensação 146 
que os países desenvolvidos têm com os países em desenvolvimento, daí a importância da 147 
participação de representantes do município em eventos internacionais para a captação de 148 
recursos para a mitigação das desigualdades globais. Por fim, o Vereador avaliou de forma 149 
positiva a representação do município na COP27 e discutiu sobre o investimento em uma escola 150 
de tempo integral, na comunidade do Maringá (zona rural), que o consulado japonês realizará nos 151 
próximos meses. Pronunciou-se o Vereador Cristiano Lopes para solicitar que a Mesa Diretora 152 
encaminhe votos de pesar aos familiares de Antônio José Figueiró (conhecido como Saúde) em 153 
razão de seu falecimento. O Vereador também discutiu sobre a Proposição Legislativa de sua 154 
autoria, em pauta na Ordem do Dia; citou ainda alguns de seus requerimentos que estão sendo 155 
realizados pela gestão municipal, como a recuperação dos ramais do Linhão e Maranhão, e, ao 156 
final, externou sua expectativa em relação ao aterramento das vias da ocupação da COPASA. 157 
Pronunciou-se o Vereador Ezequiel das Campanhas para manifestar-se em relação à soltura de 158 
fogos barulhentos, bem como o transtorno que esse tipo de atitude causa em crianças com TEA, 159 
frisando que o município tem mecanismos legais para punir esse tipo de comportamento, já que a 160 
soltura de fogos barulhentos no município é proibida por lei. Discutiu também sobre algumas 161 
legislações, que não estão sendo observadas em âmbito municipal, que poderiam amenizar 162 
diversos transtornos por que passa a população, a exemplo da proibição de circulação de 163 
veículos pesados em horários não permitidos e a cobrança da taxa de embarque e desembarque 164 
da produção de açaí, que poderiam ajudar nos reparos das vias públicas. Por fim, o Vereador o 165 
Vereador defendeu a captação de recursos por meio do crédito carbono para a preservação da 166 
floresta e discutiu sobre o objeto de sua Proposição Legislativa. Pronunciou-se o Vereador 167 
Aluísio Corrêa, quem elogiou a atitude do Vereador Regi Mota em ir até o Gabinete do Senhor 168 
Secretário de Estado de Saúde para discutir questões atinentes a regulamentação da fila de leitos 169 
para o município. O Vereador Presidente citou quatro ofícios protocolados no Gabinete do 170 
Secretário Estadual de Saúde, sem, contudo, obter resposta. Disse não entender o motivo do 171 
desconhecimento, por parte do servidor que atendeu o Vereador Regi Mota no referido gabinete, 172 
acerca dos expedientes encaminhados pela Câmara Municipal de Abaetetuba. Anunciada a 173 
Ordem do Dia, o Senhor Presidente passou a submeter ao plenário a matéria em pauta. Em 174 
pauta o Projeto de lei nº.059/2022, que “institui o dia municipal do Apostolado da Oração no 175 
Município de Abaetetuba e dá outras providências”, de iniciativa do Vereador Ezequiel Viégas do 176 
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Rêgo. Lido o Projeto de lei em apreço, este foi submetido à discussão pelo plenário. Na ocasião, o 177 
Vereador Ezequiel das Campanhas falou sobre a atuação lembrou o histórico do apostolado, que 178 
neste ano completa 105 anos de existência no município, e tendo uma de suas primeiras 179 
membras a professora Laura dos Santos Ribeiros. Submetido à votação, o Projeto de lei n° 180 
059/2022 aprovado por unanimidade pelo plenário em 2ª discussão e votação. Em pauta as 181 
Proposições Legislativas: Proposição nº.430/2022 – de iniciativa do Vereador Vagner Sena – o 182 
qual requer que a Mesa Diretora da Câmara encaminhe expediente a Excelentíssima Senhora 183 
Prefeita Municipal Francineti Maria Rodrigues Carvalho e à Secretaria Municipal de Obras a 184 
realizar a implantação de canaleta na esquina da Travessa do Sertão com a Rua José Latino Lídio 185 
da Silva localizada no bairro Santa Rosa; Proposição nº.431/2022 – de iniciativa do Vereador 186 
Gelciney Matos – Gel –  o qual requer que a Mesa Diretora da Câmara encaminhe expediente a 187 
Excelentíssima Prefeita Municipal, Francineti Carvalho, a fim de determinar ao setor competente 188 
de sua Administração a construção de um prédio adequado par abrigar a Escola Bom Pastor no 189 
Rio Sapocajuba; Proposição nº.432/2022 – de iniciativa da Vereadora Jô Dias  – a qual requer 190 
que a Mesa Diretora da Câmara encaminhe expediente a Excelentíssima Senhora Prefeita 191 
Municipal Francineti Maria Rodrigues Carvalho e a Secretária Municipal de Obras requerendo a 192 
adoção de medidas cabíveis com relação ao imenso buraco que se formou no leito da Rua 193 
Aracaju, esquina com a Travessa Conceição II, bairro Francilância; Proposição nº.433/2022 – de 194 
iniciativa do Vereador Fernandes Sabiá – o qual requer que a Mesa Diretora da Câmara 195 
encaminhe expediente a Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal Francineti Maria Rodrigues 196 
Carvalho, solicitando que autorize a Secretaria de Obras a realizar a implantação de dez 197 
luminárias completas na Avenida Anchieta,  bairro Angélica, visando garantir mais segurança aos 198 
moradores e transeuntes; Proposição nº.434/2022 – de iniciativa do Vereador Cristiano Lopes o 199 
qual requer que a Mesa Diretora da Câmara encaminhe expediente solicitando a Excelentíssima 200 
Senhora Francineti Carvalho, Prefeita Municipal de Abaetetuba, que direcione ao setor 201 
competente de sua Administração, a realização de reforma no prédio da Escola Municipal de 202 
Educação Infantil Professora Raimunda Franco, localizada no bairro São Sebastião; Proposição 203 
nº.435/2022 – de iniciativa da Vereadora Edileuza Muniz – a qual requer que a Mesa Diretora da 204 
Câmara encaminhe expediente a Sua Excelência a Prefeita Municipal Francineti Maria Rodrigues 205 
Carvalho, para que determine ao setor de iluminação pública a tomar providências necessárias 206 
para a imediata instalação e manutenção de luminárias de LED na via principal do bairro Bosque 207 
(perímetro compreendido do Trevo de Beja ao Portal); Proposição nº.436/2022 – de iniciativa do 208 
Vereador Ezequiel das Campanhas – o qual requer que a Mesa Diretora da Câmara encaminhe 209 
expediente a Excelentíssima Senhora Francineti Maria Rodrigues Carvalho, Prefeita Municipal de 210 
Abaetetuba, solicitando a implantação da UBS - São Lourenço, anexo ao CAPS, na Travessa 211 
Magno de Araújo, bairro São Lourenço; Proposição nº.437/2022 – de iniciativa do Vereador Regi 212 
Mota – o qual requer que a Mesa Diretora da Câmara encaminhe expediente a Excelentíssima 213 
Senhora Francineti Maria Rodrigues Carvalho, Prefeita Constitucional deste Município, solicitando 214 
a construção de uma ponte e de uma rampa em concreto no final da Avenida Ceará no bairro  215 
Francilândia  próximo ao IFPA, para que os moradores do Rio Jarumã  possam dispor de melhor 216 
acesso à cidade; Proposição nº.438/2022 – de iniciativa do Vereador Sotério Fagundes – o qual 217 
requer que a Mesa Diretora da Câmara encaminhe expediente a Excelentíssima Senhora Prefeita 218 
Francineti Maria Rodrigues Carvalho e ao Secretário Municipal de Saúde, Senhor Charles Cézar 219 
Tocantins de Souza para que seja priorizada a reforma e melhoria de infraestrutura e 220 
equipamentos da UBS da Vila de Beja; Proposição nº.439/2022 – de iniciativa do Vereador 221 
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Aluisio Corrêa – o qual requer que a Mesa Diretora da Câmara encaminhe expediente a Prefeita 222 
Municipal de Abaetetuba solicitando a instalação de um semáforo para a Travessa D. Pedro I, (5 223 
esquinas) perímetro compreendido entre Avenida São Paulo e Avenida Minas Gerais, bairro 224 
Aviação, bem como, a instalação de uma faixa de pedestre no local; Proposição nº.440/2022 – 225 
de iniciativa do Vereador Edinho Silva – o qual requer que a Mesa Diretora da Câmara encaminhe 226 
expediente a Excelentíssima Senhora Francineti Maria Rodrigues Carvalho - Prefeita Municipal de 227 
Abaetetuba, solicitando a construção em concreto armado da ponte de acesso a E.M.E.I.F. Santo 228 
Antônio (comunidade Moju Miri); Proposição nº.441/2022 – de iniciativa do Vereador pastor 229 
Gilberto – o qual requer que a Mesa Diretora da Câmara encaminhe expediente a Excelentíssima 230 
Prefeita Municipal Francineti Maria Rodrigues Carvalho e ao Secretário de Saúde Charles 231 
Tocantins, solicitando que a UBS Jair Nery passe a atender os serviços de urgência e emergência 232 
principalmente para a população ribeirinha que necessita dos serviços do SUS; Proposição 233 
nº.442/2022 – de iniciativa do Vereador Max Willian – o qual requer que a Mesa Diretora da 234 
Câmara encaminhe expediente a Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal Francineti Maria 235 
Rodrigues Carvalho e ao Departamento Municipal de Trânsito - DEMUTRAN – SEMAD, 236 
solicitando a proibição de execução das multas de trânsito, ocorridas no município de Abaetetuba, 237 
antes do julgamento do competente recurso administrativo; Proposição nº.443/2022 – de 238 
iniciativa da Vereadora Maria Madalena – a qual requer que a Mesa Diretora da Câmara 239 
encaminhe expediente  a Excelentíssima Prefeita Francineti Carvalho solicitando dois ou mais 240 
tradutores intérpretes de libras por cada evento público no município, de acordo com a norma 241 
regulamentadora (NR17–ergonomia) e nota técnica supracitados. Submetidas à discussão, os 242 
Vereadores Vagner Sena, Regi Mota e Edinho Silva defenderam a aprovação de suas respectivas 243 
Proposições, argumentando sobre os benefícios que as respectivas trarão às comunidades a que 244 
se destinam. Submetidas à votação, as Proposições em pauta foram aprovadas por unanimidade 245 
pelo plenário em única e definitiva discussão e votação. Não havendo inscritos para o horário 246 
destinado às Lideranças Partidárias e nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente deu por 247 
encerrada a presente sessão e convocou a todos para a próxima sessão ordinária, a ser realizada 248 
no dia 30 de novembro, quarta-feira. Em firmeza e para constar foi lavrada a presente ata, que 249 
depois de lida e achada conforme, será aprovada pelo plenário e assinada pelos membros da 250 
Mesa.  251 
 Abaetetuba, 30 de novembro de 2022.  252 
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