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ATA N°. 004 DA SESSAO ORDINÁRIA DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE ABAETETUBA, REALIZADA EM 17.02.2021. 
 

Aos dezessete dias do mês de fevereiro 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 a proceder a chamada dos Senhores Vereadores e das Senhoras 4 

Vereadoras presentes da qual constaram o(a)s seguintes: Aluisio Monteiro Corrêa, Gilberto 5 

Raulino Costa, Cristiano Silva Lopes, Vagner Augusto de Sena Ferreira, Edileuza Viégas 6 

Muniz, Ezequiel Viégas do Rego, Fernandes de Oliveira Anselmo, Gelciney Matos de 7 

Carvalho, Jociane de Jesus Bitencourt Dias, Maria Madalena Silva da Silva, Max Willian 8 

Sousa Farias, Elder da Silva Feio, Emerson João Negrão Rodrigues, Sotério Oliveira 9 

Fagundes. Havendo número legal o Senhor Presidente deu por aberto os trabalhos da 10 

presente sessão e autorizou a leitura do expediente recebido. Havendo numero legal o 11 

senhor Presidente deu por abertos os trabalhos da presente sessão e autorizou a leitura do 12 

expediente recebido. Do expediente constou: Oficio n° 001/2021, do gabinete do Vereador 13 

Sotério Fagundes solicitando o desarquivamento do projeto de lei nº. 025/2019; Oficio n° 14 

001/2021, do gabinete da Vereadora Madalena informando da realização de transmissão 15 

das sessões da Câmara ao vivo pela internet nas redes sociais do mandato; Indicação n° 16 

001/2021, do gabinete da Vereadora Jô dias, indicando que a Presidência da Casa 17 

conceda a realização de testes de diagnostico (SARS – cov-2 (Covid-19) no âmbito da 18 

Câmara Municipal de Abaetetuba-Pa; Processo n° 001/2021, Projeto de Lei n° 001/2021, 19 

de iniciativa do Vereador Gelciney Matos-GEL, que Torna obrigatória a disponibilização de 20 

intérpretes de Língua Brasileira de Sinais - Libras em estabelecimentos de saúde 21 

(compreendidos em unidade básica de saúde, unidades de pronto atendimento, hospitais 22 

públicos e privados), bem como espaços de atendimentos públicos de outras secretarias do 23 

município de Abaetetuba; Processo n° 002/2021, Projeto de Lei n° 002/2021, autoriza o 24 

poder executivo a desapropriar o terreno que menciona e dá outras providências, de 25 

iniciativa do vereador Gelciney Matos de Carvalho; Processo n° 003/2021, Projeto de 26 

Resolução n° 001/2021, de iniciativa da Vereadora Jô Dias, que Institui no âmbito da 27 

Câmara de Vereadores, o Sistema de deliberação remota, medida excepcional destinada a 28 

viabilizar o plenário o funcionamento do plenário durante a emergência de saúde pública 29 

relacionada ao coronavirus. (Covid-19); Processo n° 004/2021, Projeto de Resolução n° 30 

002/2021 que dispõe sobre a criação da Procuradoria da Câmara Municipal de Abaetetuba 31 

e dá outras providências. De iniciativa do vereador Gelciney Matos de Carvalho; Processo 32 

n° 005/2021, Projeto de Lei n°.003/2021, que considera de utilidade pública municipal a 33 

associação de proteção animal anjos de patas e dá outras providências. De iniciativa do 34 

vereador Anselmo Fernandes de Oliveira; Processo n° 006/2021, Projeto de Lei nº. 35 

004/2021 de iniciativa da Vereadora Professora Madalena, que Garante a Jornada de 36 

trabalho reduzida em até 50% (Cinquenta por cento), à pessoa com deficiência, bem como, 37 

aos pais e/ou responsáveis por pessoas com deficiência; processo n° 007/2021, Projeto de 38 

Lei n°. 005/2021, de iniciativa do Vereador Emerson Negrão, que Dispõe sobre a 39 

qualificação de entidades sem fins lucrativos como organizações sociais no âmbito do 40 
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município de Abaetetuba-Pa. No horário destinado ao Pequeno Expediente, pronunciou-se 41 

o Vereador Sotério Fagundes o qual colocou o seu mandato à disposição da sociedade. No 42 

horário destinado à Tribuna Popular pronunciou-se a senhora Laurinete Cardoso, líder do 43 

movimento “mães guerreiras” a pedir apoio dos Vereadores para a aprovação Projeto de 44 

Lei lido no expediente de autoria da Vereadora Maria Madalena, o qual Garante a Jornada 45 

de trabalho reduzida em até 50% (Cinquenta por cento), à pessoa com deficiência, bem 46 

como, aos pais e/ou responsáveis de pessoas com deficiência. A oradora ressaltou a 47 

importância desse projeto para as mães que se encontram na condição de ter filhos com 48 

deficiência. Conforme preceitua o artigo 37 do Regimento Interno da Casa o senhor 49 

Presidente anunciou a realização da eleição para membros das Comissoes permanenctes 50 

e solicitou aos vereadores e vereadoras que fizessem a inscrição das chapas. Em questão 51 

de ordem o Vereador Elder Silva, solicitou que o Presidente suspendesse a sessão e 52 

fizesse reunião no gabinete da Presidência para definirem as chapas. O pedido foi deferido 53 

pelo presidente. Após a reunião o senhor Presidente retomou a sessão e solicitou ao 54 

senhor secretario que fizesse a leitura das chapas inscritas. Concorreram duas chapas: a 55 

chapa 1, apresentada pelas vereadoras Professora Madalena, Edileuza Muniz e Vereador 56 

Elder Silva e a chapa 2, apresentada pelo Vereador Cristiano Lopes. Após lida a 57 

composição o Senhor Presidente submeteu a votação sendo vencedora a chapa 2, por 58 

nove votos a favor contra 4 da chapa 1, os Vereadores Max Fera, Maria Madalena, 59 

Edileuza Muniz e Edinho votaram a favor da chapa 1, já a chapa 2 teve os votos dos 60 

Vereadores Sotério Fagundes, Pastor Gilberto, Cristiano Lopes, Vagner Sena, Ezequiel 61 

Viegas, Gelciney Matos de Carvalho, Jô Dias, Emerson Negrão e Fernandes Anselmo. 62 

Ficando as comissões assim constituídas: Comissão de Legislação, Justiça e Redação 63 

Final: Sotério Fagundes – PSDB, Pastor Gilberto – REPUBLICANOS, Cristiano Lopes–64 

PSD; Comissão de Finanças e Orçamento: Jô Dias – PSDB, Gel Matos – PL, Vagner Sena  65 

– PDT;  Comissão de Educação e Saúde: Max Fera – MDB, Edileuza Muniz– PT, Sotério 66 

Fagundes– PSDB; Comissão de Infraestrutura e Urbanismo: Pastor Gilberto – 67 

REPUBLICANOS, Ezequiel das Campanhas– PV , Max Fera – MDB; Comissão de Direitos 68 

Humanos: Professora Madalena – PSOL, Regi Mota – PSD, Jô Dias – PSDB; Comissão de 69 

Ecologia e Meio-Ambiente: Ezequiel das Campanhas– PV, Fernandes Sabiá – PL, Edinho 70 

Silva – MDB; Comissão de Desenvolvimento Econômico: Emerson Negrão – MDB, 71 

Cristiano Lopes – PSD, Edileuza Muniz – PT. Após o senhor Presidente proferir o 72 

resultado. Passou-se ao horário destinado ao Grande Expediente. Devidamente inscrito o 73 

Vereador Gel pediu apoio aos seus pares para que haja reabertura das arenas no 74 

Município, dado que todos os protocolos exigidos pelo Ministério da Saúde e outros órgãos 75 

de saúde estavam sendo rigorosamente obedecidos pelas mesmas. Destacou ainda que 76 

cerca de cem famílias estão sendo prejudicadas pela interdição desses espaços e por isso 77 

pediu que a mesa envie oficio aos órgãos competentes para que volte a normalidade às 78 

atividades nesses locais. A Vereadora Madalena parabenizou o presidente pela iniciativa 79 

de transmitir as sessões da Câmara via internet e sugeriu que a Câmara também 80 

providenciasse um sitio eletrônico para a divulgação das proposições votadas pela Casa. 81 

Pediu apoio aos seus pares para a aprovação do Projeto de Lei de sua autoria apresentado 82 

no expediente e ressaltou ainda os cuidados na prevenção ao novo coronavírus. O 83 

Vereador Ezequiel também parabenizou o presidente pela transmissão ao vivo da sessão 84 
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via internet, que segundo ele, ajudará muito ao vereador que não possui rede social. 85 

Ofereceu ainda apoio à Vereadora Madalena na votação do Projeto de Lei trazido a Casa 86 

por ela e finalizou seu discurso mostrando a grande importância do atendimento 87 

psiquiátrico no Município aos que necessitam desse serviço. O Vereador Vagner Sena em 88 

seu discurso trouxe a público a reunião que alguns Vereadores tiveram com o 89 

representante da empresa que forneceu o tomógrafo ao Município de Abaetetuba e a 90 

Prefeita Municipal, na reunião, segundo o vereador, muitas questões foram discutidas e 91 

vários fatos controversos foram encontrados, como a data de fabricação do tomógrafo, 92 

marca e utilização. A Vereadora Edileuza Muniz agradeceu os votos obtidos em favor da 93 

chapa 1 e parabenizou a chapa vencedora, elogiou o fato da transmissão ao vivo pela 94 

internet e sugeriu que a transmissão também pudesse ser feita via rádio, dado o acesso 95 

maior da população das ilhas e estradas a tal meio de comunicação. A Vereadora 96 

agradeceu a participação dos vereadores na reunião com o Secretário de Estado de Saúde 97 

e com o diretor do Hospital Regional de Abaetetuba, dos quais tiveram a garantia de que 98 

alguns atendimentos, como ortopedia e traumatologia seriam obtidos com mais facilidade 99 

pelos munícipes. A Vereadora pediu empenho da gestão municipal para melhorar o trânsito 100 

na cidade e fez criticas aos grandes projetos que estão por se instalar no município, disse a 101 

vereadora que é totalmente a favor do desenvolvimento, contudo desaprova a forma como 102 

está sendo conduzida a discussão desses empreendimentos. Em seu discurso, o Vereador 103 

Edinho fez críticas à atual gestão pela falta de isonomia no trato de alguns bairros do 104 

município, é o caso do bairro da Aviação e pediu ao setor de iluminação pública que se 105 

posicione em relação ao déficit nesse serviço, o que traz ao público em geral grandes 106 

prejuízos, como o aumento dos roubos de veículos nas vias públicas do município. O 107 

Vereador fez críticas à eleição para as comissões, pois a seu ver a eleição não obedeceu 108 

ao Regimento da Câmara e procurará os meios legais para a anulação da votação. O 109 

vereador Emerson Negrão manifestou seu apoio ao Projeto de Lei trazido à casa pela 110 

Vereadora Madalena. Destacou os problemas enfrentados no trânsito do município e pediu 111 

aos órgãos competentes um cronograma para o bom andamento dos serviços a fim de 112 

minimizar os problemas do trânsito no município. Em seu discurso, o Vereador Sabiá 113 

apresentou alguns dados da Pandemia do Coronavírus e ressaltou a vigilância nos 114 

cuidados para evitar a contaminação. O parlamentar destacou o grave problema que o 115 

município enfrenta em relação ao abandono e maus tratos de animais e parabenizou o 116 

trabalho das ONGs que estão desempenhando importante papel frente a essa 117 

problemática. Concluiu o seu discurso sugerindo ao presidente que a Casa constitua uma 118 

Comissão de Vereadores para debater os temas relacionados aos empreendimentos que 119 

pretendem se instalar no município. O Vereador Sotério Fagundes pediu aos seus pares 120 

que tenham um pouco mais de paciência em relação ao novo governo, pois segundo ele, 121 

são vários os desafios herdados da antiga gestão e que brevemente as demandas 122 

apresentadas serão mais bem apreciadas pela nova gestão municipal e informou ao 123 

público o teor de sua proposição, a qual requer dos órgãos competentes que realizem 124 

melhoras estruturais na UPA municipal. A Vereadora Jô Dias colocou o seu mandato à 125 

disposição da população e expressou sua alegria ao ser informada na reunião com a 126 

direção do Hospital Regional Santa Rosa, de que o município receberá futuramente um 127 

centro de hemodiálise, uma das lutas da vereadora, haja vista que acompanha muito de 128 
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perto o deslocamento dos pacientes que necessitam realizar esse procedimento na cidade 129 

de Belém do Pará. Concluindo o seu discurso, a vereadora informou que protocolou oficio 130 

na Assembleia Legislativa do Estado solicitando um ônibus para o deslocamento desses 131 

pacientes. O Vereador Aluisio Corrêa, após saudar seus pares e ao público em geral, 132 

parabenizou a fala de todos os vereadores e destacou a importância da união de todos em 133 

prol da coletividade. O vereador fez referência à reunião mencionada pelo Vereador Vagner 134 

Sena, mas disse que está tranquilo pelo fato de que a empresa responsável pelo 135 

fornecimento do tomógrafo se responsabilizará por qualquer prejuízo causado ao 136 

município. Anunciada a Ordem do dia o senhor presidente passou a submeter ao plenário a 137 

matéria em pauta. Em pauta as proposições: nº.001/2021, de iniciativa do Vereador Aluisio 138 

Corrêa, o qual requer que a Mesa Diretora da Câmara encaminhe a Sua Excelência a 139 

Prefeita Municipal, Francineti Maria Rodrigues Carvalho, Projeto Indicativo de Lei 140 

autorizando a criação do Hospital Municipal de Abaetetuba, bem como o credenciamento 141 

do mesmo junto ao Sistema Único de Saúde, conforme determinam as normas do 142 

Ministério de Saúde. Que da decisão da Casa se dê a conhecer aos meios de comunicação 143 

para divulgação; nº.002/2021 de iniciativa do Vereador Cristiano Lopes, o qual requer que a mesa 144 

Diretora da Câmara realize uma audiência pública e encaminhe expediente à Direção da 145 

Equatorial Energia, solicitando o comparecimento da Empresa para esclarecer à população 146 

sobre os seus serviços, novas tarifas tributárias, Iluminação Pública e a Tarifa social baixa 147 

renda. Que da decisão da Casa se dê a conhecer aos órgãos de comunicação do nosso 148 

município; nº.003/2021 de iniciativa da Vereadora Edileuza, a qual requer que  seja 149 

encaminhado expediente à Sua Excelência a Prefeita Municipal, Francineti Maria 150 

Rodrigues Carvalho, para que determinhe à Secretária Municipal de Saúde, senhora Maria 151 

Francinete Carvalho Lobato, a tomar providências necessárias para a realização do 152 

processo seletivo para  Agentes comunitários de Saúde, que irão suprir as áreas ainda que 153 

se encontram descobertas, e assim darmos respostas aos anseios da população 154 

abaetetubense. Que da decisão da Casa seja dado a conhecer à Comunidade 155 

abaetetubense, ao Conselho Municipal de Saúde, ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais - 156 

STTR, Paróquia das Ilhas, MORIVA, Rádio Comunitária Guarany FM, Rádio Conceição e 157 

meios de comunicação em geral; nº.004/2021 de iniciativa do Vereador Ezequiel das 158 

Campanhas, o qual requer que a Mesa Executiva da Câmara, envie expediente a 159 

Excelentíssima Senhora Francinetti Maria Rodrigues Carvalho, Prefeita Municipal de 160 

Abaetetuba, para que requeira junto ao comando Militar da Amazônia 8ª Região Militar, a 161 

liberação da área na Rua 7 de Setembro, Bairro São Lourenço, atrás do Cartório Eleitoral, 162 

para a construção dos prédios: Defesa Civil, Demutran, SAMU, UBS- São Lourenço e 163 

também a Casa do Instrutor do Tiro de Guerra de Abaetetuba. Que da decisão da Casa 164 

seja dado conhecimento ao Município através dos meios de comunicação; nº.005/2021 de 165 

iniciativa do Vereador Gel o qual requer que a Mesa Diretora da Casa encaminhe 166 

expediente à Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal, Francineti Maria Rodrigues de 167 

Carvalho,  solicitando que a mesma autorize a Secretaria competente de seu Governo, a 168 

executar REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO BAIRRO ALGODOAL, buscando 169 

proporcionar espaço de convivência, integração e fortalecimento dos vínculos afetivos com 170 

práticas esportivas de modalidades diversas e de outras atividades congêneres entre os 171 

moradores do citado Bairro. Que da decisão da Casa se dê a conhecer à Direção da 172 
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Quadra Poliesportiva do Bairro e aos meios de comunicação do Município; nº.006/2021 de 173 

iniciativa do Vereador Sotério Fagundes o qual requer que seja enviado expediente à 174 

Excelentíssima Senhora Francineti Maria Rodrigues Carvalho, Prefeita Municipal de 175 

Abaetetuba e à Secretária Municipal de Saúde, Maria Francinete Lobato solicitando 176 

reforma e reaparelhamento da Unidade de Pronto Atendimento – UPA Abaetetuba. 177 

Requeiro ainda que seja amplamente divulgado o resultado da presente proposta nos 178 

meios de comunicação; nº.007/2021 de iniciativa do Vereador Fernandes Sabiá o qual 179 

requer que a Mesa Diretora da Casa encaminhe expediente a Excelentíssima Prefeita 180 

Municipal, Francineti Maria Rodrigues Carvalho, para que seja contratada uma pessoa para 181 

realizar o transporte no projeto URGÊNCIA EMERGÊNCIA DO GUAJARÁ DE BEJA, dado 182 

que a comunidade escolheu o Sr. Marcos Bahia, ressaltando que o mesmo já fazia esse 183 

trabalho com veículo próprio, uma vez que é uma pessoa de confiança e sempre fez o seu 184 

trabalho com responsabilidade e dedicação e está disponível 24 horas para fazer esse 185 

trabalho de urgência e emergência na comunidade. Que da decisão do plenário se dê a 186 

conhecer aos órgãos de imprensa e aos moradores da localidade. Nº.008/2021 de iniciativa 187 

do Vereador Pastor Gilberto o qual requer que a Mesa Executiva da Câmara envie projeto 188 

indicativo a Prefeita Municipal, Francineti Carvalho, para que  Sua  Excelência  aprecie, 189 

retificando-o se for o caso, e encaminhe à Casa a proposta do Projeto Indicativo de Lei  190 

que Concede ajuda de custo em favor dos atiradores do Tiro de Guerra 8-003, sediado no 191 

município de Abaetetuba-Pa e adota outras providências (em anexo) para que o TG possa 192 

continuar suas atividades, contribuindo com a educação e o direcionamento moral, ético e 193 

profissional dos jovens atiradores, bem como continuar seu trabalho em prol da 194 

comunidade abaetetubense. Submetidas à discussão. Pronunciaram-se os vereadores 195 

Ezequiel, Edileuza Muniz, Edinho e Vagner Sena, que defenderam as proposições de seus 196 

pares e os parabenizaram pelas ótimas proposições apreciadas pela Casa. Submetidas à 197 

votação, foram todas aprovadas por unanimidade. No horário destinado às lideranças 198 

partidárias pronunciou-se a Vereadora Edileuza Muniz que parabenizou o Partido dos 199 

Trabalhadores pelos seus 41 anos de existência. Na ocasião, a Vereadora relembrou os 200 

vários benefícios que todos os projetos e políticas públicas trouxeram ao Município de 201 

Abaetetuba, ao Estado do Pará e ao Brasil. Ao final da sessão o Presidente justificou a 202 

ausência do Vereador Regi Mota pelo motivo de uma reunião na cidade de Belém do Pará. 203 

Nada mais havendo a tratar o Senhor Presidente convocou a todos para a sessão ordinária 204 

a ser realizada na quarta-feira, dia, 24 de fevereiro e deu por encerrada a presente sessão. 205 

Em firmeza e para constar foi lavrada a presente ata que depois de lida e achada conforme 206 

será aprovada pelo Plenário e assinada pelos membros da Mesa.  207 

APROVADA EM 24 DE FEVEREIRO DE 2021.  
 
 

Aluisio Monteiro Corrêa  
PRESIDENTE 
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