
 
PODER LEGISLATIVO 

CÂMARA MUNICIPAL DE ABAETETUBA 

Av D. Pedro II, 1415 - Tele/Fax: 751-4435 

C.N.P.J.: 04.363.065/0001-52 Caixa Postal nº 6 – CEP: 68.440-000 

Abaetetuba – Pará 

 

ATA DA SESSÃO SOLENE DE POSSE DA EXCELENTÍSSIMA 
SENHORA PREFEITA E DO EXCELENTÍSSIMO SENHOR VICE-
PREFEITO ELEITOS EM 15 DE NOVEMBRO DE 2020 PARA O 
MANDATO  2021/2024, REALIZADA EM 1º DE JANEIRO DE 2021. 

 

Ao primeiro dia do mês de janeiro de dois mil e vinte e um, precisamente 

às dezesseis horas e trinta minutos no Salão de Sessões da Câmara Municipal de 

Abaetetuba, Plenário Mario Ferreira Fonseca a mestre de cerimônia da Câmara, Senhora 

Maria da Conceição Vasconcelos Pereira fez a abertura do evento dando boas vindas aos 

presentes. Em ato contínuo convidou a tomar assento ao Plenário a Senhora Francineti 

Maria Rodrigues Carvalho, conduzida por seu esposo, senhor Júlio Cezar Nessin Brito e o 

Excelentíssimo Senhor Cláudio Lobato Correa, conduzido por sua esposa Maria Raimunda 

Ferreira Correa, Prefeita e Vice-Prefeito eleitos do município de Abaetetuba. Em seguida a 

Senhora mestra de cerimônia convidou a Dra Rosa Carvalho a conduzir o Advogado 

Municipal Senhor  Juan Carlos de Oliveira Cunha. Em ato contínuo passou a palavra à 

Senhora Maria Cristina Rodrigues para fazer um momento de oração. Em seguida o Senhor 

Presidente Vereador Aluisio Monteiro Correa convidou a compor a Mesa as seguintes 

autoridades: Pastor Eliezer, Pastor Jorge e Pai Paulo e solicitou ao Senhor Vice Presidente,  

Vereador Gilberto Raulino Costa a efetuar a chamada dos Senhores Vereadores e das 

Senhoras Vereadoras presentes da qual contaram os seguintes: Aluisio Monteiro Correa, 

Emerson João Negrão Rodrigues, Ezequiel Viégas do Rego, Gilberto Raulino Costa, 

Jociane de Jesus Bitencourt Dias, Maria Madalena Silva da Silva, Max William Sousa 

Farias, Reginaldo Rodrigues Mota e Sotério Oliveira Fagundes. Após a chamada, o Senhor 

Presidente deu por aberto a sessão solene de posse e convidou a todos para a execução do 

Hino de Abaetetuba. Em ato continuo, convidou a Excelentíssima Senhora Francineti Maria 

Rodrigues Carvalho e o Excelentíssimo Senhor Cláudio Lobato Correa a proferirem o 

juramento de posse. Após o juramento, o Senhor Presidente da Câmara, Vereador Aluisio 

Monteiro Correa, declarou a Prefeita e Vice-Prefeito empossados, convidou o senhor Juan 

Carlos de Oliveira Cunha a fazer a aposição da faixa de Prefeita e convidou-os a assinar o 

respectivo termo de posse. Em seguida o senhor Presidente fez seu pronunciamento 

felicitando os empossados  pela eleição e posse, que é a segunda vez que ele dá posse a 



 
PODER LEGISLATIVO 

CÂMARA MUNICIPAL DE ABAETETUBA 

Av D. Pedro II, 1415 - Tele/Fax: 751-4435 

C.N.P.J.: 04.363.065/0001-52 Caixa Postal nº 6 – CEP: 68.440-000 

Abaetetuba – Pará 

 

Prefeita, uma mulher guerreira. Em continuidade, o senhor Presidente, Vereador Aluisio 

concedeu a palavra ao Senhor Juan Carlos de Oliveira Cunha (representante do governo 

municipal cujo mandato havia se encerrado) o qual em nome do Senhor Alcides Eufrásio da 

Conceição Negrão desejou congratulações e um mandato abençoado a Prefeita eleita e 

empossada. Concedeu a palavra ao Excelentíssimo Senhor Vice-Prefeito Cláudio Lobato 

Correa que agradeceu a Deus pelo momento e disse que ao lado da Prefeita tem cada vez 

mais a certeza de que fez a escolha certa, que passaram por momentos muito difíceis, mas 

que com a presença de Deus conseguiram chegar a vitória, a este momento especial. 

Agradeceu à sua esposa e à sua família pela parceria, à sua equipe das ilhas. Parabenizou 

aos secretários escolhidos para o novo trabalho. Que a Prefeita teve cuidado na escolha de 

acordo com a formação. Que contem com ele, pois disposição a esse pescador não falta. 

Que o povo de Abaetetuba é que recebe o presente dessa grande vitória. Concedeu a 

palavra a Excelentíssima Senhora Prefeita para o seu pronunciamento, a qual disse que 

durante a caminhada de campanha enfrentou inúmeros obstáculos, mas o pior de tudo foi 

contrair a doença Covid 19, estar em uma UTI, ver sua mãe em uma UTI e perdê-la. Que 

conseguiu vencer a doença e sair vitoriosa do pleito. Que essa eleição configurou-se de 

forma diferente no sentido da campanha, da forma de fazer política. De como chegar às 

pessoas. Que as pessoas falam que não gostam de política em face dos maus políticos. 

Que ouvindo os pequeninos é que entendeu o porquê. Citou Rubem Alves sobre o conceito 

de política para o autor. Que é psicóloga com muito orgulho, fez concurso público, trabalha 

na Santa Casa, atende naquele hospital e é política por votação. Que o Hino de Abaetetuba 

fala de valor da cultura, a considera como muralha, falou ao Pai Paulo da cultura tão 

presente em seu terreiro; falou ao Vice-Prefeito da cultura ribeirinha; Disse que quando 

forem dar nome a um posto de saúde que dê de Zita Margalho uma grande parteira. O Hino 

também fala da luta contra o inimigo e infelizmente o  nosso inimigo é a Covid 19. Que todos 

nós somos responsáveis pela proteção, pelo cuidado, pela vida. Que precisamos ter 

consciência como lideranças a emplacar essa luta. Que é a primeira mulher Prefeita deste 

município e a primeira prefeita a ser eleita três vezes. Que sente gratidão a Deus por isso. 

Que sente orgulho de ser Abaetetubense, de ser mulher prefeita eleita três vezes, orgulho 
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de ver três vereadoras. Que fazemos política por que queremos uma sociedade em que as 

mulheres e homens possam compartilhar em igualdade a responsabilidades e os méritos. 

Mulheres não são melhores, são iguais na Constituição, mas são diferentes em suas 

especificidades. Que no seu governo mulheres, servidoras públicas puderam ter direito  a 

seis meses de licença maternidade. Que sua luta é que a filha do pescador tenha os 

mesmos direitos que a sua filha Luiza tem. É uma luta árdua, mas não é impossível. Que o 

modelo do nosso sistema de saúde é o melhor do mundo, é preciso transformá-lo em 

prática. Esse sonho que a fez se candidatar. Agradeceu à sua família, em especial a sua 

filha que cuidou da avó de forma incansável enquanto esta esteve doente. Agradeceu aos 

seus irmãos pelo colo, pelo carinho. Que a família é o bem mais precioso a qual junto à sua 

espiritualidade é que a faz estar de pé. Que ontem a sua mãe completou sete dias de 

falecida, que a sua vontade era estar deitada chorando a sua dor, mas tem um 

compromisso e está trabalhando duro. Que sonhou com uma posse na praça pública com 

todos, mas infelizmente não foi possível, por isso optou para que a posse fosse transmitida 

pelas redes sociais. Que é muito difícil tomar decisão na saúde quando os recursos são 

escassos, e espera que Deus lhe dê sabedoria. Que a coligação dela é apenas com um 

partido além do seu, para que tivesse a liberdade de escolher secretários de acordo com a 

capacidade técnica. Que convida os secretários a cuidar da cidade, do município como 

cuidam de suas famílias. Em seguida entregou a Portaria ao Secretário de Finanças,-

Senhor Rômulo Barros, Secretária de Administração-Dra Rosa Carvalho, Secretário de Meio 

Ambiente-Senhor Rafael Sereni, Secretário de Agricultura- Senhor Fernando Zacarias, 

Secretária de Obras- Senhora Zenilda Trindade, Secretário de Educação-Jefferson 

Felgueiras, Secretária de Assistência-Senhora Josiane Baia, Secretária de Saúde- 

Francinete Lobato, Sargento Moraes-Diretor do Demutran, Acrisio Galdez-Fundação 

Cultural, Lucineia  Nery – Abaetur, Audineia  Barbosa- Terminal Rodoviário, Angelo Lobato, 

Instituto de Previdência. Após o pronunciamento de todos, o senhor Presidente, Vereador  

Aluisio Monteiro Correa declarou encerrada a sessão solene e convidou a todos para a 

execução do Hino Nacional. Em firmeza e para constar foi lavrada a presente ata que 
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depois de lida e achada conforme será assinada pela Prefeita, Vice-Prefeito, Presidente da 

Câmara e demais Vereadores e Vereadoras presentes. 

Plenário da Câmara Municipal de Abaetetuba, “Mário Ferreira Fonseca” em 1º de 

janeiro  de 2021. 
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