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ATA N°. 020 DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE ABAETETUBA, REALIZADA EM 05.05.2021. 

 
Aos cinco dias do mês de maio 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, 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 e Sotério Oliveira Fagundes. Havendo número legal o Senhor Presidente deu por 9 

aberto os trabalhos da presente sessão ordinária, que se iniciou com a aprovação, por 10 

unanimidade, das ATAS das Sessões dos dias vinte e dois e vinte e oito de abril de dois mil 11 

e vinte e um Em seguida, o Senhor Presidente autorizou a leitura do expediente recebido. 12 

Do expediente constou: Ofício n° 443/2021- GAB/SEDOP; Oficio n° 1173/2021 – 13 

GABS/SESPA; Oficio 60/2021 – SOCEC-PA/SECOV-PA/SUEST-PA-FUNASA e 14 

Agendamento de reunião remota – EQUATORIAL BARCARENA. No horário destinado ao 15 

Pequeno Expediente, pronunciou-se o Ezequiel das Campanhas, que lembrou o dia da 16 

comunicação e destacou a importância dessa para a construção de um Estado 17 

Democrático de Direito e parabenizou o radialista Nildo Silva pelo relevante trabalho no 18 

seguimento da comunicação no município. A vereadora Edileuza informou que participou 19 

de uma reunião com os moradores ribeirinhos e com o INCRA na intenção de construir 20 

políticas públicas voltadas às comunidades rurais e elogiou o Secretário de Meio Ambiente 21 

pelo trabalho realizado junto às comunidades rurais do município. O vereador Gelciney 22 

Matos elogiou a Prefeita pela flexibilização do novo decreto e reabertura das arenas 23 

esportivas do município, mas ressaltou que é necessário fiscalização para que fatos 24 

isolados não traga prejuízos aos outros empresários do setor. Em aparte, o vereador 25 

Presidente – Aluisio Corrêa – sugeriu que os casos de reincidência fossem punidos na 26 

forma legal. A vereadora professora Madalena lamentou as mortes pela Covid-19 e o 27 

episódio ocorrido em uma creche no Estado de Santa Catarina, que tirou a vida de 5 28 

pessoas entre crianças e funcionários; a vereadora elogiou o trabalho realizado pelo CTA 29 

no município e também destacou o relevante papel da ADEMA, ASSOCIAÇÃO MILTON 30 

MELO e da APAE na área da Educação Especial no município. O vereador Cristiano Lopes 31 

prestou condolências à família do funcionário Junior, da Recanto Verde, vítima da Covid-32 

19, e parabenizou a equipe de vacinação pela conclusão da imunização contra a Covid-19 33 

do primeiro grupo prioritário. O vereador Max Fera pediu a seus pares a união de forças 34 

para a solução do problema da água no município. O vereador Edinho Silva lembrou o dia 35 

1° de maio – dia do trabalho – e parabenizou todos os servidores e trabalhadores do 36 

município pela data. A vereadora Jô Dias parabenizou a Secretaria de Saúde pela 37 

conclusão da primeira fase da imunização contra a Covid-19. No horário destinado à 38 

Tribuna Popular não houve oradores inscritos, passou-se então ao Grande Expediente. 39 

Devidamente inscrito, pronunciou-se o vereador Ezequiel das Campanhas para dizer que o 40 

problema da água no município é histórico e indicou que os vereadores pudessem ir ao 41 
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Governador para buscar recursos para investir em novos poços e na manutenção dos já 42 

existentes. O parlamentar destacou a importância de se ter um planejamento bem feito 43 

quando da perfuração de poços, a fim de não incorrer no erro cometido na perfuração do 44 

poço da Chicolândia, em que os níveis de amônia encontrados na água não permitiram o 45 

seu uso. Pronunciou-se vereador Sotério Fagundes, que solicitou à Mesa a realização da 46 

audiência pública, já aprovada pelo plenário, com as empresas que prestam o serviço de 47 

internet no município. O parlamentar disse ainda que esteve na sede do Serviço Nacional 48 

de Aprendizagem Rural – SENAR, na intenção de formular políticas públicas que assistam 49 

as comunidades rurais, principalmente em relação à formação técnica. Ato Continuo, a 50 

vereadora Edileuza Muniz lembrou o dia do trabalhador e lamentou as recorrentes perdas 51 

dos direitos trabalhistas e previdenciários, mas disse que tem esperança na mobilização do 52 

povo para a mudança desse cenário. A vereadora conclui pedindo a realização de uma 53 

reunião com as polícias Civil e Militar e com a Prefeitura a fim de discutir a segurança nos 54 

ramais do Município, dada a intrafegabilidade e os constantes assaltos que vem ocorrendo 55 

ao longo desses. Logo após o vereador pastor Gilberto questionou o alto valor cobrado na 56 

conta de energia elétrica do abaetetubense e disse que é preciso discutir a abusividade da 57 

cobrança. Pronunciou-se a vereadora professora Madalena para comentar sobre as 58 

péssimas condições estruturais das Escolas Municipais, em especial as do campo, e cobrar  59 

que um interprete de libras seja disponibilizado nas aulas online a fim de garantir a 60 

acessibilidade e o direito à educação dos alunos que necessitam dessa demanda. Logo 61 

depois, pronunciou-se o vereador Cristiano Lopes para falar de sua Proposição, que trata 62 

sobre sinalização horizontal e vertical das vias públicas do município. Pronunciou-se o 63 

vereador Max Fera, que comentou a necessidade da imunização contra a Covid-19 dos 64 

professores para que as aulas presenciais pudessem retornar com segurança e com 65 

tranqüilidade. O vereador Edinho Silva falou de sua Proposição e lamentou o fato de que, 66 

até o presente instante, não teve nenhuma resposta de nenhum de seus requerimentos e 67 

criticou o trabalho da Secretaria de Obras, dado o total abandono das vias públicas que, 68 

segundo o vereador, sequer é feito o trabalho de manutenção. Por sua vez, a vereadora Jô 69 

Dias disse que a situação estrutural das escolas do município e também de alguns Postos 70 

de Saúde, é um problema que a Gestão municipal terá que superar, fato agravado pela 71 

falta de manutenção dos prédios na gestão anterior que, segundo a vereadora, além de 72 

não realizar as manutenções devidas, não construiu nenhuma escola. A parlamentar 73 

concluiu falando de sua Proposição, que requer melhoria para a Rua Acre, no bairro de 74 

Francilândia. Anunciada a Ordem do Dia o Senhor Presidente passou a submeter ao 75 

plenário a matéria em pauta, em pauta o Projeto de Lei n° Projeto de Lei n° 023/2021 - 76 

Institui o Programa de auxílio emergencial financeiro, RENDA ABAETÉ, como medida 77 

excepcional de proteção social em decorrência da pandemia causada pelo 78 

Coronavirus (COVID-19) e dá outras providências. – de origem do Poder Executivo. 79 

Lido o parecer favorável da Comissão de Justiça e Redação Final ao Projeto de Lei 80 

023/2021, foi submetido à discussão. Na ocasião, o vereador Sotério Fagundes defendeu a 81 

aprovação do Parecer e disse que o Projeto é essencial para amenizar as perdas 82 

econômicas que várias famílias do município tiveram com a Pandemia. Submetido à 83 

votação, o Parecer da Comissão de Justiça e Redação Final foi aprovado por unanimidade 84 

em única e definitiva votação. Em seguida o Senhor Presidente solicitou ao 1° Secretário 85 
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que fizesse a leitura do parecer favorável da Comissão de Finanças e Orçamento ao 86 

Projeto de Lei 023/2021. Submetido à discussão, o vereador Fernandes destacou a 87 

importância do Projeto em pauta e sugeriu à Mesa que esse fosse votado em dois turnos; o 88 

vereador Aluisio, dirigiu-se ao vereador Fernandes e disse que o Projeto será votado em 2° 89 

turno em sessão extraordinária, cinco minutos após ao término da presente sessão. 90 

Submetido à votação, o Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento foi aprovado por 91 

unanimidade em única e definitiva discussão e votação. Lido o Projeto de Lei n° 023/2021, 92 

foi posto em discussão. Na ocasião os vereadores Sotério Fagundes, Edileuza Muniz e 93 

Ezequiel das Campanhas ressaltaram a importância do Projeto em pauta e sinalizaram 94 

votar favoravelmente ao mesmo. Submetido à votação, o Projeto de Lei n° 023/2021 foi 95 

aprovado por unanimidade em 1ª discussão e votação. Em pauta as Proposições: 96 

Proposição nº.102/2021- De iniciativa da vereadora professora Madalena - a qual requer 97 

que a Mesa Executiva da Câmara encaminhe expediente a excelentíssima Senhora 98 

Prefeita municipal Francineti Carvalho, solicitando que a nobre gestora  autorize a 99 

construção de um novo prédio da Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental 100 

Raimundo Pauxis, a fim de atender às necessidades da comunidade escolar do Rio 101 

Panacuera Baixo e para que estes possam usufruir de uma escola digna e que não ofereça 102 

riscos, em sua localidade; Proposição nº.103/2021- De iniciativa da vereadora Edileuza 103 

Muniz -  a qual requer que a Mesa Executiva da Câmara encaminhe expediente a sua 104 

excelência a Prefeita municipal Francineti Maria Rodrigues Carvalho, para que cumpra o 105 

dever de autorizar a Secretaria de Obras e Aviação do Município a promover os serviços de 106 

aterro e terraplenagem nas comunidades do Ramal do Abaetezinho, Convento, 107 

Cataiandeua e Camotim, dando a possibilidade àquele povo de poder ter, uma melhor 108 

sensação de segurança. Que da decisão da casa seja dado a conhecer às comunidades, 109 

ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais - STTR, Paróquia São Paulo, rádio comunitária 110 

Guarany FM, Miriti FM, rádio Conceição e meios de comunicação em geral; Proposição 111 

nº.104/2021- De iniciativa do vereador Ezequiel das Campanhas - o qual requer que a 112 

Mesa Executiva da Câmara encaminhe expediente a Excelentíssima Senhora Francineti 113 

Maria Rodrigues Carvalho, Prefeita municipal de Abaetetuba, para que direcione ao setor 114 

competente de sua administração, solicitando mutirão de serviços de terraplenagem, tapa 115 

buraco e manutenção no sistema de iluminação pública no bairro Algodoal, Ocupação 116 

Chicolândia. Que da decisão da casa se dê a conhecer aos meios de comunicação de 117 

nosso município e aos moradores da citada comunidade; Proposição nº.105/2021- De 118 

iniciativa do vereador Fernandes Sabiá - o qual requer que a Mesa Executiva da Câmara 119 

encaminhe expediente a excelentíssima Senhora Secretária Municipal de Obras, Zenilda 120 

Trindade da Costa, solicitando  que seja autorizado a proceder serviços de conserto da 121 

tubulação das Travessas Felipe do Espírito Santo e Travessa Philo Nery (atrás do muro do 122 

Laranjal), que se deteriorou e precisa de reparos colocando mais tubos e substituindo os 123 

quebrados. Que da decisão do plenário se dê a conhecer aos órgãos de imprensa e aos 124 

moradores da localidade; Proposição nº.106/2021- De iniciativa do vereador Sotério 125 

Fagundes- o qual requer que a Mesa Executiva da Câmara encaminhe expediente à 126 

excelentíssima Senhora Francineti Maria Rodrigues Carvalho, Prefeita municipal deste 127 

município, solicitando que seja determinado à secretaria de obras a urgente limpeza do furo 128 

do Rio Prainha. Que da decisão da casa se dê a conhecer à comunidade em referência e 129 
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aos meios de comunicação do município de Abaetetuba; Proposição nº.107/2021 - De 130 

iniciativa do vereador Max Fera - o qual requer que a Mesa Executiva da Câmara 131 

encaminhe expediente a excelentíssima Prefeita municipal, Senhora Francineti Maria 132 

Rodrigues Carvalho, solicitando que os profissionais da educação de Abaetetuba sejam 133 

vacinados, dentro dos grupos prioritários, antes de seus retornos às atividades presenciais 134 

escolares. Que da decisão desta casa se dê a conhecer à comunidade abaetetubense e 135 

aos meios de comunicação de nosso município; Proposição nº.108/2021 - De iniciativa da 136 

vereadora Jô Dias - a qual requer que a Mesa Executiva da Câmara encaminhe expediente 137 

a excelentíssima Senhora Francineti Maria Rodrigues Carvalho, Prefeita municipal de 138 

Abaetetuba, solicitando a realização de serviço de tapa buracos na Rua  Acre, perímetro 139 

compreendido entre a Rua Manoel da Silva Raposo e Travessa Aracaju, no bairro 140 

Francilância. Requeiro ainda, que seja viabilizado estudo topográfico e plano altimétrico 141 

com a finalidade da instrução de um projeto definitivo para sanar as necessidades de fluxo 142 

das águas pluviais na área. Que da decisão da casa se dê a conhecer aos meios de 143 

comunicação de nosso município e aos moradores do local; Proposição nº.109/2021 - De 144 

iniciativa do vereador Gelciney Matos - Gel - o qual requer que a Mesa Executiva da 145 

Câmara encaminhe expediente a excelentíssima Prefeita municipal, Francineti 146 

Carvalho, a fim de determinar ao setor competente de sua administração reforma da 147 

Escola Nossa Senhora de Fátima na comunidade Rio Urubueua, atendendo assim, ao 148 

apelo dos moradores da localidade. Que da decisão desta casa se dê a conhecer aos 149 

meios de comunicação e aos moradores da citada localidade; Proposição 150 

nº.110/2021 - De iniciativa do vereador Edinho Silva- o qual requer que a Mesa Executiva 151 

da Câmara encaminhe expediente a Ssecretaria de Obras e Viação do município de 152 

Abaetetuba/Pa, na pessoa da Senhora Secretária Zenilda Trindade da Costa, a fim de que 153 

tome providências relacionadas aos serviços de tubulação, aterramento, terraplenagem, 154 

meio fio, pavimentação asfáltica e quaisquer medidas necessárias à resolução do problema 155 

apresentado na Avenida  Anchieta, entre Travessa João Figueiredo e Travessa 1, no bairro 156 

da Angélica. Que os órgãos de comunicação locais sejam cientificados da decisão; 157 

Proposição nº.111/2021 - De iniciativa do vereador Cristiano Lopes - o qual requer que a 158 

Mesa Executiva da Câmara encaminhe expediente a excelentíssima Senhora Francineti 159 

Carvalho, Prefeita municipal de Abaetetuba, para que direcione ao setor competente de 160 

sua administração, a revitalização da sinalização vertical e longitudinal na cidade de 161 

Abaetetuba. Que da decisão da casa se dê a conhecer aos meios de comunicação de 162 

nosso município e aos moradores do citado bairro; Proposição nº.112/2021- De iniciativa 163 

do vereador Aluisio Correa - o qual requer que a Mesa Executiva da Câmara encaminhe 164 

expediente a excelentíssima Senhora Francineti Maria Rodrigues Carvalho, excelentíssima 165 

Prefeita municipal, solicitando serviços de tapa – buracos, na Avenida Pedro Rodrigues, 166 

(perímetro compreendido entre 1º de maio e Travessa José Latino Lídio da Silva, em frente 167 

ao vento norte.  Que da decisão desta casa se dê a conhecer aos meios de comunicação 168 

de nosso município; Proposição nº.113/2021 - De iniciativa do vereador Aluisio Correa e 169 

outros(a) - o qual requer que a Mesa Executiva da Câmara encaminhe expediente ao 170 

diretor da empresa Hydro/Alunorte, para que o mesmo na qualidade de titular da empresa 171 

verifique a possibilidade da doar cestas básicas, ao município de Abaetetuba, para que 172 

com essa ação possamos amenizar a situação de muitas pessoas que estão em situações 173 
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de extrema necessidade. Que da decisão da casa se dê a conhecer aos órgãos de 174 

imprensa de nosso município. Submetidas à discussão, os vereadores Sotério Fagundes e 175 

Ezequiel das Campanhas ressaltaram a importância de suas Proposições. Submetidas à 176 

votação, todas as Proposições em pauta foram aprovadas por unanimidade. Não havendo 177 

inscritos para o horário destinado às lideranças partidárias e nada mais havendo a tratar, o 178 

Senhor Presidente deu por encerrada a presente sessão e convocou os Senhores e 179 

Senhoras parlamentares para, em cinco minutos, participarem da Sessão Extraordinária 180 

que votará o Projeto de Lei n° 023/2021 em 2° turno. Em firmeza e para constar foi lavrada 181 

a presente ata que depois de lida e achada conforme, será aprovada pelo Plenário e 182 

assinada pelos membros da Mesa.  183 

  

APROVADA EM 12 DE MAIO DE 2021.  
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