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ATA N°.022 DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
ABAETETUBA, REALIZADA EM 12.05.2021. 
 

Aos doze dias do mês de maio de dois mil e vinte e um, no Plenário da Câmara Municipal de 1 
Abaetetuba – Mário Ferreira Fonseca – ao horário regimental, o Senhor Presidente, vereador 2 
Aluisio Monteiro Corrêa, solicitou ao Senhor 1º Secretário, vereador Cristiano Silva Lopes, a 3 
proceder a chamada dos senhores vereadores e das senhoras vereadoras presentes da qual 4 
constaram o(a)s seguintes: o(a)s seguintes: Aluisio Monteiro Corrêa, Gilberto Raulino Costa, 5 
Cristiano Silva Lopes, Edileuza Viegas Muniz, Ezequiel Viegas do Rego, Fernandes de 6 
Oliveira Anselmo, Gelciney Matos de Carvalho, Jociane de Jesus Bitencourt Dias, Max 7 
Willian Sousa Farias, Elder da Silva Feio, Sotério Oliveira Fagundes, Reginaldo Rodrigues 8 
Mota, Vagner Sena e Emerson João Negrão Rodrigues. Havendo número legal o Senhor 9 
Presidente deu por aberto os trabalhos da presente Sessão Ordinária, que se iniciou com a 10 
aprovação, por unanimidade, das ATAS da Sessão Ordinária e Extraordinária, realizadas em cinco 11 
de maio de dois mil e vinte um. Logo após o Senhor Presidente autorizou a leitura do expediente 12 
recebido. Do expediente constou: Convite para reunião alusiva ao Dia Internacional do Enfermeiro – 13 
Hospital Municipal São Bento; Projeto de Lei n°026/2021 - Autoriza o Poder Executivo a abrir 14 
Crédito Especial no valor de R$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais) para custeio 15 
das ações do programa Renda Abaeté e da outras providências – de origem do poder 16 
executivo; Projeto de Lei n° 025 - institui o fundo municipal dos direitos da pessoa idosa, 17 
autoriza deduzir do imposto de renda devido pelas pessoas físicas e jurídicas as doações 18 
efetuadas ao fundo municipal e dá outras providências – de origem do Poder Executivo. No 19 
horário destinado ao Pequeno Expediente, pronunciou-se o vereador Ezequiel das Campanhas 20 
para homenagear os enfermeiros pelo dia Internacional do profissional da Enfermagem e destacar 21 
o importante papel destes no enfrentamento da Pandemia causada pelo novo Coronavírus. Logo 22 
após pronunciou-se a vereadora Edileuza Muniz, que parabenizou a equipe responsável pela 23 
imunização contra a Covid-19 do município, a parlamentar também falou sobre a inauguração da 24 
Escola São Miguel, na Vila de Beja, e lembrou o importante papel dos vereadores e da comunidade 25 
local para que o Governo do Estado atuasse na construção da escola. O vereador Emerson Negrão 26 
elogiou a equipe de enfermagem da UPA Municipal e desejou felicitações pelo dia Internacional da 27 
Enfermagem. Pronunciou-se o vereador Regi Mota, que criticou a atuação da CPL no tocante às 28 
licitações do Município e cobrou celeridade para que os serviços de iluminação pública e a entrega 29 
dos kits de merenda escolar possam ser entregues à população. Em seu pronunciamento, o 30 
vereador Gelciney Matos também parabenizou os profissionais da Enfermagem e criticou a 31 
empresa de fornecimento de energia elétrica por deixar fiações elétricas abandonadas nos antigos 32 
postes, fato que, segundo o parlamentar, vem prejudicando muito a população local. Pronunciou-se 33 
o vereador Cristiano Lopes para falar que esteve conversando com servidores da Secretaria 34 
Municipal de Obras e Viação do município na intenção de sanar a problemática das canaletas das 35 
vias da cidade, em que sugeriu à Secretaria a manutenção periódica das canaletas; o parlamentar 36 
ainda parabenizou ao Governo do Estado pela entrega da Escola São Miguel. O vereador 37 
Fernandes Sabiá sugeriu que fosse formada uma comissão de vereadores para ir até a gerência da 38 
empresa Equatorial energia para cobrar que um serviço mais eficiente seja entregue à população, o 39 
parlamentar também falou da precária condição estrutural da Escola Pedro Ferreira Costa, no 40 
bairro da Angélica. O vereador Sotério Fagundes disse que convocará todos os atores envolvidos 41 
em torno da problemática dos cabos de internet abandonados nos postes da rede elétrica para 42 
audiência pública, que discutirá a poluição visual no município de Abaetetuba. O vereador 43 
Presidente, Aluisio Correa, dirigiu-se ao vereador Sotério para perguntá-lo se a audiência pública 44 
pode ser agendada para a próxima sexta-feira, dia quatorze de maio de dois mil e vinte e um. O 45 
vereador Sotério Fagundes sinalizou positivamente e a audiência púbica ocorrerá na dada indicada 46 
pelo Presidente. Em seguida, pronunciou-se o vereador Vagner Sena para agradecer as centenas 47 
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mensagens de apoio e os que se preocuparam com restabelecimento de sua saúde. O vereador 48 
Max Fera parabenizou o jornalista Vierinha pela passagem de seu aniversário e desejou bom 49 
retorno ao amigo Vagner Sena; o parlamentar lamentou o fato de a iluminação pública do município 50 
estar precária e destacou que a Empresa Equatorial tem contribuído muito para o agravamento da 51 
situação, ao não religar as luminárias quando realiza a manutenção na rede elétrica. A vereadora 52 
Jô Dias, que desejou felicitações aos profissionais da Enfermagem e agradeceu a Secretária de 53 
Saúde pelos encaminhamentos de suas Proposições. No horário destinado à Tribuna Popular 54 
pronunciou-se o senhor Marcelo Moraes, presidente da Associação dos Moradores do bairro de 55 
Francilândia. Na ocasião o orador trouxe aos vereadores algumas demandas dos moradores do 56 
bairro. Entre as quais destacou: a deficiência na iluminação pública, tubulações e canaletas 57 
deteriorados, buracos nas vias e outras. O orador disse que, em consulta ao portal da 58 
transparência, verificou que foram repassados ao município cerca de setecentos e quarenta e um 59 
mil reais em recurso do FNDE para a alimentação escolar e espera que os alimentos cheguem à 60 
mesa dos alunos. Em seguida pronunciou-se o Senhor Bernardo B. de Carvalho, Engenheiro Civil. 61 
Na ocasião o engenheiro mostrou preocupação com a maneira como alguns procedimentos estão 62 
sendo desenvolvidos pela Secretaria de Obras no município e pediu a presença mais efetiva dos 63 
vereadores. O orador criticou a falta de um técnico quando da execução do serviço de tapa buracos 64 
das vias que, segundo ele, é realizado de forma equivocada e está trazendo sérios transtornos e 65 
desperdício de materiais. O orador apontou ainda a necessidade de um trabalho de urbanização no 66 
entorno do empreendimento do Grupo Líder, pois a tendência é se ter um trânsito bastante intenso 67 
naquela área bem como na Rua Cinco Esquinas, bairro Centro. Logo após pronunciou-se a 68 
Senhora Edna do Socorro Ribeiro Silva, Professora no Município de Tucuruí-Pa. A professora 69 
trouxe aos vereadores a demanda de muitas pessoas que transitam pelo trevo da Colônia Velha, 70 
entre as quais destacou: a ausência de cabines de parada de ônibus, refeitórios, banheiros e a falta 71 
de segurança no local. A oradora sugeriu aos vereadores a construção de Terminal Alternativo, o 72 
que traria conforto para quem transita pelo local e geração de renda aos moradores daquela 73 
localidade. Passou-se então ao Grande Expediente; oficiado pela Fundação Cultural 74 
Abaetetubense, o vereador Presidente abriu espaço para que o Senhor Acrizio Galdez, diretor da 75 
Fundação, esclarecesse pontos importantes acerca da Lei Audir Blanc. Na ocasião o diretor 76 
mostrou dados do Portal da Transparência do Município em que consta que o município recebeu 77 
cerca de um milhão e trinta e cinco mil reais do Governo Federal para o atendimento do dispositivo 78 
legal. Ocorre que, segundo o orador, não houve qualquer regramento (edital ou decreto) para o 79 
recebimento por parte dos fazedores de cultura do município e não há registros sobre os repasses 80 
da verba, o que impossibilitou a prestação de contas por parte da Fundação e fez com que a equipe 81 
jurídica entrasse com uma ação civil pública para a apuração de atos de Improbidade 82 
administrativa. O Senhor Acrizio Galdez conclui dizendo que a conta específica dos recursos da Lei 83 
possui crédito de alguns centavos e que a extensão do prazo noticiado nos veículos de 84 
comunicação é para a prestação de contas e não para a concessão de recursos para os fazedores 85 
de cultura. Devidamente inscrito, pronunciou-se o vereador Ezequiel das Campanhas, que elogiou 86 
a postura do Diretor da Fundação Cultural e ressaltar a importância de políticas voltadas ao 87 
tratamento e prevenção de doenças mentais; o parlamentar ainda parabenizou a direção do 88 
Hospital Regional Santa Rosa por operar os serviços de Traumatologia e a Ortopedia de porta 89 
aberta. Ato Contínuo, pronunciou-se o vereador Sotério Fagundes para elogiar o Senhor Acrízio 90 
Galdez por trazer os esclarecimentos acerca da Lei Audir Blanc. O parlamentar também 91 
parabenizou os enfermeiros pelo dia internacional da Enfermagem e pontuou várias pautas tratadas 92 
com a Prefeita do município, entre as quais destacou: a limpeza dos furos de alguns rios e temas 93 
relevantes sobre as políticas de Saúde Mental. Em seguida a vereadora Edileuza Muniz disse que o 94 
problema de infraestrutura no município parece ser crônico e não apresenta sinais de melhoria, a 95 
parlamentar lamentou a falta de planejamento no andamento de obras públicas e o desperdício de 96 
recursos públicos. Ao final, a vereadora destacou a importância de valorizar o que é público e 97 
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sugeriu a realização de uma audiência pública para discutir a cerca da iluminação pública no 98 
município. Pronunciou-se o vereador Emerson Negrão para comentar que entre as 100 melhores 99 
empresas para se trabalhar, uma está localizada em Abaetetuba – segundo a revista Exame – e 100 
isso, segundo o vereador, se deu em face de várias adequações aprovadas pela Casa Legislativa. 101 
O parlamentar sugeriu ainda que fossem alocados dez por cento das Emendas Impositivas que 102 
cada vereador tem direito a fim da construção do Terminal Alternativo, sugerido pela Oradora, no 103 
horário destinado à Tribuna Popular. Pronunciou-se o vereador pastor Gilberto para falar de sua 104 
Proposição e também elogiar o importante trabalho dos profissionais da Enfermagem. Logo após o 105 
vereador Regi Mota cobrou da Secretaria de Educação do Município o cronograma da distribuição 106 
dos kits de merenda escolar e disse que gostaria que o Poder Executivo utilizasse seu poder de 107 
polícia para multar as empresas de telefonia e internet pela poluição visual causada por estas 108 
empresas. O vereador Cristiano Lopes comentou que apenas a operação de tapas buracos não é 109 
suficiente para a organização do trânsito e destacou a necessidade da sinalização das vias para o 110 
bom andamento e segurança no trânsito. Pronunciou-se o vereador Fernandes Sabiá para 111 
argumentar que é plenamente possível a construção de Terminal Alternativo localizado no Trevo da 112 
Colônia Nova e destacou a importância deste para movimentar a economia do local. O vereador 113 
Vagner Sena parabenizou a associação dos Dj’s pela realização da live, ocorrida no último sábado, 114 
e agradeceu a Fundação Cultural pelo apoio ao evento. O parlamentar ainda apontuou algumas 115 
atividades que realizou ao longo da semana, entre as quais destacou: solicitação de serviços de 116 
roçagem na comunidade do Murutinga e requerimento por rondas policiais nas ilhas - rio Paramajó. 117 
Deu sequencia ao Grande Expediente o vereador Max Fera, que agradeceu ao Secretário de 118 
Estado, Rômulo Gomes, pela abertura dos serviços de Traumatologia e Ortopedia do Hospital 119 
Regional Santa Rosa. O parlamentar criticou a atuação da empresa Equatorial Energia pelos 120 
transtornos causados em relação à iluminação pública municipal. O vereador Edinho Silva lamentou 121 
a situação de infraestrutura das vias públicas do município e criticou a atuação da Secretaria de 122 
Municipal de Obras e Viação pelo agravamento da situação, o parlamentar citou o exemplo do 123 
bairro de Santa Clara, que nos cinco meses da nova gestão, recebeu apenas um serviço de Capina 124 
e uma retirada de entulho. Destacou ainda a necessidade urgente de uma intervenção em uma das 125 
principais vias do bairro, a Rua Ayrton Sena, que está intrafegável. Encerrou-se o Grande 126 
Expediente com o pronunciamento da vereadora Jô Dias, que parabenizou a importante atuação da 127 
Fundação Cultural no auxílio dos fazedores de cultura do município. Anunciada a Ordem do Dia o 128 
senhor presidente passou a submeter ao plenário a matéria em pauta, em pauta o Projeto de 129 
Decreto Legislativo n° 001/2021, o qual DISPÕE SOBRE AUTORGA DE TÍTULO DE CIDADÃ 130 
ABAETETUBENSE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS – de iniciativa do Vereador Fernandes 131 
Anselmo. Lido o parecer favorável da Comissão de Justiça e redação Final ao Projeto de Decreto 132 
Legislativo em pauta, foi submetido à discussão. Na ocasião, o vereador Sotério Fagundes 133 
parabenizou o vereador Fernandes pela iniciativa e disse que o município deve reconhecer a 134 
importância da pessoa homenageada pela sua relevante contribuição ao desenvolvimento 135 
econômico do município. Submetido à votação, o Parecer foi aprovado por unanimidade em única 136 
discussão e votação. Em seguida, o senhor Presidente solicitou ao 1° Secretário que fizesse a 137 
leitura do Projeto de Decreto Legislativo n° 001/2021. Submetido à discussão, não houve 138 
debatedores inscritos e, submetido à votação, foi aprovado por unanimidade em única discussão e 139 
votação. Em pauta as proposições: Proposição nº.114/2021 - de iniciativa da vereadora professora 140 
Madalena - a qual requer que a Mesa Executiva da Câmara encaminhe expediente a 141 
excelentíssima senhora Prefeita Municipal Francineti Carvalho solicitando que a nobre gestora com 142 
a autorização desta Casa, firme um convênio entre a prefeitura municipal de Abaetetuba e a 143 
fazenda da esperança, para que a entidade consiga efetuar um bom desempenho no atendimento 144 
às mulheres em situação vulnerável de nossa cidade. Que da decisão da casa se dê divulgação via 145 
órgãos de imprensa local; Proposição nº.115/2021 - de iniciativa do vereador Cristiano Lopes – o 146 
qual requer que a Mesa Executiva da Câmara encaminhe expediente a Excelentíssima Senhora 147 
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Francineti Carvalho, Prefeita municipal de Abaetetuba, para que direcione ao setor competente de 148 
sua administração a retomada e conclusão da obra da unidade básica de saúde (UBS) do bairro 149 
Santa Clara. Que da decisão da casa se dê a conhecer aos meios de comunicação de nosso 150 
município a fim de informar a população em geral; Proposição nº.116/2021 - de iniciativa da 151 
vereadora Edileuza Muniz - a qual requer que a mesa executiva da Câmara encaminhe expediente 152 
a sua excelência Senhora Prefeita municipal Francineti Maria Rodrigues Carvalho, solicitando “a 153 
construção imediata de rampas de acesso, a conclusão e entrega do terminal hidroviário” para 154 
atender as demandas de acessibilidade da população das ilhas. Que da decisão da casa seja dado 155 
a conhecer à comunidade, por meio das redes sociais oficiais da Câmara, rádio comunitária 156 
Guarany FM, rádio comunitária Miriti FM, rádio conceição e meios de comunicação em geral; 157 
Proposição nº.117/2021 - de iniciativa do vereador Edinho Silva - o qual requer que a mesa 158 
executiva da Câmara encaminhe expediente à Secretaria de Obras e viação do município de 159 
Abaetetuba/Pa, na pessoa da senhora Secretária Zenilda Trindade da Costa, a fim de que tome 160 
providências de caráter urgente relacionadas aos serviços de tubulação, aterramento, 161 
terraplenagem, meio fio, pavimentação asfáltica e quaisquer outras medidas necessárias à 162 
resolução do problema relativo à intrafegabilidade das vias públicas do bairro Santa Clara, 163 
sobretudo, da principal avenida, qual seja, rua Airton Sena; Proposição nº.118/2021 - de iniciativa 164 
do vereador Fernandes Sabiá- o qual requer que a mesa executiva da Câmara encaminhe 165 
expediente à Excelentíssima Senhora Prefeita municipal Francineti Maria Rodrigues Carvalho, 166 
solicitando que autorize a secretaria de obras a realizar os serviços de limpeza e aterramento do 167 
ramal Camurituba Centro, para que os moradores possam trafegar com tranquilidade. Que da 168 
decisão da Casa seja dado conhecimento aos moradores da localidade; Proposição nº.119/2021 - 169 
de iniciativa do vereador Gelciney Matos-Gel- o qual requer que a Mesa Executiva da Câmara 170 
encaminhe expediente a Excelentíssima Senhora Francineti Maria Rodrigues Carvalho, Prefeita 171 
municipal, solicitando a conclusão da construção do posto de saúde, com todos os profissionais e 172 
equipamentos necessários para um bom funcionamento, na localidade rio Urubueua, o qual 173 
também irá beneficiar outras localidades vizinhas, para que as pessoas da citada comunidade 174 
possam ser acompanhadas e diagnosticadas por profissionais da saúde. Que da decisão da Casa 175 
se dê a conhecer aos moradores da localidade rio urubueua e aos órgãos de imprensa de nosso 176 
município; Proposição nº.120/2021 - de iniciativa da vereadora Jô Dias - a qual requer que a Mesa 177 
Executiva da Câmara encaminhe expediente ao gabinete da Deputada Estadual Ana Cunha 178 
solicitando que a nobre parlamentar empreenda esforços junto ao Governo do Estado do Pará, a 179 
fim de disponibilizar no IML – Instituto Médico Legal em nossa cidade, médico legista para 180 
atendimento a crianças, adolescentes, e mulheres vítimas de violência, posto que tal demanda é 181 
encaminhada, em sua maioria, para a capital do estado, haja vista a ausência de estrutura (de 182 
equipamento) e perito no núcleo do CPC de Abaetetuba. Como consequência, há imenso prejuízo 183 
às investigações desses tipos de crimes, uma vez que nem sempre as vítimas ou o poder público 184 
municipal tem condições de arcar com as despesas desse deslocamento. Que da decisão da Casa 185 
se dê a conhecer aos meios de comunicação de nosso município; Proposição nº.121/2021 - de 186 
iniciativa do vereador Max Fera - o qual requer que a Mesa Executiva da Câmara encaminhe 187 
expediente a Excelentíssima Prefeita municipal Senhora Francineti Maria Rodrigues Carvalho, 188 
solicitando a conclusão da ponte que promove acesso à rua Nominando de Carvalho, localizada no 189 
bairro Algodoal, no município de Abaetetuba. Que da decisão desta Casa se dê a conhecer à 190 
comunidade abaetetubense e aos meios de comunicação de nosso município; Proposição 191 
nº.122/2021 - de iniciativa do vereador pastor Gilberto - o qual requer que a Mesa Executiva da 192 
Câmara encaminhe expediente a  Excelentíssima Prefeita municipal Francineti Maria Rodrigues 193 
Carvalho e a secretária de obras, Zenilda Trindade, solicitando o asfaltamento da 6ª rua do bairro 194 
Aviação, bem como, serviços de iluminação pública, pois a mesma está em péssimas condições de 195 
acesso para os moradores e demais cidadãos que também dependem da via pública para trafegar; 196 
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Proposição nº.123/2021- de iniciativa do vereador Aluisio Correa - o qual requer que a Mesa 197 
Executiva da Câmara encaminhe expediente a Excelentíssima Senhora Prefeita municipal, 198 
Francineti Carvalho, para que a nobre gestora possa autorizar à Secretaria competente de seu 199 
governo a construção de um posto médico, na localidade Curuperezinho. Que da decisão da casa 200 
se dê a conhecer aos moradores da localidade acima citada e aos órgãos de imprensa de nosso 201 
município; Proposição nº.124/2021 - de iniciativa do vereador Ezequiel das Campanhas - o qual 202 
requer que a Mesa Executiva da Câmara encaminhe expediente a Excelentíssima Senhora 203 
Francinetti Maria Rodrigues Carvalho, Prefeita municipal de Abaetetuba, para que direcione à 204 
Secretaria de Obras a construção de um sistema de drenagem (galeria, meio fio, pv) na rua Manoel 205 
da Silva Raposo entre Travessa D. Pedro I e fim de Rua (Igarapé). Que da decisão da Casa se dê a 206 
conhecer aos meios de comunicação de nosso município e aos moradores da citada área; 207 
Proposição nº.125/2021 - de iniciativa do vereador Sotério Fagundes - o qual requer que a Mesa 208 
Executiva da Câmara encaminhe expediente a Excelentíssima Senhora Francineti Maria Rodrigues 209 
Carvalho, Prefeita  municipal de Abaetetuba, solicitando que a referida gestora autorize a Secretaria 210 
de Obras  a efetuar serviços com piçarra e aterramento, bem como a devida limpeza do ramal do 211 
Curuperé - Miri, para que os moradores e demais pessoas que precisam utilizar-se do ramal 212 
trafeguem com segurança e possam dispor de uma via de acesso em perfeitas condições de uso. 213 
Que da decisão da casa seja dado conhecimento aos moradores do local e aos órgãos de 214 
comunicação de nosso município; Proposição nº.126/2021 - de iniciativa do vereador Vagner 215 
Sena- o qual requer que a Mesa Executiva da Câmara encaminhe expediente a Excelentíssima 216 
Senhora Prefeita municipal, Francineti Carvalho, solicitando a realização de coleta e entrega de 217 
exames laboratoriais nos postos de saúde da colônia nova, Colônia Velha, Vila Murutinga e 218 
comunidade Pontilhão. Que da decisão da casa seja dado conhecimento aos munícipes através 219 
dos meios de comunicação do nosso município. Submetidas à discussão, os vereadores Vagner 220 
Sena, Edileuza Muniz, Regi Mota, Ezequiel das campanhas, Sotério Fagundes, Cristiano Lopes e 221 
Edinho Silva ressaltaram a importância de seus requerimentos e pediram a seus pares para que 222 
votassem a favor de suas Proposições. Submetidas à votação, todas as Proposições foram 223 
aprovadas por unanimidade. No horário destinado às Lideranças Partidárias, o Vereador Aluisio 224 
Corrêa sugeriu que para a próxima sexta-feira, dia marcado para a realização da audiência pública 225 
com as empresas prestadoras do serviço de internet, os vereadores dispensassem seus assessoria 226 
de comparecer à Câmara, em face do disposto no Decreto Municipal n° 034, o qual limita a 227 
realização de reuniões com número máximo de 50 pessoas. Outra sugestão foi a de que a Tribuna 228 
Popular fosse utilizada para tratar de temas inerentes à Audiência Pública. As sugestões foram 229 
apreciadas pelo Plenário e aprovadas por maioria absoluta. Nada mais havendo a tratar o Senhor 230 
Presidente deu por encerrada a presente Sessão e convocou as Senhoras e Senhores Vereadores 231 
para a próxima Sessão Ordinária, realizada em dezenove de maio de dois mil e vinte e um. Em 232 
firmeza e para constar foi lavrada a presente ATA que depois de lida e achada conforme, será 233 
aprovada pelo Plenário e assinada pelos membros da Mesa.  234 
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