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ATA N°. 005 DA SESSAO ORDINÁRIA DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE ABAETETUBA, REALIZADA EM 
24.02.2021. 
 

Aos vinte e quatro dias do mês de fevereiro, de dois mil e vinte e um, no Plenário da 

Câmara Municipal de Abaetetuba – Mário Ferreira Fonseca – ao horário convocado 

o Senhor Presidente, Vereador Aluisio Monteiro Corrêa, solicitou ao Senhor 1º 

Secretário, Vereador Cristiano Silva Lopes a proceder a chamada dos Senhores 

Vereadores e das Senhoras Vereadoras presentes da qual constaram o(a)s 

seguintes: Aluisio Monteiro Corrêa, Gilberto Raulino Costa, Cristiano Silva Lopes, 

Vagner Augusto de Sena Ferreira, Edileuza Viegas Muniz, Ezequiel Viegas do Rego, 

Fernandes de Oliveira Anselmo, Gelciney Matos de Carvalho, Jociane de Jesus 

Bitencourt Dias, Maria Madalena Silva da Silva, Max Willian Sousa Farias, Elder da 

Silva Feio, Emerson João Negrão Rodrigues, Sotério Oliveira Fagundes e Reginaldo 

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

presente sessão e submeteu a apreciação do plenário a ata n°.004 da sessão 

ordinária realizada no dia 17 de fevereiro de dois mil e vinte um. Do expediente 

constou: Parecer jurídico 067 – PROJUR apresentando o estudo atuarial para 

subsidiar o projeto de lei nº. 019/2020; Oficio do MDB indicando a liderança do 

partido na câmara. No horário destinado ao Pequeno Expediente, pronunciaram-se  

os Vereadores Ezequiel das Campanhas, Edileuza Muniz, Pastor Gilberto, Gelciney 

Matos, Maria Madalena, Cristiano Lopes, Vagner Sena, Edinho Silva, Jô Dias e Max 

Fera. No horário destinado à Tribuna Popular, pronunciou-se a Senhora Maria 

Trindade M. Santos (única oradora inscrita) relatou fatos acerca de problemas que 

os trabalhadores da limpeza pública do município vêem enfrentando. Segundo a 

oradora, os atuais servidores ocupam esses cargos há um período de tempo muito 

longo e que estão encontrando barreiras frente à gestão municipal em relação a sua 

recontratação, questões burocráticas como a exigência de currículo para as suas 

admissões. A oradora pediu apoio aos Vereadores para que pudessem intervir 
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nessa situação, pois os trabalhadores não estão tendo êxito nas negociações, sendo 

inclusive muitas vezes humilhados (segundo ela) por pessoas responsáveis pelo 

setor da limpeza pública municipal. No horário destinado ao Grande Expediente, 

devidamente inscrito, pronunciou-se o Vereador Ezequiel, que reclamou dos 

serviços prestados pelas empresas de fornecimento de energia elétrica e de Internet 

no município; em sua fala, o Vereador disse que a sociedade precisa de uma 

resposta concisa dessas empresas, sem rodeios; Pronunciou-se o Vereador Sotério 

Fagundes, o qual trouxe esclarecimentos a respeito dos problemas enfrentados pelo 

município no que diz respeito à Saúde nesse início da nova gestão municipal, como 

alguns entraves na contratação de médicos e fornecimento de medicamentos, e 

disse que tais situações já estão se resolvendo e apontou os reparos estruturais que 

estão sendo realizados na UPA, como exemplo de que as coisas estão sendo 

encaminhadas e que a engrenagem do governo vai funcionar. Pronunciou-se a 

Vereadora Edileuza Muniz, a qual iniciou o seu discurso parabenizando a oradora 

que se pronunciou na tribuna. Na ocasião, a vereadora se mostrou a favor do 

concurso público e da estabilidade para sanar questões como as trazidas pela 

oradora. A Vereadora criticou os serviços de fornecimento de energia elétrica no 

município, mas ressaltou que quem tem o dever de cobrar maiores explicações 

acerca dos serviços é o Poder Executivo, pois é este quem concede o alvará para a 

prestação dos serviços; em relação à questão da Saúde Pública, a vereadora 

criticou os convênios firmados entre a gestão e os particulares e a desvalorização 

dos serviços públicos. Pronunciou-se o Vereador Emerson Negrão, que se 

solidarizou com a oradora que se pronunciou na Tribuna Popular, destacou que a 

indicação de cargos públicos ao executivo não é prerrogativa do Poder Legislativo, 

contudo tentará uma conversa com os órgãos competentes a fim de sanar as 

demandas trazidas à Casa. O Vereador também se mostrou descontente com a 

péssima qualidade dos serviços prestados no que tange ao fornecimento de energia 

elétrica e destacou que o Poder Legislativo vem fazendo a sua parte, deu como 
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exemplo, a aprovação de duas leis pela Câmara Municipal que frearam, em parte, os 

abusos cometidos pela empresa. Pronunciou-se o Vereador Pastor Gilberto, em sua 

fala, destacou as características da comunidade do Guajará de Beja e trouxe a 

público as demandas trazidas pelos moradores do local referentes à falta de 

segurança na comunidade. Pronunciou-se o Vereador Regi Mota, o qual pediu ao 

líder do governo uma resposta às demandas dos trabalhadores da limpeza pública 

municipal e garantiu aos trabalhadores que a Casa irá sim intervir. Sobre a empresa 

que presta serviços de fornecimento de energia elétrica, disse que o Executivo deve 

entrar na arena dos debates e salientou a importância de o Poder Executivo aplacar 

pena de multa à empresa para que a mesma possa entregar um serviço de 

qualidade à população. Salientou ainda a participação da Secretaria de Meio 

Ambiente e do MP no que tange à prestação dos serviços pela empresa de energia 

elétrica. Pronunciou-se o Vereador Gel, para agradecer a equipe de Gerenciamento 

de Crise, a abertura das arenas no município. Pediu o registro de seus 

pronunciamento na ata e disse também estar descontente com a empresa que 

fornece energia elétrica ao município, apontou vários descasos por parte da 

empresa, tais como: o Pará não respeitou a queda nos preços pagos pela energia 

elétrica, o regime de atendimento não contempla os munícipes, a poluição visual 

causada pela mudança física da rede, o risco de choque elétrico, não observância 

às legislações aprovadas pela Casa, problemas na iluminação pública, transtorno no 

trânsito e outros. O Vereador indicou que a Prefeitura cancele o alvará de 

funcionamento da empresa, caso os problemas não se resolvam e que a Casa envie 

expediente à ALEPA denunciando tais abusos e pedindo providências. Pronunciou-

se a Vereadora Madalena para fazer um apanhado histórico referente à luta da 

mulher para a conquista de direitos, como o direito ao voto. Em seu discurso, a 

vereadora apontou várias questões nocivas aos direitos das mulheres, como o fato 

das políticas públicas pensadas para as mulheres serem construídas por mãos 

homens e lamentou a ausência das mulheres nesse contexto, fato que hoje submete 
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a mulher ao subemprego, desemprego e à violência doméstica. Na ocasião, a 

Vereadora criticou o fato de que as mulheres, hoje, serem valorizadas por sua 

sobrecarga, a de possuir dupla rotina e que espera e lutará para que haja uma 

valorização da mulher diversa da que se tem hoje. Pronunciou-se o Vereador 

Cristiano Lopes para se solidarizar com as demandas dos servidores da limpeza 

pública; ressaltou ainda a importância de se ter uma agricultura familiar forte o 

desenvolvimento do município e também fez críticas à empresa de energia e 

repudiou as multas exorbitantes cobradas pela empresa quando do religamento das 

unidades consumidores em débito com a empresa. Disse estar dialogando com o 

órgão de trânsito e que vem pedindo melhorias para o melhor fluxo nas vias públicas 

do município. Pronunciou-se o Vereador Max Fera, o qual trouxe ao público o teor da 

reunião que tivera com representantes das empresas DÍNAMO, EQUATORIAL e o 

diretor do DEMUTRAN, cuja pauta era o debate acerca dos transtornos causados à 

população pela mudança nos padrões das residências e a qualidade dos serviços 

prestados. O vereador se mostrou satisfeito com os resultados, pois muitos desses 

transtornos deverão ser sanados; como, por exemplo, a construção de um 

cronograma para a interdição das vias que será comunicado ao DEMUTRAN para a 

melhoria do trânsito. Pronunciou-se o Vereador Aluisio Corrêa para mostrar 

descontentamento com tudo o que ouviu de demanda trazida por seus colegas 

vereadores e elogiou a todos pelas suas falas. Parabenizaram os vereadores Gel, 

Cristiano e outros pelo empenho na solução dos transtornos causados pela empresa 

responsável pelo fornecimento de energia elétrica no município. No momento de seu 

discurso, o Vereador destacou que é de sua autoria o projeto de lei que isenta a 

população da taxa de religação de energia elétrica, pois considera abusiva tal 

cobrança. O Vereador mostrou apoio aos demais vereadores no que couber para a 

solução de todas as problemáticas trazidas à Casa Legislativa. Pronunciou-se o 

Vereador Edinho, em seu pronunciamento, parabenizou a oradora que se 

pronunciou na Tribuna Popular e criticou a Gestão Municipal no que diz respeito à 
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Saúde Pública no Município; o Vereador trouxe a público o caso das Unidades 

Básicas de Saúde de algumas comunidades rurais do município (Itacuruçá Açu, 

Santa Cruz, Canaã) que estão de portas fechadas, contrariando disposições 

constitucionais que garantem o acesso à saúde a todos. O vereador também fez 

críticas à atual gestão pela falta de transparência na divulgação dos dados 

referentes à vacinação contra o Coronavírus, sendo que tal divulgação também é 

orientação do MPPA e do MPU. Pronunciou-se o Vereador Vagner Sena mostrou 

seu descontentamento com a infraestrutura física da Rodovia Dr. João Miranda, 

principalmente no perímetro entre o portal da cidade e a rua 7 de Setembro, 

destacou inúmeros problemas nesse trecho, tais como, alagamentos, buracos, 

pouca iluminação e falta de ciclovia; problemas que afetam principalmente 

estudantes da faculdade localizada na via. Por outro lado, o vereador se mostrou 

contente com as melhorias que estão sendo implementadas no prédio da UPA 

municipal e com o cronograma da limpeza pública fornecido pelos órgãos 

competentes.  Pronunciou-se a vereadora Jô Dias a qual trouxe dados estatísticos 

acerca da atual condição da mulher na sociedade brasileira, e de posse dos 

números ressaltou que é urgente a necessidade de elaboração de políticas públicas 

voltadas às mulheres e indicou a criação no âmbito do parlamento Municipal da 

Comissão dos Direitos das Mulheres. Anunciada a Ordem do Dia o Senhor 

Presidente passou a submeter ao Plenário a matéria em pauta. Em pauta as 

proposições nº. 009/2021 – iniciativa do vereador Sotério Fagundes – o qual requer na 

forma regimental, apoio dos nobres colegas vereadores e vereadoras para a realização de 

uma audiência pública, em data a ser definida pela mesa diretora da Câmara, envolvendo as 

empresas provedoras de Internet e a rede equatorial de energia, para um diálogo acerca de 

soluções para o problema apresentado pela coletividade; nº. 010/2021 – iniciativa do 

vereador Vagner Sena – o qual requer na forma regimental,  que a mesa diretora da Câmara 

encaminhe expediente à Excelentíssima Senhora Prefeita Francineti Carvalho, solicitando a 

elaboração de um projeto de engenharia e arquitetura urbana e obra de infraestrutura para a 

Avenida D. Pedro II/Rodovia Dr. João Miranda perímetro compreendido entre rua 7 de 
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Setembro e portal da cidade.  Requeiro ainda que uma vez o projeto aprovado, seguindo 

seus trâmites legais, que a sua conclusão atenda aos anseios de todos os cidadãos. Que da 

decisão da Casa seja dado conhecimento aos munícipes através dos meios de 

comunicação do nosso município; nº.011/2021 – iniciativa  da vereadora Edileuza Muniz – a 

qual requer na forma regimental,  que seja encaminhado expediente à Sua Excelência a 

Prefeita Municipal Francineti Maria Rodrigues Carvalho, para que encaminhe a secretária 

municipal de saúde, senhora Maria Francinete Carvalho Lobato, a tomar providências 

necessárias para a aquisição de um aparelho de mamografia a fim de viabilizar o 

atendimento da população através da realização de exames pelo SUS, dada a importância 

deste equipamento para prevenção do câncer de mama. Que da decisão da Casa, seja 

dado a conhecer ao Conselho Municipal de Saúde, ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais - 

STTR, Paróquia  das Ilhas, z-14 Colônia de Pescadores, MORIVA, Rádio Comunitária 

Guarany FM, Rádio Conceição e meios de comunicação em geral; nº.012/2021 – iniciativa 

do Vereador Gelciney Matos - GEL–o qual requer na forma regimental,  que a Mesa 

Executiva encaminhe expediente à Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal, Francineti  

Maria  Rodrigues Carvalho, solicitando que a nobre gestora autorize ao setor competente de 

seu governo, para que através dos mecanismos legais transforme a atividade esportiva  em 

atividade essencial, devido ser uma prática benéfica na vida das pessoas; nº.013/2021 – 

iniciativa do vereador Max Fera– o qual requer na forma regimental,  após ouvido o douto 

plenário e dada a sua aprovação, que esta Casa encaminhe um expediente a 

Excelentíssima Prefeita Municipal Senhora Francineti Maria Rodrigues Carvalho, solicitando 

a ampliação e reforma da escola municipal de educação infantil Nair Lima, localizada no 

bairro Algodoal. Que da decisão desta Casa se dê a conhecer à comunidade escolar da 

referida escola e aos meios de comunicação de nosso município; nº.014/2021 – iniciativa do 

vereador Fernandes Sabiá – o qual requer na forma regimental,  que a mesa diretora da 

Câmara encaminhe a Sua Excelência a Prefeita Municipal, Francineti Maria Rodrigues 

Carvalho, projeto indicativo de lei que dispõe sobre a regularização fundiária de terras que 

se encontram no âmbito do município de Abaetetuba, mediante os mecanismos abrangidos 

pela política de regularização fundiária urbana – REURB de interesse social ou específicos 

na forma da lei federal nº. 13.465/2017; nº.015/2021 – iniciativa do vereador Pastor 
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Gilberto– o qual requer na forma regimental,  que a mesa executiva encaminhe expediente à 

polícia militar – batalhão 31º BPM – comandante  Major M. Ferreira, solicitando do mesmo 

que autorize um policiamento ostensivo para o Guajará de Beja, para que as pessoas da 

localidade possam dispor desse serviço tão necessário e até mesmo indispensável para os 

mesmos, devido a ação de vândalos que tem ameaçado a integridade física das pessoas 

que ali residem. que da decisão da casa se dê a conhecer aos órgãos de imprensa local de 

nosso município; nº.016/2021 – iniciativa do vereador Ezequiel das Campanhas – o qual 

requer na forma regimental,  após decisão favorável do plenário, que a mesa executiva da 

Câmara, envie expediente a excelentíssima senhora Francineti Maria Rodrigues Carvalho, 

Prefeita Municipal de Abaetetuba, solicitando que a prefeitura subsidie as contas de energia 

elétrica dos poços comunitários da cidade de Abaetetuba. Que da decisão da casa seja 

dado conhecimento ao município através dos meios de comunicação; nº.017/2021 – 

iniciativa do vereador Emerson Negrão – o qual requer na forma regimental,  que a mesa 

executiva da Câmara envie expediente à Excelentíssima Senhora, Francineti Carvalho, 

Prefeita Municipal,  solicitando a transformação da Unidade Básica de Saúde, Dr. Roberto 

Contente em Hospital Municipal Dr. Roberto Contente. Que da decisão da Casa se dê a 

conhecer aos meios de comunicação deste município; nº.018/2021 – iniciativa do vereador 

Aluisio Correa – o qual requer na forma regimental, que após aprovação no plenário desta 

Casa Legislativa, que seja enviado projeto de lei indicativo, criando a Guarda Municipal de 

Abaetetuba, apontando à senhora Francineti  Maria  Rodrigues  Carvalho, para analisar com 

atenção em face da importância do referido projeto para a nossa cidade. Ressaltamos que o 

citado projeto, no mandato passado, foi proposto pelo vereador Josenildo Rodrigues 

Vilhena. Que dá decisão da Casa seja dado conhecimento a população de nosso município, 

através dos meios de comunicação; nº.019/2021 – iniciativa da vereadora Professora 

Madalena – a qual requer na forma regimental,  a aprovação dos nobres colegas vereadores 

e vereadoras, para a realização de audiência pública nesta Casa para discutir no dia 08 de 

março de 2021 às 9h, Dia Internacional da Mulher com o tema “a violência contra a mulher e 

as políticas públicas municipais de enfrentamento do problema”. Dando visibilidade à luta de 

tantas mulheres contra qualquer tipo de violência que venha ferir sua dignidade; nº.020/2021 

– iniciativa do vereador Cristiano Lopes – o qual requer na forma regimental,  que  a Mesa 



 
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 

E-mail: camara_abaetetuba@hotmail.com. 

Abaetetuba – Pará 

Diretora da Casa envie expediente a excelentíssima senhora Francineti Carvalho, prefeita 

municipal de Abaetetuba, para que direcione ao setor competente de sua administração, a 

viabilização de melhoria e pavimentação asfáltica na rua 1º de Maio, entre Trav. conceição I 

e III. Que da decisão da Casa se dê a conhecer aos meios de comunicação de nosso 

município e aos moradores da citada rua; nº.021/2021 – iniciativa do vereador Regi Mota – o 

qual requer na forma regimental,  que a mesa diretora envie veemente apelo a Casa Civil, 

em caráter de urgência, solicitando a marcação de uma audiência com o Excelentíssimo 

senhor Helder Barbalho, Governador do Estado do Pará, com convite para a Excelentíssima 

senhora Prefeita, Francineti Carvalho, para juntamente com  vereadores e vereadoras 

debater questões de interesse dos membros desta casa legislativa como representantes do 

povo abaetetubense que são: Hospital Regional Santa Rosa, implantação do hospital 

municipal  e apoio ao município em face do período chuvoso para garantir asfalto e tapa 

buracos para o município. Que da decisão da casa se dê a conhecer aos órgãos de 

imprensa local. nº.022/2021 – iniciativa do vereador Elder Silva – o qual requer na forma 

regimental que a mesa diretora da Câmara encaminhe expediente ao Poder Executivo 

Municipal, na pessoa da Excelentíssima Senhora Prefeita Francineti Carvalho, a fim de que 

sejam adotadas as medidas necessárias para garantir a transparência nas ações de 

vacinação contra a Covid-19 no município de Abaetetuba/Pa, sendo elas: a) a divulgação 

periódica do quantitativo de vacinas recebidas; b) a divulgação, em sites oficiais da 

prefeitura, da relação das pessoas vacinadas com nome, iniciais do CPF, função exercida e 

local onde a exerce, para o caso dos profissionais da saúde; c) a divulgação efetiva, no site 

oficial e redes sociais da prefeitura municipal, enquanto durar a campanha de vacinação 

contra a covid-19, das principais informações a respeito de sua operacionalização, em 

especial quanto à execução do plano de vacinação e seu cronograma de execução, suas 

fases e públicos-alvo, locais e horários de funcionamento das salas de vacinação, evitando-

se, principalmente, aglomerações. Submetidas à discussão. Pronunciaram-se os 

vereadores Ezequiel, Regi Mota, Fernandes Anselmo e Edinho, os quais 

defenderam as suas proposições, mostrando a importância destas para a 

coletividade e manifestaram apoio às Proposições de seus pares. Submetidas à 

votação, foram todas aprovadas por unanimidade. No horário destinado às 
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lideranças partidárias, pronunciou-se o Vereador Regi Mota (Líder do PSD), que na 

ocasião lembrou as prerrogativas dos Vereadores em seu papel de fiscalização e 

pediu a todos que, quando as informações chegarem ao público em geral, esta 

esteja com o teor de veracidade e precisa, sem difamações ou calúnias. Após o 

pronunciamento do Vereador, o Presidente comunicou a seus pares a confirmação 

para a sessão do dia 03 de março a presença dos Executivos da CARGIL, para 

discutir acerca dos empreendimentos que estão em processo de instalação em 

nosso município. Nada mais havendo a tratar o Senhor Presidente convocou a todos para 

a sessão ordinária a ser realizada na quarta-feira, dia, 03 de março e deu por encerrada a 

presente sessão. Em firmeza e para constar foi lavrada a presente ata que depois de lida e 

achada conforme será aprovada pelo Plenário e assinada pelos membros da Mesa.  

Aprovada em 03 de março de 2021.  
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