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ATA N°. 006 DA SESSAO ORDINÁRIA DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE ABAETETUBA, REALIZADA EM 03.03.2021. 
 

Aos três dias do mês de março de dois mil e vinte e um, no Plenário da Câmara Municipal 1 

de Abaetetuba – Mário Ferreira Fonseca – ao horário regimental o Senhor Presidente, 2 

Vereador Aluisio Monteiro Corrêa, solicitou ao Senhor 1º Secretário, Vereador Cristiano 3 

Silva Lopes a proceder a chamada dos Senhores Vereadores e das Senhoras Vereadoras 4 

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

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

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

de 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 e Reginaldo Mota. Havendo número legal o Senhor Presidente deu por aberto os 10 

trabalhos da presente sessão e autorizou a leitura do expediente recebido. Do expediente 11 

constou: Oficio n° 002/2021 – do gabinete do Vereador Gelciney Matos de Carvalho; Oficio 12 

n° 019/2021 – do gabinete da Vereadora Maria Madalena; Processo n° 012/2021, de 13 

autoria do Vereador Fernandes Anselmo de Oliveira; Processo n° 013/2021, de autoria do 14 

Vereador Sotério Fagundes; Processo n° 014/2021, de autoria do Vereador Emerson 15 

Negrão. Antes de iniciar o Pequeno Expediente, o Presidente convidou os Senhores 16 

Alessandro e Clythio Buggenhout, representantes da empresa Cargil para fazerem parte da 17 

mesa e logo após houve a aprovação, por unanimidade, da ATA da sessão ordinária do dia 18 

24 de fevereiro. No horário destinado ao Pequeno Expediente Pronunciaram-se os 19 

Vereadores: Emerson Negrão, Gelciney Matos, Max Fera e Edinho dos Transportes. O 20 

Vereador Emerson Negrão, em seu pronunciamento, propôs que a Câmara enviasse 21 

expediente ao Executivo solicitando o retorno do mutirão de enfrentamento ao Covid-19 22 

nos moldes em que ocorria na Escola Joaquim Mendes Contente. Em seguida, o Vereador 23 

Gelciney Matos saudou os executivos da empresa Cargil e disse a eles que espera que a 24 

cidade de Abaetetuba não se torne uma cidade dormitório e espera que, caso a empresa 25 

se instale no município, esta traga benefícios aos munícipes. O Vereador Max Fera 26 

denunciou a precariedade do serviço de iluminação pública e pediu celeridade no trato 27 

dessas questões, haja vista o grande número de roubos nas vias públicas. O Vereador 28 

Edinho questionou a Presidência sobre o fechamento ou não do Hospital São Bento, pois o 29 

Vereador teve conhecimento da remoção de alguns servidores efetivos, lotados no hospital 30 

citado, com a justificativa de que o mesmo seria fechado. No horário destinado à Tribuna 31 

Popular pronunciou-se a senhora Marinoelma Manolo de Sousa (única oradora inscrita) 32 

que trouxe várias demandas dos moradores do residencial Green Groove, construído para 33 

atender aos inscritos no programa do governo Federal Minha Casa, Minha Vida. Segundo a 34 

oradora, o residencial se encontra em total abandono pelo Poder Público e pela Caixa 35 
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Econômica Federal, a oradora relatou que 456 famílias sofrem coma falta de água no 36 

residencial, além de estarem sofrendo com a falta de energia, iluminação pública e relatou 37 

vários casos estupro ocorridos no residencial. A oradora pediu auxilio aos vereadores na 38 

elaboração de Políticas Públicas voltadas para o residencial e também para intervir junto a 39 

Caixa Econômica Federal para que esta solucione as questões estruturais que são de sua 40 

competência. Passou-se então ao Grande Expediente, que teve inicio com a apresentação, 41 

pelos executivos da empresa Cargil, do negócio da empresa e também sobre como poderá 42 

ocorrer o funcionamento do empreendimento que está se pretendendo construir na região 43 

do Capim, no Município de Abaetetuba. Devidamente inscritos, os Vereadores Cristiano 44 

Silva Lopes, Vagner Augusto de Sena Ferreira, Edileuza Viegas, Ezequiel Viegas, 45 

Fernandes de Oliveira Anselmo, Gelciney Matos de Carvalho, Jociane de Jesus Bitencourt 46 

Dias, Maria Madalena Silva da Silva, Max Willian Sousa Farias, Elder da Silva Feio, 47 

Emerson João Negrão Rodrigues, Sotério Oliveira Fagundes e Reginaldo Mota indagaram 48 

os executivos da empresa acerca de questões das quais muito interessa aos munícipes e, 49 

principalmente, aos moradores do entorno onde a empresa pretende instalar-se. Os 50 

principais questionamentos foram: Quais seriam as compensações que o município teria 51 

com a implantação do empreendimento? Qual seria o impacto ambiental e social do 52 

empreendimento? Haveria inchaço populacional no município dada a construção do 53 

empreendimento? Qual seria o destino dos moradores do local onde a empresa pretende 54 

se instalar? Como se dará a contratação de mão-de-obra? É possível qualificar a mão-de-55 

obra local para ocupar os postos de trabalho? E houve questionamento também se a 56 

empresa obedeceu ao protocolo de consulta das comunidades. Os vereadores mostraram 57 

preocupação ainda com o aspecto cultural das comunidades do entorno do 58 

empreendimento. O Senhor Alessandro (presidente de relações governamentais da 59 

empresa Cargil) respondeu aos questionamentos dos senhores Vereadores; disse que não 60 

existe a intenção da empresa em remanejar as famílias e o empreendimento não se trata 61 

de um grande projeto, como a exemplo da ALBRAS / ALUNORTE, e que irá ocupar pouco 62 

menos de 15% da área do Terreno. Disse que o que se pretende construir no local é um 63 

terminal de carga e descarga de grão e não haverá atividade industrial. Em relação à 64 

preocupação ao aspecto cultural, o executivo lembrou que a Empresa Cargil é de um grupo 65 

familiar e que tem como base a preocupação com a família. No que diz respeito às 66 

compensações, o Executivo apontou que são questões que precisam ser discutidas com a 67 

população e que, a depender das demandas das comunidades, a empresa irá sim oferecer 68 

compensações, e que poderia ser de cunho energético, mas destacou: se for de interesse 69 

da comunidade. O Executivo destacou ainda que a única comunidade que possui protocolo 70 

de consulta é a comunidade do Pirocaba e o que a empresa fez até agora foi pleitear junto 71 

a Secretaria de Estado de Meio Ambiente a licença prévia para o empreendimento e que 72 

havia sido marcada uma audiência pública e que a mesma foi cancelada pela SEMAS e 73 

que nada foi construído ou será construído sem que aconteça a oitiva da comunidade. 74 
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Falou que a tempo hábil para que se qualifique a mão-de-obra para operar no terminal e 75 

que é um desejo da empresa alocar a mão-de-obra da comunidade. Ao final, o executivo 76 

admitiu falhas na comunicação com a comunidade e criticou a circulação de vídeo, que 77 

segundo ele é mentiroso e prejudicou e muito a comunicação. Anunciada a Ordem do dia o 78 

senhor presidente passou a submeter ao plenário a matéria em pauta. Em pauta as 79 

proposições: Proposição nº. 023/2021 – iniciativa do vereador  Vagner Sena – o qual 80 

requer na forma regimental,  após decisão do plenário, que a mesa executiva da casa envie 81 

expediente a excelentíssima senhora prefeita municipal, Francineti Carvalho, solicitando 82 

que a nobre gestora viabilize junto aos órgãos competentes a instalação de um semáforo 83 

para o  cruzamento, conhecido como “5 esquinas”, que  interliga a avenida São Paulo (final 84 

do bairro aviação e entrada da rua do bambu e suas travessas), Av. Minas Gerais (início do 85 

bairro Francilândia), Trav. d. Pedro I (final do bairro são Lourenço  e entrada da área 86 

conhecida como Bacabeira). Proposição nº. 024/2021 – iniciativa do vereador  pastor 87 

Gilberto– o qual requer na forma regimental,  após decisão do plenário, que a mesa 88 

executiva da casa envie expediente a excelentíssima senhora prefeita Francineti Maria 89 

Rodrigues Carvalho, solicitando inclusão no decreto municipal, de igrejas e templos 90 

religiosos como atividades essenciais, devendo funcionar de acordo com as medidas 91 

sanitárias recomendadas pelo ministério da saúde. Proposição nº. 025/2021 – iniciativa do 92 

vereador  Max Fera – o qual requer na forma regimental,  após decisão do plenário, que a 93 

mesa executiva da casa envie expediente a excelentíssima prefeita municipal senhora 94 

Francineti Maria Rodrigues carvalho, solicitando a criação de uma creche municipal no 95 

bairro algodoal, na comunidade Chicolândia. Proposição nº. 026/2021 – iniciativa do 96 

vereador  Cristiano Lopes – o qual requer na forma regimental,  após decisão do plenário, 97 

que a mesa executiva da casa envie expediente a ao deputado estadual Wanderlan 98 

Quaresma, solicitando a alocação de recursos por emenda parlamentar para a aquisição 99 

de um transporte aquático de resgate de pacientes “ambulancha”, para servir à 100 

comunidade rio Anequara (ilhas de Abaetetuba) e assim garantir a viabilização dos 101 

transportes dos pacientes desta comunidade com mais agilidade aos postos de 102 

atendimento de saúde da cidade. Proposição nº. 027/2021 – iniciativa do vereador  103 

Sotério Fagundes – o qual requer na forma regimental,  após decisão do plenário, que a 104 

mesa executiva da casa envie expediente a excelentíssima senhora prefeita municipal de 105 

Abaetetuba, Francineti Maria Rodrigues Carvalho e a secretária municipal de obras, 106 

Zenilda Trindade da Costa, solicitando  a construção de uma praça no terreno em frente ao 107 

centro de referência especializado de atendimento a mulher-cream. Proposição nº. 108 

028/2021 – iniciativa da vereadora Edileuza Muniz – a qual requer na forma regimental, 109 

após decisão do plenário, que a mesa executiva da casa envie expediente a prefeita 110 

municipal Francineti Maria Rodrigues Carvalho, para que encaminhe a secretária municipal 111 

de saúde a senhora Maria Francinete Carvalho Lobato a tomar providências necessárias 112 

para reforma da unidade de saúde da família Arumanduba (nossa senhora da paz), CNES: 113 
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4005430, assim como a construção de rampa de acesso a pessoas com deficiência e com 114 

mobilidade reduzida. Proposição nº. 029/2021 – iniciativa do vereador Edinho Silva – o 115 

qual requer na forma regimental, após decisão do plenário, que a mesa executiva da casa 116 

envie expediente ao poder executivo municipal, na pessoa da excelentíssima prefeita 117 

Francineti Carvalho, com vistas à aquisição, pelo município de Abaetetuba, de quantitativo 118 

de vacinas contra covid-19 suficiente para imunização de parcela da população superior a 119 

70% (setenta por cento). Proposição nº. 030/2021 – iniciativa do vereador Fernandes 120 

Sabiá – o qual requer na forma regimental, após decisão do plenário, que a mesa executiva 121 

da casa envie expediente ao secretário municipal de meio ambiente, solicitando que 122 

proceda a um levantamento real de quantos são, quem são, onde moram os carroceiros 123 

para que possamos conhecê-los em seguida solicitar da secretaria de assistência social um 124 

levantamento sócio-econômico dessas pessoas para que possamos dar os passos 125 

seguintes para resolver esse problema que nos envergonha e nos entristece. Proposição 126 

nº. 031/2021 – iniciativa do vereador Gelciney Matos – Gel – o qual requer na forma 127 

regimental, após decisão do plenário, que a mesa executiva da casa envie expediente a 128 

excelentíssima senhora Francineti Maria Rodrigues Carvalho, prefeita municipal de 129 

Abaetetuba, solicitando que seja autorizado à secretaria de obras deste município a 130 

proceder os serviços de: drenagem pluvial de águas, bem como serviços de tubulações 131 

para escoamento das águas da rua Tancredo Neves, bairro São João, próximo a escola 132 

municipal Terezinha de Jesus, a pedido dos moradores do citado logradouro público, haja 133 

vista, que os mesmos estão enfrentando dificuldades de trafegabilidade, devido a rua 134 

encher totalmente de água, expondo as pessoas do local a riscos constantes. Proposição 135 

nº. 032/2021 – iniciativa da vereadora Jô Dias – a qual requer na forma regimental, após 136 

decisão do plenário, que a mesa executiva da casa envie expediente a prefeitura municipal 137 

de Abaetetuba, solicitando serviço de infraestrutura da via pública Rua 1º de Maio, com 138 

serviço de drenagem, aterramento e nivelamento de via, no perímetro compreendido entre 139 

Avenida Pedro Rodrigues e Travessa Altino Costa. Proposição nº. 033/2021 – iniciativa do 140 

vereador Regi Mota – o qual requer na forma regimental, após decisão do plenário, que a 141 

mesa executiva da casa envie expediente a prefeitura municipal de Abaetetuba, solicitando 142 

que a nobre gestora visando suprir a demanda existente pelo consumo de carne e seus 143 

derivados bem como no intuito de garantir a redução no preço da carne para dar condições 144 

aos nossos irmãos mais carentes de consumir tal alimento, empreenda esforços para a 145 

reabertura célere do matadouro municipal em nossa cidade. Proposição nº. 034/2021 – 146 

iniciativa  do vereador Aluísio Corrêa – o qual requer na forma regimental,  após decisão do 147 

plenário, que a mesa executiva da casa envie expediente a excelentíssima prefeita 148 

municipal, Francineti Carvalho e a secretária de obras senhora, Zenilda Sousa, solicitando 149 

limpeza às margens do ramal, tapagem de buracos e iluminação pública no ramal do 150 

aeroporto, uma vez que a ausência de tais serviços tem contribuído para a incidência muito 151 

grande de assaltos. Proposição nº. 035/2021 – iniciativa  da vereadora Professora 152 
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Madalena – a qual requer na forma regimental,  após decisão do plenário, que a mesa 153 

executiva da casa envie expediente a excelentíssima senhora prefeita municipal Francineti 154 

Carvalho, solicitando que a nobre gestora juntamente com esta casa e orgãos competentes 155 

iniciem a elaboração do plano municipal de educação fluvial em Abaetetuba. Submetidas à 156 

discussão, pronunciaram-se os Vereadores: Cristiano Silva Lopes, Vagner Augusto de 157 

Sena Ferreira, Edileuza Viegas, Ezequiel Viegas, Fernandes de Oliveira Anselmo, Gelciney 158 

Matos de Carvalho, Jociane de Jesus Bitencourt Dias, Maria Madalena Silva da Silva, Max 159 

Willian Sousa Farias, Elder da Silva Feio, Emerson João Negrão Rodrigues, Sotério 160 

Oliveira Fagundes e Reginaldo Mota, que ressaltaram a importância de suas proposições e 161 

manifestaram apoio às proposições de seus pares. Submetidas à votação, foram todas 162 

aprovadas por unanimidade. Em seguida, o presidente, em face ao momento da 163 

pandemia causada pelo novo coronavirus e as disposições decreto estadual que limita as 164 

reuniões ao número máximo de 10 pessoas, trouxe duas propostas: a primeira seria a 165 

suspensão das sessões por 15 dias e a segunda, a realização das sessões na forma 166 

online. Por sete votos a cinco, votou-se pela suspensão das sessões por 15 dias. No 167 

horário destinado às lideranças partidárias, pronuncio-se o Vereador Edinho que 168 

questionou a falta de transferência na divulgação dos dados referentes ao número de 169 

casos e de óbitos causados pela Covid no Município. Nada mais havendo a tratar o Senhor 170 

Presidente deu por encerrada a presente sessão. Em firmeza e para constar foi lavrada a 171 

presente ata que depois de lida e achada conforme será aprovada pelo Plenário e assinada 172 

pelos membros da Mesa.  173 

APROVADA EM 14 DE ABRIL DE 2021.  
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