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ATA N°. 015 DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE ABAETETUBA, REALIZADA EM 07.04.2021. 
 

Aos sete dias do mês de abril de dois mil e vinte e um, através da plataforma zoom (link), 1 

ao horário regimental, o Senhor Presidente, vereador Aluisio Monteiro Corrêa, solicitou ao 2 

Senhor 1º Secretário, vereador Cristiano Silva Lopes a proceder a chamada dos senhores 3 

vereadores e das senhoras vereadoras presentes da qual constaram o(a)s seguintes: o(a)s 4 

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

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

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

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

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

Presidente deu por aberto os trabalhos da presente sessão e autorizou a leitura do 10 

expediente recebido. Do expediente constou: Oficio n° 343 – DL, do gabinete do deputado 11 

estadual Carlos Bordalo; Projeto de Lei n° 018/2021, de iniciativa do Poder Executivo; 12 

Projeto de Lei n° 019/2021, de iniciativa da vereadora professora Madalena; Projeto de Lei 13 

n° 020/2021, de iniciativa da vereadora professora Madalena; Requerimento Verbal n° 14 

003/2021, do gabinete do vereador Gelciney Matos; Requerimento Verbal n° 004/2021, do 15 

gabinete da vereadora Jô Dias. No horário destinado ao Pequeno Expediente, 16 

pronunciaram-se os vereadores: Max Fera o qual propôs que a Mesa Diretora encaminhe 17 

ofício ao Poder Executivo para que se reúna com os músicos do município e possa atender 18 

as demandas da categoria em face da pandemia da Covid-19. A vereadora Jô Dias 19 

lamentou o falecimento de seu amigo, pastor Cícero, e ressaltou os cuidados que são 20 

necessários para frear o avanço da Covid-19. O Vereador Cristiano Lopes também se 21 

solidarizou com o falecimento do pastor Cícero. Logo após, o vereador Ezequiel das 22 

Campanhas sugeriu que fosse integrado à equipe que trabalha na barreira sanitária, 23 

formada no Portal da cidade, um profissional da enfermagem. A vereadora Edileuza Muniz 24 

solicitou à Mesa Diretora informações sobre os encaminhamentos da reunião que houve 25 

entre os diretores da empresa responsável pela administração do hospital são Bento e da 26 

UPA municipal e os vereadores. Em seguida, o vereador Gelciney Matos, através de 27 

Requerimento Verbal, solicitou esclarecimentos da Secretaria de Saúde ou da Empresa 28 

responsável pelo fornecimento do tomógrafo sobre qual é o motivo da não operação até o 29 

presente momento do aparelho. O vereador Vagner Sena destacou o importante trabalho 30 

do Corpo de Bombeiros Militar de Abaetetuba no resgate de 9 tripulantes de uma 31 

embarcação pesqueira ocorrida na Baia de Marajó na ultima segunda-feira. O vereador 32 

Soterio Fagundes sugeriu que a Mesa Diretora da câmara apure junto às policias civil e 33 

militar o que está sendo feito em relação aos inúmeros arrombamentos das lojas do 34 

comércio do Município. O Vereador Edinho Silva lamentou a morte do mecânico, conhecido 35 
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por seu Antônio e destacou a importância que este teve na formação de vários outros 36 

mecânicos do município. A vereadora professora Madalena fez destaque ao número de 37 

mortos vitimas da Covid-19, que ultrapassou a marca dos quatro mil nas ultimas vinte e 38 

quatro horas, a vereadora disse que o cuidado uns com os outros é fundamental e 39 

lamentou o baixo quantitativo de vacinas no município. O vereador Regi Mota pediu votos 40 

de pesar em nome do mecânico seu Antônio e agradeceu a gestão pela vacinação dos 41 

coveiros, objeto de sua proposição na sessão do dia 31 de março de dois mil e vinte e um. 42 

No horário destinado à Tribuna Popular pronunciou-se o senhor Raimundo Nery, diretor da 43 

Câmara dos Dirigentes Lojistas (CDL) do município; o orador denunciou os inúmeros 44 

arrombamentos em lojas do município e pediu apoio aos vereadores para que haja uma 45 

ronda policial mais efetiva no centro comercial, principalmente a partir das dezoito horas. O 46 

orador sugeriu também que a Câmara possuísse um representante no Comitê de Crise que 47 

discute temas relevantes sobre a pandemia do Coronavírus dentro do município. Passou-48 

se então ao Grande Expediente, que teve inicio com o pronunciamento da vereadora Jô 49 

Dias que agradeceu o orador por expor os fatos e pediu apoio aos pares para intervirem 50 

junto a Policia Militar e a Polícia Civil na intenção de sanar as demandas dos lojistas. O 51 

vereador Emerson Negrão pediu que as Comissões de Justiça e de Finanças da casa se 52 

posicionem o mais breve possível em relação ao PL 018/2021, de origem do Poder 53 

Executivo, o qual trará inúmeros benefícios aos lojistas que estão em debito com o Tesouro 54 

Municipal. Em seguida, pronunciou-se o vereador Cristiano Lopes comentou acerca de sua 55 

proposição, a qual pede intensificação nas rondas policias dentro do Residencial Aquiles. O 56 

vereador Max Fera destacou a importância da Proposição apresentada por ele, a qual pede 57 

aumento no efetivo da Policia Militar para o município de Abaetetuba. Em sequência ao 58 

Grande Expediente, o vereador Ezequiel das Campanhas lamentou o grande número de 59 

óbitos pela Covid-19 e ressaltou a importância do acesso à água para frear o avanço do 60 

vírus, por isso pede em sua Proposição a reativação do poço 3, localizado no bairro da 61 

Francilândia. A vereadora Edileuza Muniz lamentou pelas vítimas da Covid-19 e fez criticas 62 

ao Governo Federal ao modo como está conduzindo as políticas em relação ao 63 

enfrentamento ao Coronavírus. A vereadora lembrou que não basta aumentar o efetivo das 64 

polícias, mas é preciso a aprimoramento da infraestrutura dessas policias. O vereador 65 

Gelciney Matos destacou a necessidade de o município adquirir e distribuir cestas básicas 66 

para as famílias que se encontram em situação de extrema pobreza. O parlamentar 67 

concluiu dizendo que protocolou oficio junto a Secretaria de Obras para que seja feita a 68 

manutenção das luminárias do Ramal do Piratuba. O vereador Vagner Sena se solidarizou 69 

com os lojistas e disse que protocolou ofício junto às policias civil e militar e que ouviu da 70 

delgada que será feita uma investigação para a apuração dos fatos. O vereador Sabiá 71 

destacou a importância de se resgatar o projeto instituído pelo governo do Estado que trata 72 

da implantação de um sistema de vigilância feita por câmeras de segurança, o que 73 
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garantiria maior tranqüilidade aos munícipes. O vereador Soterio Fagundes também se 74 

solidarizou com os lojistas pelos fatos narrados pelo orador e falou que compartilha a ideia 75 

do vereador Sabiá. Em relação a aquisição de cestas básicas pela prefeitura, o vereador 76 

disse que brevemente a Secretaria de Assistência social irá se posicionar. O vereador 77 

Edinho dos Transportes sugeriu a vacinação dos Conselheiros Tutelares, dado o 78 

importante papel destes na garantia dos direitos das Crianças e Adolescentes. A vereadora 79 

professora Madalena prestou solidariedade a todos os que sofrem qualquer tipo de 80 

violência e agradeceu a gestão municipal pelas ações de combate ao Coronavírus levadas 81 

a algumas ilhas do município. A vereadora ainda parabenizou o Pai Paulo pela sua 82 

relevância frente às questões religiosas no município. O vereador Regi Mota questionou a 83 

lentidão no andamento da vacinação e lembrou que em Belém a faixa etária das pessoas 84 

imunizadas já está em 60 anos. Anunciada a Ordem do Dia, o senhor presidente passou a 85 

submeter ao plenário a matéria em pauta. Em pauta o projeto de Lei nº.007/2021, de 86 

iniciativa do vereador Emerson Negrão, o qual Denomina a Unidade Básica de Saúde - 87 

UBS do Bairro Santa e dá outras providências. Lido o parecer favorável da Comissão de 88 

Justiça, foi submetido à discussão. Discutiram o projeto os vereadores Soterio Fagundes e 89 

Regi Mota, os vereadores elogiaram o vereador Emerson Negrão pela iniciativa e 90 

destacaram a relevância que a homenageada pelo projeto, Srª Maria Eunice Rodrigues 91 

Carvalho, teve ao logo de sua vida. Submetido à votação, o Projeto de Lei 007/2021 foi 92 

aprovado por unanimidade. Em seguida, o senhor Presidente solicitou ao 1° Secretário que 93 

fizesse a leitura do projeto de Lei em pauta que foi logo posto em discussão. Pronunciou-se 94 

o vereador Emerson Negrão para fazer a defesa da proposta. Submetido à votação foi 95 

aprovado por unanimidade. Em pauta as proposições Proposição nº. 065/2021 – De 96 

iniciativa do vereador Cristiano Lopes - a qual requer que a mesa executiva da câmara 97 

encaminhe expediente a excelentíssima senhora Prefeita Municipal Francineti Carvalho, 98 

solicitando para que direcione ao setor competente de sua administração, a revitalização 99 

da praça pública do Residencial Aquiles, no bairro Santa Clara, que da decisão da casa se 100 

dê a conhecer aos meios de comunicação de nosso município a fim de informar a 101 

comunidade; Proposição nº. 066/2021 – De iniciativa do vereador Max Fera - a qual 102 

requer que a Mesa Executiva da Câmara encaminhe expediente a excelentíssima Prefeita 103 

Municipal, Senhora Francineti Maria Rodrigues Carvalho, solicitando que a referida gestora 104 

faça um pedido ao governador do estado para que destaque um maior efetivo de policiais 105 

para atuar dentro do nosso município. Que da decisão desta casa se dê a conhecer à 106 

comunidade abaetetubense e aos meios de comunicação de nosso município. Proposição 107 

nº. 067/2021 – De iniciativa do vereador Ezequiel das Campanhas - a qual requer que a 108 

Mesa Executiva da Câmara encaminhe expediente a Companhia de Saneamento do Pará 109 

(Cosanpa), solicitando a manutenção e reativação do poço 03 (três) do setor Francilândia 110 

da cidade de Abaetetuba. Que da decisão da casa se dê a conhecer, através dos meios de 111 
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comunicação de nossa cidade. Proposição nº. 068/2021 – De iniciativa da vereadora Jô 112 

Dias - a qual requer que a Mesa Executiva da Câmara encaminhe expediente a prefeitura 113 

municipal de Abaetetuba e ao comando da polícia militar, em atenção quanto à segurança 114 

pública, no sentido de intensificar ronda policial no comércio de Abaetetuba principalmente 115 

no horário noturno, visto que, muitos comerciantes vivem inseguros devido aos vários 116 

ocorridos com arrombamento em lojas. Que da decisão da casa se dê a conhecer aos 117 

meios de comunicação de nosso município e aos moradores da citada localidade. 118 

Proposição nº. 069/2021 – De iniciativa do vereador Pastor Gilberto – o qual requer que a 119 

Mesa Executiva da Câmara encaminhe expediente a excelentíssima Senhora Prefeita 120 

Municipal Francineti Maria Rodrigues Carvalho, solicitando a reforma da escola Pedro 121 

Ferreira Costa, para melhorar a estrutura da instituição de ensino, bem como promover 122 

melhor qualidade e oferecer ao estudante mais conforto, haja vista que a escola encontra-123 

se danificada, por utilização de anos sem reforma, comprometendo o bem estar dos alunos 124 

e professores. Que da decisão da casa se dê divulgação via meios de comunicação. 125 

Proposição nº. 070/2021 – De iniciativa da vereadora Edileuza Muniz - a qual requer que a 126 

Mesa Executiva da Câmara encaminhe expediente a excelentíssima Senhora Prefeita 127 

Municipal, Francineti Maria Rodrigues Carvalho, solicitando a reforma da Escola São 128 

Sebastião no rio Ajuaí Alto, que se encontra em situação precária. Que da decisão da casa, 129 

seja dado a conhecer a comunidade, ao conselho municipal de educação, ao Sindicato dos 130 

Trabalhadores Rurais - STTR, ao SINTEPP, Paróquia das ilhas, Z-14 colônia de 131 

pescadores, MORIVA, rádio comunitária Guarany FM, rádio conceição e meios de 132 

comunicação em geral. Proposição nº. 071/2021 – De iniciativa do vereador Fernandes 133 

Sabiá - o qual requer que a Mesa Executiva da Câmara encaminhe expediente a 134 

excelentíssima Senhora Prefeita Municipal Francineti Maria Rodrigues Carvalho, solicitando 135 

que a nobre gestora autorize ao setor responsável pela iluminação pública, para que a 136 

equipe faça a reposição de lâmpadas em dois postes na TV. Philo Nery (atrás do muro do 137 

laranjal), no bairro São Sebastião. Que da decisão da casa se dê a conhecer aos meios de 138 

comunicação e aos moradores do Bairro São Sebastião. Proposição nº. 072/2021 - De 139 

iniciativa do vereador Edinho Silva  - o qual requer que a Mesa Executiva da Câmara 140 

encaminhe expediente ao Poder Executivo Municipal, na pessoa da excelentíssima 141 

Senhora Prefeita Francineti Carvalho, com vistas à inclusão, nas categorias prioritárias de 142 

vacinação contra Covid-19, dos conselheiros tutelares que atuam nas zonas urbana e rural 143 

do município de Abaetetuba. Proposição nº. 073/2021 – De iniciativa do vereador Aluisio 144 

Correa - o qual requer que a Mesa Executiva da Câmara encaminhe expediente a 145 

excelentíssima Senhora Prefeita Municipal, Francineti Maria Rodrigues Carvalho, 146 

solicitando limpeza e roçagem da área ao redor da Escola Nossa Senhora de Nazaré, na 147 

localidade Costa Maratauíra, para garantir e assegurar o acesso universal e integral aos 148 

alunos da citada instituição escolar.  Que da decisão da casa se dê a conhecer a direção 149 
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da Escola Nossa Senhora de Nazaré, e aos meios de comunicação local. Proposição 150 

nº.074/2021 – De iniciativa do vereador Gelciney Matos - Gel  - o qual requer que a Mesa 151 

Executiva da Câmara encaminhe expediente a excelentíssima Prefeita Municipal, 152 

Francineti Maria Rodrigues Carvalho, a fim de determinar ao setor competente de sua 153 

administração a inclusão do ACS – agente comunitária de saúde nas comunidades 154 

Panacuera e Cujari, atendendo assim, ao apelo dos seus moradores. Que da decisão desta 155 

casa se dê a conhecer aos meios de comunicação e aos moradores da citada localidade.  156 

Proposição nº.075/2021- De iniciativa do vereador Soterio Fagundes  - o qual requer que 157 

a mesa executiva da câmara encaminhe expediente sua excelência, Prefeita Municipal 158 

Francineti Maria Rodrigues Carvalho  e ao Secretário Municipal de educação, Jefferson 159 

Felgueiras solicitando a construção  da escola municipal de ensino fundamental anjo da 160 

guarda, na localidade Maracapucu-Miri, bem como, transformando o espaço da escola em 161 

um ambiente favorável para os alunos. Que da decisão da casa legislativa seja 162 

amplamente divulgada nas comunidades e nos meios de comunicação (rádio Guarany e 163 

rádio Conceição). Submetidas à discussão, pronunciaram-se os vereadores: Soterio 164 

Fagundes e Cristiano Lopes que destacaram a importância de suas propostas para a 165 

comunidade abaetetubense e indicaram votar favoravelmente as Proposições dos demais 166 

pares. Submetidas à votação, todas foram aprovadas por unanimidade. Não havendo 167 

debatedores inscritos para o horário destinado às Lideranças Partidárias e nada mais 168 

havendo a tratar, o Senhor Presidente deu por encerrada a presente sessão. Em firmeza e 169 

para constar foi lavrada a presente ata que depois de lida e achada conforme, será 170 

aprovada pelo Plenário e assinada pelos membros da Mesa.  171 

 

 APROVADA EM 14 DE ABRIL DE 2021.  
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