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ATA N°. 016 DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE ABAETETUBA, REALIZADA EM 14.03.2021. 

 

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

(link) e 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: o(a)s seguintes: Aluisio Monteiro Corrêa, Gilberto Raulino Costa, Cristiano Silva 5 

Lopes, Vagner Augusto de Sena Ferreira, Edileuza Viegas Muniz, Ezequiel Viegas do 6 

Rego, Fernandes de Oliveira Anselmo, Gelciney Matos de Carvalho, Jociane de Jesus 7 

Bitencourt Dias, Maria Madalena Silva da Silva, Max Willian Sousa Farias, Elder da Silva 8 

Feio, Emerson João Negrão Rodrigues, Sotério Oliveira Fagundes e Reginaldo Mota. 9 

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

sessão virtual e autorizou a leitura do expediente recebido. Do expediente constou: Projeto 11 

de Lei n° 021/2021 - Que dispõe sobre a Regulamentação do Conselho Municipal de 12 

Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 13 

Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - CACS/FUNDEB, 14 

Derroga a Lei Municipal de Abaetetuba nº 424 de 29 de dezembro de 2014 e da outras 15 

providência; Ofício n°016/2021 – DRH PMA - de origem do Poder Executivo. Logo após, o 16 

Senhor Presidente pôs em votação as ATAS das Sessões Ordinárias dos dias 03 e 24 de 17 

março de dois mil e vinte e um e as ATAS das Sessões Extraordinárias dos dias 10, 11, 19, 18 

25 e 26 de março de dois mil e vinte e um; as ATAS citadas foram aprovadas por 19 

unanimidade pelo Plenário. No horário destinado ao Pequeno Expediente, devidamente 20 

inscrito, o vereador Max Fera propôs a seus pares que fosse enviado expediente ao 21 

Executivo, assinado por todos os vereadores, solicitando a resolução do problema de 22 

iluminação pública no município. A vereadora Jô Dias lamentou o episódio das fake news 23 

envolvendo o nome de seu irmão e informou que protocolou oficio junto à Secretaria 24 

Municipal de Saúde para que a mesma preste esclarecimentos sobre os fatos ocorridos na 25 

sede do Tiro de Guerra, em que houve aglomeração e um número insuficiente de vacinas 26 

contra a Covid-19. O vereador Ezequiel das Campanhas ressaltou a necessidade da 27 

aquisição ou a instalação do tomógrafo adquirido pela Prefeitura, pois é grande o número 28 

de pessoas que demandam desse tipo de exame. A vereadora Edileuza Muniz destacou a 29 

necessidade do retorno das sessões presenciais dadas as inúmeras dificuldades de 30 

conexão com a internet; a vereadora solicitou ainda a retirada de pauta do Projeto de Lei n° 31 

019/2020, que altera a alíquota previdenciária paga pelos servidores, para garantir o 32 

debate com os impactados pelo Projeto. O vereador Gelciney Matos pediu o retorno das 33 

sessões presenciais e, através de requerimento verbal, solicitou à Mesa que encaminhe 34 

expediente ao Executivo para que seja dada ampla divulgação acerca do quantitativo de 35 

vacinas recebidas e o número de vacinados, bem como o relatório das pessoas que já 36 

foram imunizadas. O vereador Vagner Sena ressaltou a necessidade da instalação do 37 

tomógrafo, mas ressaltou a necessidade de fiscalizar a compra do tomógrafo para que a 38 

Câmara seja responsabilizada. O vereador Sotério Fagundes relatou a visita da Comissão 39 

de Saúde a UPA municipal e ao hospital São Bento e destacou a diminuição no número de 40 
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internações por Covid-19. O vereador Edinho Silva solidarizou-se com os familiares do 41 

senhor Baia, presidente da COOTRAMPA, pelo falecimento deste e lamentou a falta de 42 

organização e estratégia da Secretaria Municipal de Saúde no episódio ocorrido no Tiro de 43 

Guerra, em que mais de 4000 mil pessoas se aglomeraram e a maioria não conseguiu a 44 

imunização. A professora Madalena pediu vista ao Projeto de Lei n° 019/2020 para melhor 45 

entendimento e destacou a necessidade de debater com os movimentos sociais acerca do 46 

tema tão impactante para o servidor público do município. O vereador Regi Mota informou 47 

que protocolou oficio junto à CPL solicitando uma reunião a fim de obter esclarecimento 48 

sobre os andamentos das licitações no município. No horário destinado à Tribuna Popular 49 

pronunciou-se o senhor Alam Pinheiro, que falou em nome dos donos de arenas esportivas 50 

do município, o orador trouxe aos vereadores as demandas dos empresários do setor, o 51 

qual vem sofrendo em função da Pandemia do novo Coronavírus. O orador destacou a 52 

importância da prática do esporte para o enfrentamento ao vírus e pediu que, como o 53 

comercio local foi reaberto, as arenas pudessem retornar às suas atividades, dada a 54 

relevância econômica do setor; segundo o orador, cerca de 100 famílias dependem dessa 55 

atividade para o seu sustento. Conclui dizendo que todos os protocolos, tais como: horários 56 

agendados, medição de temperatura, uso de máscaras e álcool em gel, serão observados 57 

quando do retorno. Passou-se então ao Grande Expediente, que teve inicio o 58 

pronunciamento do vereador Emerson Negrão, o qual ressaltou a necessidade da 59 

instalação imediata do tomógrafo e propôs à Mesa que solicite a presença dos 60 

representantes da empresa para que esclareçam quais são os entraves para a instalação 61 

do aparelho; o vereador conclui o seu discurso dizendo ser a favor da reabertura segura 62 

das arenas do município. Em seguida o vereador Cristiano Lopes informou aos pares sobre 63 

o conteúdo de sua Proposição e destacou a necessidade urgente na resolução do 64 

problema de iluminação pública no município. Logo após o vereador Max Fera comentou 65 

sobre sua Proposição, que solicita a construção de um novo cemitério municipal, e 66 

defendeu a reabertura das arenas do município dada a importância da prática do esporte à 67 

saúde. O vereador Ezequiel das Campanhas propôs que o Poder Executivo destinasse 68 

parte da emendas parlamentares impositivas para a aquisição de um tomógrafo para 69 

melhor atender as demandas dos pacientes usuários do SUS. A vereadora Edileuza Muniz 70 

defendeu a retomada das sessões presenciais da Câmara Municipal dada a péssima 71 

qualidade da internet no município. A vereadora ressaltou ser a favor da retirada de pauta 72 

do Projeto de Lei n° 019/2020 e parabenizou a professora Madalena pela iniciativa do 73 

pedido de vista. Em sequência ao Grande Expediente, o vereador Gelciney Matos 74 

defendeu a reabertura segura das mais de vinte arenas esportivas do município e ressaltou 75 

a importância econômica do setor e lembrou que tal como acontece em outros setores da 76 

economia, as arenas pagam impostos, contribuições previdenciárias e precisam ser 77 

reabertas. O vereador Vagner Sena destacou a importância da prática esportiva e também 78 

pediu o retorno das atividades das arenas; o vereador elogiou a criação da associação dos 79 

Dj’s de Abaetetuba e comentou sobre o conteúdo de sua Proposição. O vereador 80 

Fernandes Sabiá comentou da dificuldade de ser gestor ou a de ocupar um cargo de 81 

vereador no município, em especial, nesse momento de Pandemia; o vereador ressaltou a 82 

importância de as arenas serem beneficiadas pelo Projeto de Lei n° 018/2021, que será 83 

posto em pauta na ordem do dia. O parlamentar também sugeriu que as arenas integrasse 84 
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o rol de atividades essenciais; em aparte, o vereador Gel ressaltou que já tem projeto 85 

indicativo nesse sentido. O vereador Sotério Fagundes informou que a Prefeitura divulga 86 

diariamente os relatórios referentes aos dados da vacinação contra a Covid-19, mas irá 87 

solicitar, tal como fez em relação à Secretaria de assistência social, informações sobre os 88 

dados; o vereador relatou que, junto com os demais integrantes da comissão de Saúde, 89 

esteve visitando o hospital São Bento e a UPA e ficou feliz em saber que várias solicitações 90 

requeridas por ele foram atendidas. O vereador Edinho Silva comentou a respeito de sua 91 

Proposição e da importância desta para os moradores da Rua Padre Pimentel, o vereador 92 

criticou a falta de manutenção nas vias pública, fato que vem prejudicando o trafego de 93 

pessoas e veículos. O parlamentar conclui seu pronunciamento dizendo que faltou 94 

estratégia e falta de bom senso a gestão municipal pela falta de organização na vacinação 95 

ocorrida no Tiro de Guerra no inicio da semana. A vereadora professora Madalena ratificou 96 

o seu pedido de vista ao Projeto de Lei n° 019/2020 e disse que é a favor da reabertura 97 

(segura) das arenas esportivas do município, a parlamentar solidarizou-se com todos os 98 

que, como os donos de arenas, encontram-se prejudicados em razão da Pandemia e 99 

concluiu pedindo o retorno das sessões presencias da Câmara Municipal. 100 

O vereador Regi Mota convidou todos os seus pares a participarem da reunião com os 101 

representantes da CPL que ocorrerá na próxima sesta-feia, dezesseis de abril, e terá como 102 

pauta tudo o que cerca as licitações do município. Por fim, a vereadora Jô Dias comentou 103 

que os problemas dos buracos nas vias públicas vêm de outros governos e que o seu 104 

mandato vem buscando melhorias, a vereadora conclui dizendo que protocolou oficio junto 105 

à Secretaria de Educação solicitando esclarecimentos sobre a distribuição dos kits de 106 

merenda escolar, sobre o uso de combustíveis e também a cerca do retorno das aulas no 107 

município.  Anunciada a Ordem do Dia, o senhor presidente passou a submeter ao plenário 108 

a matéria em pauta. Em pauta o Projeto de Lei nº. 007/2021, que Denomina a Unidade 109 

Básica de Saúde - UBS do Bairro Santa Rosa e dá outras providências, de iniciativa do 110 

vereador Emerson Negrão. Lido o Projeto de Lei, foi logo posto em discussão, não havendo 111 

debatedores inscritos, o Projeto de Lei n° 007/2021 foi submetido à votação e aprovado 112 

por unanimidade em 2ª discussão e votação.  Em pauta o Projeto de Lei nº. 018/2021, 113 

de iniciativa do Poder Executivo, que Dispõe sobre o Programa de Recuperação e 114 

Estímulo à Quitação de Débitos Fiscais no Município de Abaetetuba-PA (REFIS 115 

MUNICIPAL 2021), e dá outras providências. Lido o parecer favorável da Comissão de 116 

Justiça ao Projeto n°018/2021, foi submetido à discussão. Na ocasião, o vereador Sotério 117 

Fagundes defendeu a constitucionalidade e a importância do Projeto em discussão. O 118 

vereador Fernandes lamentou o fato de o projeto contemplar apenas os inadimplentes e o 119 

desconto incidir somente em juros e multa, o parlamentar disse que seria importante que o 120 

Projeto tivesse em seu escopo algum dispositivo que contemplasse também o bom 121 

pagador. O vereador Cristiano Lopes informou que irá propor ao governo a extensão dos 122 

prazos que constam no projeto como Proposição. Ainda em discussão do parecer, o 123 

vereador Regi Mota pediu vista ao Projeto de Lei n° 018/2021 por entender que é preciso 124 

maior diálogo com os interessados e mudanças no texto do Projeto. O Senhor Presidente 125 

pôs então em votação o pedido de vista; votaram a favor do pedido os vereadores: 126 

Edileuza Muniz, Max Fera, Fernandes Anselmo, Regi Mota, Edinho Silva e a vereadora 127 

professora Madalena. Assim, por 6 votos a 8, o pedido de vista foi indeferido e Parecer foi 128 
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submetido à votação e aprovado por unanimidade. Em seguida, o senhor Presidente 129 

solicitou ao 1° Secretário que fizesse a leitura do parecer favorável da Comissão de 130 

Finanças e Orçamento ao Projeto de Lei n° 018/2021. Submetido à discussão, o vereador 131 

Gelciney Matos, membro da comissão, defendeu o parecer e ressaltou que a comissão de 132 

Finanças propôs emenda modificativa ao artigo 4° do Projeto de Lei em discussão, a 133 

emenda estende o prazo citado no artigo 4° até o dia trinta de dezembro do ano de dois mil 134 

e vinte e um. Submetido à votação, o Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento foi 135 

aprovado por unanimidade. Lido o Projeto de Lei n°18/2021, foi submetido à discussão. 136 

Devidamente inscrito, o vereador Regi Mota propôs emenda ao projeto que conceda 137 

desconto de trinta a cinquenta por cento a quem paga os seus impostos antes do 138 

vencimento. Por sua vez, o vereador Sotério Fagundes disse que já existe previsão de 139 

desconto a quem pague em dia seus impostos no Código Tributário Municipal e entende 140 

desnecessária a emenda proposta pelo seu par. Ainda em discussão, o vereador Aluisio 141 

Correa disse que o Projeto ainda será votado em 2° turno e que as alterações poderiam ser 142 

feitas caso pertinentes. Submetido à votação, o Projeto de Lei n° 018/2021 foi aprovado 143 

por unanimidade em 1º discussão e votação. Em pauta o Projeto de Lei n° 019/2020, de 144 

autoria do Poder Executivo e que Estabelece regras do Regime Próprio de Previdência 145 

Social do Município de Abaetetuba-Pa, de acordo com a Emenda Constitucional n° 103, de 146 

2019, no Caput do art. 11 e art. 9°, §2°. O Senhor Presidente submeteu  à votação o 147 

pedido de Vista ao Projeto de Lei n°019/2020 feito pela vereadora professora Madalena no 148 

Grande Expediente; votaram a favor do pedido de Vista os vereadores: Edinho Silva, 149 

Edileuza Muniz, Regi Mota e professora Madalena. Assim, por 4 votos a 10, o pedido de 150 

Vista foi rejeitado e o senhor Presidente solicitou ao 1° Secretário que fizesse a leitura do 151 

parecer favorável da Comissão de Justiça e Redação ao Projeto de Lei n° 019/2020. 152 

Submetido à discussão, pronunciou-se a vereadora Edileuza Muniz que lamentou a não 153 

retirada de pauta do Projeto, disse ainda que não está se discutindo a constitucionalidade 154 

ou não do Projeto em pauta, mas sim da falta de diálogo com os atores envolvidos e a 155 

flexibilização nas alíquotas e manifestou ser totalmente contrária à aprovação do Projeto de 156 

Lei n°019/2020. Em seguida, a vereadora professora Madalena alegou não estar ciente da 157 

tramitação do Projeto e perguntou aos membros da Comissão de Justiça e Redação Final 158 

se o Conselho Municipal de Previdência Social foi ouvido acerca do Projeto em discussão; 159 

a vereadora lamentou a falta de debates sobre um tema tão relevante e que traz sérios 160 

prejuízos aos servidores do município, principalmente àqueles que ganham um salário 161 

mínimo e concluiu dizendo ser contrária à aprovação do Projeto. Ainda em discussão do 162 

Parecer, o vereador Edinho Silva lembrou a operação deflagrada que apurou o rombo de 163 

cerca de doze milhões na previdência do município e disse que o governo, mais uma vez, 164 

penaliza o servidor por questões previdenciárias e ressaltou ser totalmente contrário à 165 

aprovação do Projeto de Lei em discussão. O Vereador Aluisio Corrêa lembrou que o 166 

Projeto em votação tem sua origem na gestão do Ex-Prefeito Chita e que o Projeto está na 167 

Casa há mais de nove meses, sem que qualquer entidade viesse discuti-lo. O vereador 168 

Regi Mota disse que o Projeto chegou à Casa quando ainda era Presidente e que o retirou 169 

de pauta justamente para que fosse feita a discussão com a sociedade e lamentou por isso 170 

não ter ocorrido e, por isso, se absterá de votá-lo. Submetido à votação, o Parecer da 171 

Comissão foi aprovado por maioria absoluta. Em seguida, o senhor Presidente solicitou ao 172 
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1° Secretário que fizesse a leitura do parecer favorável da Comissão de Finanças e 173 

Orçamento ao Projeto de Lei n° 019/2020. Submetido à discussão, pronunciou-se o 174 

vereador Gelciney Matos que disse votar favorável ao parecer baseado em questões 175 

estritamente legais e inclusive citou a Emenda Constitucional 103/19 para conhecimento do 176 

Plenário. Submetido à votação, o Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento foi 177 

aprovado por maioria absoluta. Feita a leitura do Projeto de Lei n° 019/2020, foi submetido 178 

à discussão; pronunciou-se o vereador Sotério Fagundes que destacou que o Projeto em 179 

discussão é uma adequação imposta pelo Governo Federal e que caso o município não se 180 

adéque, pode sofrer penalidades, inclusive com perdas de recursos financeiros, além disso, 181 

afirmou o vereador que já houve um debate com os servidores, talvez não suficiente, mas 182 

que ocorrera; e que inclusive, o Estudo Atuarial foi fruto dessa discussão. A vereadora Jô 183 

Dias disse que, em relação às discussões, foi informada de que já tinha ocorrido 184 

anteriormente e também destacou que o projeto trata de uma adequação e que muitos 185 

municípios já votaram projetos com o mesmo teor. Por sua vez o vereador Edinho Silva 186 

lembrou que constitucionalmente é inadmissível um Ente Federativo penalizar outro por 187 

questões de Previdência e pediu para que citassem quais seriam as penalidades previstas 188 

a não adequação da alíquota. Submetido à votação, o Projeto de Lei n° 019/2020 foi 189 

aprovado por unanimidade, com voto contrário dos vereadores Edinho Silva, Edileuza 190 

Muniz e professora Madalena e abstenção do vereador Regi Mota. Em pauta as 191 

proposições: Proposição nº. 076/2021- De iniciativa do vereador Aluisio Corrêa  - o qual 192 

requer que a mesa executiva da Câmara encaminhe expediente a excelentíssima senhora 193 

Francineti Maria Rodrigues Carvalho, e à secretaria de obras solicitando os  serviços de 194 

limpeza e pavimentação em asfalto da Travessa D. Pedro I, para garantir e assegurar a 195 

melhoria nas vias públicas desse município. Que da decisão da casa seja dado a conhecer 196 

aos moradores da Travessa D. Pedro I, através dos meios de comunicação local; 197 

Proposição nº. 077/2021- De iniciativa da vereadora Edileuza Muniz - a qual requer que a 198 

mesa executiva da câmara encaminhe expediente a secretaria municipal de saúde a 199 

Senhora Maria Francineti Carvalho lobato, a tomar providências necessárias para a 200 

“implantação de um sistema de informatização integrado na UPA de Abaetetuba” que vise 201 

melhorar a agilidade no atendimento aos pacientes. Que da decisão seja dado a conhecer 202 

ao conselho municipal de saúde, ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais - STTR, a 203 

paróquia das ilhas, a Colônia de Pescadores-z-14, ao MORIVA, a rádio comunitária 204 

Guarany FM e Miriti FM, a rádio Conceição; Proposição nº. 078/2021- De iniciativa do 205 

vereador Ezequiel das Campanhas - o qual requer que a Mesa Executiva da Câmara 206 

encaminhe expediente a Excelentíssima Senhora Prefeita municipal, Francineti Maria 207 

Rodrigues Carvalho, solicitando a construção de uma Unidade Básica de Saúde, na 208 

Comunidade do rio Maracapucú Mirí, para que os moradores da localidade possam usufruir 209 

de atendimento à saúde de qualidade, necessário e indispensável a cada um.  Que da 210 

decisão desta Casa, seja dado conhecimento ao município através dos meios de 211 

comunicação, e aos moradores da comunidade atendida por esta unidade de saúde; 212 

Proposição nº. 079/2021- De iniciativa do vereador Pastor Gilberto - o qual requer que a 213 

Mesa Executiva da Câmara encaminhe expediente a Excelentíssima Prefeita municipal 214 

Francineti Maria Rodrigues Carvalho, solicitando as placas de identificação de ruas, praças 215 

e avenidas, pois são de suma importância para rápida localização. Nosso município possui 216 
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atualmente um grande número de vias públicas sem a devida identificação fazendo-se 217 

necessário o emplacamento das mesmas, desde a entrada da cidade, de modo que os 218 

cidadãos de Abaetetuba possam melhor ser atendidos principalmente no recebimento de 219 

correspondências e outras necessidades. Que da decisão da Casa se dê a conhecer a 220 

comunidade local via meios de comunicação; Proposição nº. 080/2021- De iniciativa da 221 

vereadora Jô Dias – a qual requer que a Mesa Executiva da Câmara encaminhe 222 

expediente à Secretaria Municipal de Educação solicitando o comparecimento do Senhor 223 

Jefferson Felgueiras – Secretário de Educação para cumprindo a intenção da transparência 224 

pública dos recursos municipais fazer prestação de contas publicamente da Secretaria de 225 

Educação a esta Casa em especial sobre: fornecimento de kit de alimentação escolar, 226 

conforme preconiza a lei nº 13.987/20 com os recursos do PNAE – Programa Nacional de 227 

Alimentação Escolar aos pais ou responsáveis dos estudantes matriculados nas escolas; 228 

despesas relacionadas a combustível; retorno das aulas na rede pública municipal. Que da 229 

decisão da casa se dê a conhecer aos meios de comunicação de nosso município; 230 

Proposição nº. 081/2021 - De iniciativa do vereador Max Fera - o qual requer que a Mesa 231 

Executiva da Câmara encaminhe expediente a Excelentíssima Prefeita Municipal Senhora 232 

Francineti Maria Rodrigues Carvalho, solicitando a construção de um novo cemitério 233 

público municipal. Que da decisão desta casa se dê a conhecer à comunidade 234 

abaetetubense e aos meios de comunicação de nosso município; Proposição nº. 082/2021- 235 

De iniciativa do vereador Fernandes Sabiá - o qual requer que a Mesa Executiva da 236 

Câmara encaminhe expediente a Excelentíssima Senhora Prefeita municipal Francineti 237 

Maria Rodrigues Carvalho, para que se digne determinar à secretaria competente de seu 238 

governo a realizar obras de reforma da travessia que dá acesso à comunidade Camurituba 239 

Centro (próximo ao cai na água), que se deteriorou e precisa de reparos com a 240 

necessidade de serem colocados mais tubos e substituindo os quebrados. Que da decisão 241 

do plenário se dê a conhecer aos órgãos de imprensa e aos moradores da localidade; 242 

Proposição nº. 083/2021- De iniciativa do vereador Vagner Sena - o qual requer que a 243 

Mesa Executiva da Câmara encaminhe expediente a Excelentíssima Senhora Prefeita 244 

municipal, Francineti Carvalho, para que viabilize o asfaltamento da Rua Raimundo Pauxis, 245 

bairro São Lourenço. Que da decisão do plenário seja dado conhecimento aos munícipes 246 

através dos meios de comunicação do nosso município; Proposição nº. 084/2021- De 247 

iniciativa da vereadora professora Madalena - a qual requer que a Mesa Executiva da 248 

Câmara encaminhe expediente a Excelentíssima Senhora Prefeita municipal Francineti 249 

Carvalho e à ilustríssima Senhora Secretária de Saúde Francineti Lobato, solicitando que 250 

as nobres senhoras priorizem a imunização contra a Covid-19 aos garis, motoristas da 251 

coleta de lixo e colaboradores da COOCAMARA, a fim de que possam continuar realizando 252 

seus trabalhos em prol de nosso município devidamente imunizados; Proposição 253 

nº.085/2021 - De iniciativa do vereador Edinho Silva - o qual requer que a Mesa Executiva 254 

da Câmara encaminhe expediente à Secretaria de Obras e Viação do município de 255 

Abaetetuba/Pa, na pessoa da Senhora Secretária Zenilda Trindade da Costa, a fim de que 256 

tome providências relacionadas aos serviços de tubulação, aterramento, terraplenagem, 257 

meio fio, pavimentação asfáltica e quaisquer outras medidas necessárias à resolução das 258 

condições de intrafegabilidade que vêm atingindo a Travessa Padre Pimentel, desde a rua 259 

Barão do Rio Branco (bairro Centro) até a rua Joaquim Mendes contente (bairro Santa 260 
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Rosa). Que os órgãos de comunicação locais sejam cientificados da decisão; Proposição 261 

nº. 086/2021- De iniciativa do vereador Sotério Fagundes - o qual requer que a Mesa 262 

Executiva da Câmara encaminhe expediente a sua excelência, Prefeita municipal 263 

Francineti Maria Rodrigues Carvalho e ao Secretário Municipal de Educação, Jefferson 264 

Felgueiras, solicitando a construção da Escola Municipal de Ensino Fundamental Bom 265 

Jesus, na localidade Maracapucu-Miri, bem como, transformando o espaço da escola em 266 

um ambiente favorável para os alunos. Que da decisão da casa legislativa seja 267 

amplamente divulgada nas comunidades e nos meios de comunicação (rádio Guarany e 268 

rádio Conceição); Proposição nº. 087/2021- De iniciativa do vereador Gelciney Matos-Gel - 269 

o qual requer que a Mesa Executiva da Câmara encaminhe expediente a excelentíssima 270 

Senhora Prefeita municipal, Francineti Maria Rodrigues Carvalho, solicitando que a nobre 271 

gestora transforme o campo existente em frente à Escola Leonardo Negrão, próximo a 272 

igreja São Francisco de Assis, bairro Francilândia, em um complexo esportivo, contendo 273 

todos os equipamentos necessários para os usuários do citado espaço esportivo, e com 274 

isso tencione propiciar lazer e pratica esportiva a muitos dos jovens do bairro em  situação 275 

de vulnerabilidade social. Que da decisão da casa se dê conhecimento aos moradores do 276 

bairro Francilândia e aos meios de comunicação de nosso município. Proposição nº. 277 

088/2021 - De iniciativa do vereador Regi Mota - o qual requer que a Mesa Executiva da 278 

Câmara encaminhe expediente ao gabinete da excelentíssima Senhora prefeita, Francineti 279 

Maria Rodrigues Carvalho para que a presente proposta seja vista como prioridade uma 280 

vez que mediante as necessidades que nossa população apresenta, a nobre gestora faça 281 

um contrato emergencial com clínicas que contenham especialistas em tomografia no 282 

município, pois é de nosso conhecimento que há recursos voltados especificamente para o 283 

tratamento à Covid-19, já que o serviço não está em funcionamento na Unidade de Pronto 284 

Atendimento do nosso município. Que da decisão da casa se dê a conhecer a população 285 

via meios de comunicação. Proposição nº. 089/2021- De iniciativa do vereador Cristiano 286 

Lopes - o qual requer que a Mesa Executiva da Câmara encaminhe expediente às 287 

agências bancárias e casas lotéricas de Abaetetuba, solicitando a distribuição individual 288 

nas filas aos clientes, de um “kit Covid de proteção e esterilização”, contendo uma máscara 289 

e um recipiente com álcool 70%, que da decisão da casa se dê a conhecer aos meios de 290 

comunicação de nosso município e a população em geral. Submetidas à discussão, não 291 

houve debatedores inscritos e, submetidas à votação, todas foram aprovadas por 292 

unanimidade. Não havendo debatedores inscritos para o horário destinado às Lideranças 293 

Partidárias e nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente deu por encerrada a 294 

presente sessão. Em firmeza e para constar foi lavrada a presente ata que depois de lida e 295 

achada conforme, será aprovada pelo Plenário e assinada pelos membros da Mesa. 296 

APROVADA EM 22 DE ABRIL DE 2021.  
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