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ATA N°. 014 DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE ABAETETUBA, REALIZADA EM 31.03.2021. 

 

Aos trinta e um dias do mês de março de dois mil e vinte e um, através da plataforma zoom 1 

(link), ao horário regimental, o Senhor Presidente, vereador Aluisio Monteiro Corrêa, 2 

solicitou ao Senhor 1º Secretário, vereador Cristiano Silva Lopes a proceder a chamada 3 

dos senhores vereadores e das senhoras vereadoras presentes da qual constaram o(a)s 4 

seguintes: Aluisio Monteiro Corrêa, Gilberto Raulino Costa, Cristiano Silva Lopes, Vagner 5 

Augusto de Sena Ferreira, Edileuza Viegas Muniz, Ezequiel Viegas do Rego, Fernandes de 6 

Oliveira Anselmo, Gelciney Matos de Carvalho, Jociane de Jesus Bitencourt Dias, Maria 7 

Madalena Silva da Silva, Max Willian Sousa Farias, Elder da Silva Feio, Emerson João 8 

Negrão Rodrigues, Sotério Oliveira Fagundes e Reginaldo Mota. Havendo número legal o 9 

Senhor Presidente deu por aberto os trabalhos da presente sessão virtual e autorizou a 10 

leitura do expediente recebido. Do expediente constou: Oficio n° 001/2021 - Partido Liberal, 11 

Resolução n° 01/2021 – Rede de Controle de Gestão Pública do Estado do Pará, 12 

memorando n° 002/2021 – Gabinete da vereadora Jô Dias. No horário destinado ao 13 

Pequeno Expediente, pronunciaram-se os vereadores: Emerson Negrão, Jô Dias, Max 14 

Fera, Ezequiel das Campanhas, Gelciney Matos, Edileuza Muniz, Sotério Fagundes, 15 

Edinho dos Transportes, professora Madalena e Regi Mota. No horário destinado à Tribuna 16 

Popular pronunciou-se a Senhora Elisa Maria Pereira, servidora pública do município, a 17 

oradora disse que está encontrando sérias dificuldades em relação à sua lotação e pediu 18 

para que os vereadores investiguem e intervenham na situação. Passou-se então ao 19 

Grande Expediente, que teve inicio com o pronunciamento da vereadora Jô Dias, que 20 

agradeceu a Deus por estar podendo se recuperar da Covid-19 em sua casa e informou 21 

que protocolou oficio junto a Secretaria de Educação para que os kits de merenda escolar 22 

pudessem ser novamente distribuídos aos alunos da rede pública e sobre sua demanda, foi 23 

informada pelo secretário que a partir de abril isso seria feito. O vereador Emerson Negrão 24 

comentou que a questão dos kits mencionados pela vereadora Jô Dias é uma preocupação 25 

do seu mandato e que inclusive já tinha conversas com o secretário a respeito do assunto e 26 

ficou feliz ao saber da noticia trazida pela vereadora. Em seguida, o vereador Max Fera 27 

falou que, como membro da Comissão de Educação da Câmara, também estava 28 

dialogando com a Secretaria de Educação acerca do tema. Logo depois, o vereador 29 

Ezequiel da Campanhas destacou a necessidade urgente de se ter psiquiátrica no CAPS II 30 

dada a preocupação com a saúde mental do povo Abaetetubense no momento de 31 

pandemia. Ato contínuo, o vereador Gelciney Matos apresentou requerimento verbal no 32 

qual sugere que parte das emendas impositivas sejam destinadas a compra de cestas 33 

básicas dada a necessidade do povo em face da pandemia do Coronavírus. O vereador 34 

Sabiá reafirmou a importância da afiliação do município junto à frente Nacional de Prefeitos 35 

(FNP) e pediu que, caso o Município adquira a vacina, esse seja cauteloso para não ter 36 

problemas com pessoas inidôneas e ter problemas com prestação de contas no futuro. A 37 

vereadora Edileuza Muniz propôs que a Presidência da Câmara envie expediente à 38 

Secretaria de Assistência Social no sentido de que o município possa adquirir cestas 39 

básicas e que essas sejam distribuídas às famílias que se encontram em situação de 40 
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extrema pobreza, agravada pela pandemia e também espera que os kits de merenda 41 

escolar cheguem aos alunos o mais rápido possível. O vereador Sotério Fagundes elogiou 42 

o fato de as vacinas estejam chegando às comunidades e informou que a Prefeita 43 

Municipal foi empossada vice-presidente da região norte das cidades que não são capitais 44 

na diretoria do Consorcio nacional de vacinas brasileiras e que já irão se iniciar a tratativa 45 

de compra de vacina junto aos laboratórios. O vereador Edinho dos Transportes – 46 

solidarizou-se com os amigos vitimas fatais da Covid-19, e informou à comissão de saúde o 47 

teor do oficio que protocolou junto à Casa Civil do Estado. O parlamentar informou que foi 48 

atendido e que no próximo dia dezenove de abril acontecerá uma ação de combate à 49 

pandemia na quadra do Colégio São Francisco. A vereadora professora Madalena prestou 50 

solidariedade aos familiares dos mais de dez mil setecentos e setenta e cinco vítimas da 51 

Covid-19 no Estado e destacou a necessidade da distribuição das cestas básicas ao povo 52 

abaetetubense. O vereador Regi Mota parabenizou a vereadora Jô Dias pela iniciativa em 53 

relação aos kits de merenda escolar e pediu à Mesa Executiva que envie expediente ao 54 

Executivo a fim de se obter informações a cerca de quando o matadouro municipal será 55 

reaberto. Anunciada a Ordem do Dia, o senhor presidente passou a submeter ao plenário a 56 

matéria em pauta. Em pauta as proposições: Proposição nº. 051/2021 – De iniciativa do 57 

vereador Cristiano Lopes e outros – os quais requerem que a mesa executiva encaminhe 58 

projeto indicativo à prefeita municipal que discipline a concessão de cestas básicas pela 59 

Prefeitura Municipal de Abaetetuba, às famílias vulneráveis afetadas pela pandemia do 60 

“novo corona vírus” (Covid 19). Que da decisão da casa se dê a conhecer a imprensa local 61 

para divulgação; Proposição nº. 052/2021 – De iniciativa do vereador Regi Mota - o qual 62 

requer que a mesa executiva da câmara encaminhe expediente a excelentíssima Senhora 63 

Prefeita Municipal Francineti Maria Rodrigues Carvalho solicitando que os coveiros e 64 

trabalhadores do cemitério sejam incluídos na lista de prioridades da imunização, pois são 65 

trabalhadores da linha de frente e, devem estar no topo da lista de vacinação, uma vez que 66 

trabalham em contato direto com a doença, o que os coloca em risco constante de 67 

contágio. Que da decisão da casa seja dado a conhecer aos meios comunicação para 68 

divulgação; Proposição nº. 053/2021- De iniciativa do vereador Vagner Sena - o qual 69 

requer que a mesa executiva da câmara encaminhe expediente à excelentíssima Senhora 70 

Prefeita Municipal, Francineti Maria Rodrigues Carvalho, solicitando o encaminhamento a 71 

esta casa de projeto de lei criando o restaurante popular no município de Abaetetuba a ser 72 

mantido prioritariamente pelo poder público com valor da refeição de no máximo R$ 2,00 73 

(dois reais), visando a atender preferencialmente pessoas de baixa renda que se 74 

encontrem em estado de insegurança alimentar. Que da decisão da casa seja dado 75 

conhecimento aos munícipes através dos meios de comunicação do nosso município. 76 

Proposição nº.054/2021- De iniciativa do vereador Edinho Silva - o qual requer que a 77 

mesa executiva da câmara encaminhe expediente ao Poder Executivo Municipal, na 78 

pessoa da excelentíssima senhora Prefeita Francineti Carvalho, a fim de que seja dado 79 

prosseguimento ao programa SALTA-Z e que o projeto atinja a totalidade das ilhas do 80 

município de Abaetetuba. Que os órgãos de comunicação locais sejam cientificados da 81 

decisão. Proposição nº.055/2021- De iniciativa do vereador Max Fera - o qual requer que 82 

a mesa executiva da Câmara encaminhe expediente a excelentíssima Prefeita Municipal 83 

Senhora Francineti Maria Rodrigues Carvalho, solicitando a criação de um grande mutirão 84 
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emergencial com várias equipes da iluminação pública para tentar estabilizar o momento 85 

de insegurança que a nossa comunidade abaetetubense vive. Que da decisão desta casa 86 

se dê a conhecer à comunidade abaetetubense via meios de comunicação de nosso 87 

município. Proposição nº.056/2021- De iniciativa do vereador Pastor Gilberto - o qual 88 

requer que a mesa executiva da Câmara encaminhe expediente a Senhora Prefeita 89 

Francineti Maria Rodrigues Carvalho, solicitando o serviço de raspagem e o nivelamento do 90 

Ramal do Maranhão, medindo 6 km, e o ramal baía do Guajará de Beja medindo 8 km, pois 91 

está em péssima situação de trajeto. Que da decisão da casa se dê publicidade; 92 

Proposição nº.057/2021- De iniciativa do vereador Sotério Fagundes - o qual requer que a 93 

Mesa Executiva da Câmara encaminhe expediente a excelentíssima  Senhora   Prefeita    94 

Municipal,   Francineti  Maria Rodrigues Carvalho e  ao ilustríssimo Secretário   Municipal  95 

de   educação,   Senhor Jefferson Felgueiras   para   as   devidas   providências,   no   96 

sentido  de  determinar   a   construção  do trapiche da escola Sorriso de Maria localizada 97 

no rio Caripetuba (ilhas de Abaetetuba). Que da decisão da casa legislativa seja 98 

amplamente divulgada à comunidade beneficiada e adjacências. Proposição nº.058/2021- 99 

iniciativa do vereador Ezequiel das Campanhas - o qual requer que a Mesa Executiva da 100 

Câmara encaminhe expediente a excelentíssima Senhora Prefeita Municipal, Francinetti 101 

Maria Rodrigues Carvalho, solicitando em caráter de urgência a contratação de psiquiatras 102 

para o CAPS, devido o aumento das demandas pelo serviço psiquiátrico que atrelado ao 103 

Covid-19, afeta psicologicamente as famílias. Que da decisão da casa se dê divulgação via 104 

meios de comunicação de nosso município. Proposição nº.059/2021- De iniciativa do 105 

vereador Cristiano Lopes - o qual requer que a Mesa Executiva da Câmara encaminhe 106 

expediente a excelentíssima Senhora Francineti Carvalho, Prefeita Municipal de 107 

Abaetetuba, para que direcione ao setor competente de sua administração, a possibilidade 108 

de concessão de descontos nos alvarás de funcionamento dos estabelecimentos de 109 

atividades não essenciais de Abaetetuba em tempos de pandemia, que da decisão da casa 110 

se dê a conhecer aos meios de comunicação de nosso município a fim de informar a 111 

população em geral. Proposição nº.060/2021- De iniciativa da vereadora Jô Dias - a qual 112 

requer que a Mesa Executiva da Câmara encaminhe expediente a prefeitura municipal de 113 

Abaetetuba, solicitando priorização na imunização contra a Covid-19 aos pacientes renais 114 

crônicos. Que da decisão da casa se dê a conhecer aos meios de comunicação de nosso 115 

município. Proposição nº.061/2021- De iniciativa do vereador Fernandes Sabiá - o qual 116 

requer que a mesa executiva da câmara encaminhe expediente a excelentíssima Senhora 117 

Prefeita Municipal Francineti Carvalho, solicitando que autorize a secretaria de obras a 118 

realizar os serviços de limpeza e aterramento do ramal caeté, para que os moradores 119 

possam trafegar com tranquilidade. Que da decisão da casa seja dado conhecimento aos 120 

moradores da localidade. Proposição nº.062/2021- De iniciativa do vereador Gelciney 121 

Matos-Gel - o qual requer que a Mesa Executiva da Câmara encaminhe expediente à 122 

Senhora Jamile Ribeiro Nobre Batista, diretora 4nr–SETRAN Abaetetuba, solicitando 123 

melhoria da malha viária com recuperação do acostamento, contemplando os trechos das 124 

rodovias que compreendem: trecho de Abaetetuba à colônia velha; trecho de Abaetetuba à 125 

vila de Beja; trecho de Abaetetuba ao trevo do peteca. Que da decisão da casa seja dada 126 

ampla divulgação. Proposição nº.063/2021- De iniciativa do vereador Aluisio Correa- o 127 

qual requer que a Mesa Executiva da Câmara encaminhe expediente a excelentíssima 128 



 
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 

Senhora Secretária de Estado de Educação solicitando a conclusão célere das obras de 129 

reforma no prédio da escola professora Benvinda de Araújo Pontes. Que da decisão da 130 

casa se dê ampla divulgação via meios de comunicação. Proposição nº.064/2021- De 131 

iniciativa da vereadora Professora Madalena  - a qual requer que a Mesa Executiva da 132 

Câmara encaminhe expediente a excelentíssima Senhora Prefeita Municipal Francineti 133 

Carvalho, solicitando que a nobre gestora juntamente com esta casa, institua no calendário 134 

oficial de datas e eventos do município de Abaetetuba o dia 02 de abril, como o dia 135 

municipal de conscientização do transtorno do espectro autista, a fim de que, junto às 136 

escolas e a sociedade em geral, possa haver uma mobilização municipal, através de 137 

projetos, murais, palestras, divulgações, seminários e panfletagem direcionadas à atenção 138 

necessária às pessoas com transtorno do espectro autista. Submetidas à discussão, não 139 

houve debatedores. Submetidas à votação, todas foram aprovadas por unanimidade. Não 140 

havendo debatedores inscritos para o horário destinado às Lideranças Partidárias e nada 141 

mais havendo a tratar, o Senhor Presidente deu por encerrada a presente sessão. Em 142 

firmeza e para constar foi lavrada a presente ata que depois de lida e achada conforme, 143 

será aprovada pelo Plenário e assinada pelos membros da Mesa. 144 

 

APROVADA EM 22 DE ABRIL DE 2021. 
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