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ATA N°.023 DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL 
DE ABAETETUBA, REALIZADA EM 19.05.2021. 
 

Aos dezenove dias do mês de maio de dois mil e vinte e um, no Plenário da Câmara 1 
Municipal de Abaetetuba – Mário Ferreira Fonseca – ao horário regimental, o Senhor 2 
Presidente, vereador Aluisio Monteiro Corrêa, solicitou ao Senhor 1º Secretário, vereador 3 
Cristiano Silva Lopes, a proceder a chamada dos senhores vereadores e das senhoras 4 
vereadoras presentes da qual constaram o(a)s seguintes: o(a)s seguintes: Aluisio Monteiro 5 
Corrêa, Gilberto Raulino Costa, Cristiano Silva Lopes, Edileuza Viegas Muniz, Ezequiel 6 
Viegas do Rego, Fernandes de Oliveira Anselmo, Gelciney Matos de Carvalho, Jociane de 7 
Jesus Bitencourt Dias, Maria Madalena Silva da Silva, Max Willian Sousa Farias, Elder da 8 
Silva Feio, Emerson João Negrão Rodrigues, Sotério Oliveira Fagundes, Vagner Sena e 9 
Reginaldo Mota. Havendo número legal o Senhor Presidente deu por aberto os trabalhos da 10 
presente Sessão Ordinária, que se iniciou com a aprovação, por unanimidade, da ATA da 11 
Sessão Ordinária do dia doze de maio de dois mil e vinte e um. Logo após, o Senhor 12 
Presidente autorizou a leitura do expediente recebido. Do expediente constou Moção de 13 
Repúdio, do gabinete da vereadora Edileuza Muniz; Projeto de Lei n° 027/2021 - Altera o 14 
Calendário Oficial do Município de Abaetetuba para incluir o Dia da Luta Contra a LGBTfobia, 15 
a ser promovido anualmente no dia 17 de Maio - de iniciativa da vereadora professora 16 
Madalena; Oficio n°004/2021 – ADEMA. No horário destinado ao Pequeno Expediente, 17 
devidamente inscrito, o vereador Max Fera pediu apoio dos vereadores para, em conjunto, 18 
buscarem soluções para o problema de falta de água potável na comunidade da Chicolândia. 19 
A vereadora professora Madalena agradeceu a presença da vereadora mirim – Elielen, 20 
moradora da comunidade do rio Bacurí e ressaltou a importância da criança e do adolescente 21 
participarem das discussões em torno da política no município. Pronunciou-se o vereador 22 
Ezequiel das Campanhas, o qual lembrou o dia da luta antimanicomial e elogiou a atuação do 23 
Conselho Tutelar pela campanha de combate ao abuso e exploração sexual de crianças e 24 
adolescentes, o parlamentar concluiu agradecendo pelo convite para participar da live da 25 
campanha. O vereador Fernandes Anselmo pediu a retirada de sua Proposição, haja vista 26 
que o vereador pastor Gilberto já tem requerimento indicando a mesma temática, o 27 
parlamentar ainda parabenizou a vereadora professora Madalena pela iniciativa do projeto 28 
“vereador mirim” e seu papel para despertar nas crianças o desejo de ser um agente público. 29 
O vereador Sotério Fagundes solidarizou-se com a família do servidor público municipal José 30 
Antonio Pinheiro (Hulck) pelo seu falecimento e destacou a relevância do servidor no contexto 31 
cultural do município. O vereador Gelciney Matos dirigiu-se à Secretária Municipal de Obras e 32 
Viação, presente na galeria da Casa, para requerer a manutenção do portão da Escola Leite 33 
Lopes, deteriorado pela falta de manutenção, e a reabertura do Matadouro municipal. Em 34 
aparte, o vereador Aluisio Corrêa disse que irá oficiar o Ministério Público para que tome as 35 
providências cabíveis, dado o cumprimento do Termo de Ajustamento de Conduta firmado 36 
entre o Ministério Público e a Gestão Municipal. A vereadora Edileuza Muniz pediu apoio à 37 
aprovação da moção de sua autoria, lida no Expediente, e criticou a redução dos recursos 38 
previstos no Orçamento da União para as universidades públicas, que irá impactar nas 39 
atividades acadêmicas de pesquisa e extensão. A vereadora Jô Dias destacou a importância 40 
do webnário de saúde mental promovido pela gestão municipal e solidarizou-se com a família 41 
do servidor Carlos Alberto, lotado na Secretaria Municipal de Obras, pela exposição caluniosa 42 
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do nome seu filho nas redes sociais. O vereador Emerson Negrão reiterou os votos de pesar 43 
em nome do servidor José Antônio Pinheiro e agradeceu a Secretária de Obras e Viação pela 44 
presença na Sessão Ordinária. O vereador Edinho Silva agradeceu a presença da Secretária 45 
Municipal de Obras e Viação e a todos na galeria da Casa, também elogiou a campanha 46 
empreendida pelo Conselho Tutelar para a garantia dos direitos das crianças e adolescentes. 47 
O parlamentar ainda comentou que o Município foi contemplado com o programa “Creches 48 
por todo o Pará”. O Vereador Vagner Sena agradeceu toda a equipe da Secretaria Municipal 49 
de Obras pela presença na Sessão e comentou sobre o trabalho da equipe na manutenção da 50 
canaleta situada na interseção das vias Barão do Rio Branco e Padre Pimentel. O vereador 51 
Regi Mota disse que está há tempos acompanhando a luta dos servidores pela reabertura do 52 
Matadouro municipal e ofereceu total apoio a formação da comissão para questionar ao MP 53 
da reabertura do Matadouro. O vereador Cristiano Lopes comunicou que participou de uma 54 
reunião com o diretor da COSAMPA e com o Deputado Estadual Vanderlan, na qual pontuou 55 
os problemas de abastecimento de águas que vários bairros da cidade enfrentam, citando 56 
inclusive a comunidade da Chicolândia. No horário destinado à Tribuna Popular pronunciou-57 
se o Senhor Luiz Gonzaga Silva Santos, servidor público lotado no Matadouro Municipal. Na 58 
ocasião o servidor falou da atual situação de seu ambiente de trabalho e lamentou o fato de o 59 
local estar interditado há quase dois anos, fato que vem prejudicando o município com o 60 
elevado preço da carne bovina e ocasionando desemprego e redução de salários dos cerca 61 
de cem servidores que ali trabalham. O orador afirmou que todas as exigências impostas pelo 62 
Termo de Ajustamento de Conduta entre o Ministério Público e a Gestão Municipal foram 63 
atendidas, inclusive os dois motores bombas exigidos na ultima inspeção, e pediu aos 64 
senhores vereadores intervenham junto ao Ministério Público para que ocorra a reabertura do 65 
local. O vereador Aluisio Corrêa dirigiu-se ao orador e o disse que indicará que seja formada 66 
uma comissão para ir pessoalmente ao Ministério Público tratar de assuntos referentes ao 67 
Matadouro Municipal. Passou-se então ao Grande Expediente e o Senhor Presidente solicitou 68 
que os convidados para a Audiência Pública, agendada para o esclarecimento à população 69 
abaetetubense sobre os serviços das novas tarifas tributárias pela Rede Equatorial de Energia 70 
e soluções de problemas apresentados, fizessem parte da Mesa. Dentre os convidados 71 
estiveram presentes: a Senhora Zenilda Trindade, Secretária Municipal de Obras e Viação, e 72 
sua equipe responsável pela iluminação pública; o responsável pela empresa provedora de 73 
internet Web Flash e o responsável pela empresa provedora de internet IBL. O vereador Regi 74 
Mota lamentou a ausência do representante da Empresa Equatorial e sugeriu que a audiência 75 
pública fosse remarcada para a próxima semana, pois considera importante a presença de 76 
todos os atores. Por sua vez, os vereadores Edinho Silva e Edileuza Muniz sugeriram que, 77 
dada a presença da Secretária e dos outros convidados, que os parlamentares ouvissem seus 78 
esclarecimentos. Por unanimidade, o Plenário votou pelo reagendamento da audiência 79 
pública e pela oitiva da Secretária e dos outros convidados presentes. A Senhora Zenilda 80 
Trindade passou então a esclarecer vários pontos relacionados à iluminação pública no 81 
município. Na ocasião, a Secretária disse que recebeu uma demanda de mais de oitocentos 82 
pontos de desligamento de iluminação pública da gestão anterior e que a mudança dos 83 
padrões da rede elétrica vem aumentando de maneira significativa o déficit. A secretária disse 84 
que ainda há cerca de setecentos pontos de iluminação em déficit e que o setor de iluminação 85 
pública vem enfrentando limitações nos gastos com materiais e serviços, já que as licitações 86 
estão em andamento. Relatou ainda que desde o dia oito de janeiro vem oficiando a empresa 87 
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Equatorial Energia para que a mesma esclareça o porquê do não religamento das luminárias 88 
quando da mudança dos padrões residenciais, por esse motivo, disse a Secretária, que a 89 
empresa foi embargada pela Prefeitura. A empresa, então, comprometeu-se a dar uma 90 
resposta e melhorar a prestação de serviços, o que não vem acontecendo segundo a 91 
Secretária. Pronunciou-se o Senhor Carlos Alberto, servidor lotado na Secretaria de Obras e 92 
Viação, que lamentou os mandos e desmandos da empresa Equatorial Energia e o descaso 93 
dos seus funcionários em não religarem as luminárias ao fazerem a manutenção da rede 94 
elétrica, ressaltou também que a gestão atual trabalha incansavelmente para o atendimento 95 
das demandas por iluminação pública, mas que está de mão atadas, mesmo embargando a 96 
empresa e tomando as providências que são de sua competência. Disse também estar 97 
insatisfeito com a prestação do serviço de iluminação pública prestado pelo município e 98 
lamentou a exposição pública por qual passou a sua família nas redes sociais. Ato Continuo, 99 
pronunciou-se o representante da Provedora de Internet Web Flash, que relatou a falta de um 100 
cronograma das manutenções da rede elétrica, o que dificulta as atividades das empresas 101 
provedoras do serviço de internet, já que essas pagam pela utilização dos portes da rede 102 
elétrica. Segundo o representante, a empresa Equatorial simplesmente abandona, e algumas 103 
vezes até danifica, as fiações de fibra ótica, ocasionando prejuízos financeiros e a má 104 
prestação do serviço pelas provedoras. O representante disse que em reunião com a 105 
empresa Equatorial, escutou que a empresa tem respaldo da prefeitura para atuar no 106 
município. Pronunciou-se o representante da empresa provedora de internet IBL, que ratificou 107 
o relatado por seu colega de profissão e lamentou o prejuízo sofrido pelas empresas 108 
provedoras de internet do município. Ouvidos os convidados, o vereador Aluisio Correa 109 
perguntou à equipe de iluminação pública se o município recebe algum valor financeiro da 110 
empresa Equatorial, já que a tarifa de energia elétrica quem paga é o usuário do serviço; 111 
perguntou também o que a empresa paga pelo uso do solo e qual a atuação do órgão 112 
municipal de trânsito frente aos transtornos causados no trânsito pela equipe de trabalho da 113 
Equatorial Energia. O vereador Max Fera lamentou a ausência da Empresa Equatorial no 114 
debate e destacou que é necessária a aplicação de multas a empresa para a melhoria dos 115 
serviços. A vereadora professora Madalena elogiou a campanha contra o abuso e exploração 116 
sexual contra a criança e adolescente empreendida pelo Conselho Tutelar e lembrou o dia 117 
dezoito de maio, contra a LGBTfobia e também destacou a dificuldade de a mulher ocupar 118 
uma cadeira no Legislativo. A parlamentar concluiu parabenizando a equipe responsável pelo 119 
CTA e ressaltando a importância de seu requerimento, que será apreciado pelo Plenário na 120 
Ordem do dia. Pronunciou-se o vereador Ezequiel das Campanhas, que também elogiou a 121 
atuação do Conselho Tutelar e Gestão Municipal pelo webnário de saúde mental e defendeu 122 
o fortalecimento do CAPS; o parlamentar destacou a importância que o seminário Nossa 123 
Senhora de Guardalupe trará para os usuários do serviço de saúde mental do município. O 124 
parlamentar perguntou ainda aos convidados para a audiência pública qual é o sistema de 125 
cálculo para a cobrança da tarifa de iluminação pública. O vereador Sotério Fagundes 126 
agradeceu a presença dos convidados e disse que o objetivo da audiência pública seria 127 
responsabilizar os responsáveis pela poluição visual, ocasionada pelo abandono dos cabos 128 
de internet nos portes da rede elétrica e até mesmo nas vias públicas. O parlamentar disse 129 
que o discurso dos dois representantes das Provedoras de internet não o convenceu, pois 130 
existem pontos da cidade em que a Empresa Equatorial ainda não passou e há um 131 
emaranhado de fios nos portes da rede elétrica, citou como exemplo a Avenida Minas Gerais, 132 
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Francilândia; concluiu comentando que é urgente a necessidade de cada um assumir suas 133 
responsabilidades e de Convocar a Empresa Equatorial para os devidos esclarecimentos. Em 134 
seguida, pronunciou-se o vereador Gelciney Matos para dizer que todos têm deveres e a 135 
Prefeitura do Município tem setores competentes para cobrar esses deveres, como a 136 
Secretaria de Meio Ambiente e o Demutran; o parlamentar sugeriu ainda que, se necessário, 137 
a Prefeitura cancele o licença de funcionamento da empresa visando ao bom atendimento da 138 
população. Ato continuo, a vereadora Edileuza Muniz disse que o Parlamento Municipal tem 139 
lutado para a reabertura do Matadouro Municipal e, em relação à iluminação pública, não há 140 
como se discutir um bom serviço, sem recursos para serem investidos no setor; a parlamentar 141 
lamentou o atraso nas licitações e afirmou que apenas com boa vontade não se garante 142 
iluminação pública de qualidade. A parlamentar ressaltou que a Câmara não tem a 143 
competência de exigir que empresas privadas compareçam nas audiências públicas e que 144 
gostaria de ter acesso ao contrato firmado entre a Prefeitura e a Empresa Equatorial Energia. 145 
Pronunciou-se a vereadora Jô Dias para agradecer a presença dos convidados, mas 146 
lamentou a ausência do representante da Empresa Equatorial Energia; a parlamentar ainda 147 
criticou as constantes falhas no fornecimento de energia elétrica, principalmente com a 148 
ocorrência das chuvas. Logo após, pronunciou-se o vereador Emerson Negrão para falar que 149 
a Câmara não tem a prerrogativa de exigir que empresas privadas participem das audiências 150 
públicas, mas lembrou que a Câmara aprovou várias legislações que podem barrar a 151 
arbitrariedade das empresas, caso do Código de Posturas, e que o Poder Executivo deve 152 
usar. Em seu pronunciamento, o vereador Edinho Silva cobrou da equipe de iluminação 153 
pública a prestação do serviço nos ramais do Maringá, Pau da Isca e Caeté, disse também 154 
que a nova legislação sobre licitações permite gasto de até cinquenta mil reais, com dispensa 155 
de licitação; o parlamentar comentou ainda que costa no Portal da Transparência apenas o 156 
valor recolhido nos dois primeiros meses com a tarifa de iluminação pública. O parlamentar 157 
cobrou da Secretaria Municipal de Obras e Viação respostas de seus requerimentos, que 158 
mesmo aprovados pelo Poder Legislativo, até então nunca foram respondidos pela Secretaria. 159 
O vereador Regi Mota lembrou a reunião que teve com os membros da CPL, na ocasião 160 
disseram-no que, até trinta e um de abril as licitações estariam todas homologadas, o 161 
vereador então indagou a equipe da Secretaria de Obras o que teria ocorrido; o parlamentar 162 
sugeriu ainda a necessidade da aplicação de multas pela Prefeitura para barrar a 163 
arbitrariedade da Empresa Equatorial Energia. O vereador Vagner Sena criticou o desrespeito 164 
da Empresa Equatorial e também a poluição visual crescente no município, ocasionada pelo 165 
emaranhado de fiações abandonadas nos portes da rede elétrica, o parlamentar citou como 166 
exemplo a Rua Raimundo Puxis. O vereador dirigiu-se à equipe de iluminação pública e 167 
perguntou quando o serviço chegará às comunidades rurais do município, pois é grande o 168 
número de reclamações que recebe dos moradores. Conclui dizendo que já esteve em 169 
reunião com a gerência da empresa Equatorial e lamenta por nada ter sido feito para melhorar 170 
os serviços. Pronunciou-se o vereador Cristiano Lopes, que também lamentou a ausência da 171 
Empresa Equatorial na arena de debate e criticou a falta de respeito para com os munícipes 172 
por parte da empresa, o parlamentar concluiu parabenizando a gestão municipal pelo 173 
webnário, o qual tratou sobre temas relacionados à saúde mental. O vereador Aluisio Correa 174 
encerrou o Grande Expediente agradecendo a presença dos convidados para a audiência 175 
pública e disse que irá oficiá-los novamente quando outra audiência pública for agendada. 176 
Anunciada a Ordem do Dia, o senhor presidente passou a submeter ao plenário a matéria em 177 
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pauta, em pauta o Projeto de Lei 025/2021 – que Institui o Fundo Municipal dos Direitos da 178 
Pessoa Idosa, autoriza deduzir do imposto de renda devido pelas pessoas físicas e jurídicas 179 
as doações efetuadas ao Fundo Municipal e dá outras providências –, de iniciativa do Poder 180 
Executivo.  O senhor Presidente solicitou ao 1° Secretário que fizesse a leitura do parecer 181 
favorável da Comissão de Justiça e redação Final ao Projeto de Lei em pauta, o Parecer da 182 
Comissão sugeriu emendas ao Projeto de Lei n° 025/2021, das quais constam: O Parágrafo 183 
Único do Art. 3º passa a ser Art. 4º; Acrescente-se após o artigo anterior ora modificado o Art. 184 
5º com a seguinte redação: Art. 5º - Ao Conselho Municipal de Direitos da Pessoa Idosa cabe 185 
indicar as prioridades para a destinação dos valores constantes no Fundo Municipal da 186 
Pessoa Idosa, mediante a elaboração ou aprovação de planos, programas, projetos ou ações 187 
voltadas à pessoa idosa do Município de Abaetetuba; O Art 5º do projeto original passa a ser 188 
Art. 7º mudando-se a sua redação e de seu parágrafo único: Art. 7º - Os recursos do Fundo 189 
Municipal da Pessoa Idosa serão depositados em conta bancária específica aberta em 190 
instituição financeira oficial, sob a denominação “Fundo Municipal da Pessoa Idosa”.  191 
Parágrafo único. A movimentação da conta bancária específica referida no caput deste artigo 192 
somente se dará mediante assinatura pelo(a) titular da Secretaria Municipal de Assistência 193 
Social. Acrescente-se a partir do Art. 7º (já renomeado) mais quatro artigos, a saber, 8º, 9º(e 194 
parágrafo único), 10 e 11 com a seguinte redação: Art. 8º - Os recursos do Fundo Municipal 195 
da Pessoa Idosa somente serão aplicados e movimentados por deliberação do Conselho 196 
Municipal de Direitos da Pessoa Idosa, de acordo com o respectivo Plano de Aplicação 197 
aprovado pelo referido Conselho.  Art. 9º - O Fundo Municipal da Pessoa Idosa terá 198 
contabilidade própria, com escrituração geral, vinculada, orçamentariamente, à Secretaria 199 
Municipal de Assistência Social. Parágrafo único. A execução financeira do Fundo Municipal 200 
da Pessoa Idosa observará as normas regulares da Contabilidade Pública, bem como a 201 
legislação relativa a licitações e contratos e estará sujeita ao efetivo controle dos órgãos 202 
próprios de controle interno do Poder Executivo, sendo que a receita e aplicação dos 203 
respectivos recursos serão, periodicamente, objeto de informação e prestação de contas. Art. 204 
10 - O exercício financeiro do Fundo Municipal da Pessoa Idosa coincidirá com o ano civil. Art. 205 
11 - O saldo positivo do Fundo Municipal da pessoa Idosa, apurado em balanço, em cada 206 
exercício financeiro, será transferido para o exercício seguinte, a crédito do mesmo Fundo. 207 
Altere-se a numeração dos demais artigos. Submetido à discussão, o vereador Sotério 208 
Fagundes defendeu a aprovação do Parecer e agradeceu a assessoria jurídica e a Secretária 209 
da Casa pelas importantes recomendações à aprovação do Projeto de Lei em pauta. 210 
Submetido à votação, o Parecer foi aprovado por unanimidade em única e definitiva discussão 211 
e votação. Logo após, o senhor Presidente solicitou ao 1° Secretário que fizesse a leitura do 212 
parecer favorável da Comissão de Finanças e Orçamento ao Projeto. Posto em discussão, o 213 
vereador Gelciney Matos, relator do Parecer, elogiou a gestão municipal pela iniciativa do 214 
Projeto e defendeu a aprovação do Parecer. Posto em votação, o Parecer da Comissão foi 215 
aprovado por unanimidade em única discussão e votação. Lido o Projeto de Lei n° 025/2021, 216 
foi submetido à discussão e, não havendo debatedores inscritos, foi submetido à votação e 217 
aprovado por unanimidade em 1ª discussão e votação. Em pauta o Projeto de Lei n° 218 
026/2021 - AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A ABRIR CRÉDITO ESPECIAL NO VALOR 219 
DE R$ 450.000,00 (QUATROCENTOS E CINQUENTA MIL REAIS) PARA CUSTEIO DAS 220 
AÇÕES DO PROGRAMA RENDA ABAETÉ E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS –, de iniciativa 221 
do Poder Executivo. Lido o Parecer da Comissão de Justiça e Redação Final ao Projeto de 222 
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Lei em pauta, foi submetido à discussão e, não havendo debatedores inscritos, posto em 223 
votação e aprovado por unanimidade em única e definitiva discussão e votação. O senhor 224 
Presidente solicitou ao 1° Secretário que fizesse a leitura do parecer favorável da Comissão 225 
de Finanças e Orçamento. Lido o parecer da Comissão, foi submetido à discussão e, não 226 
havendo debatedores inscritos, posto em votação e aprovado por unanimidade em única e 227 
definitiva discussão e votação. Feita a leitura do Projeto de Lei n° 026/2021, foi posto em 228 
discussão. Na ocasião o vereador Regi Mota lamentou o baixo numero de famílias 229 
beneficiadas com o programa, mas ainda assim parabenizou a Gestaão pela iniciativa do 230 
Projeto. Posto em votação, o Projeto de /lei n° 026/2021 foi aprovado por unanimidade em 1ª 231 
discussão e votação. Em pauta as Proposições: Proposição nº.127/2021- de iniciativa do 232 
vereador Gelciney Matos - Gel - o qual requer que a Mesa Executiva da Câmara encaminhe 233 
expediente a Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal, Francineti Maria Rodrigues 234 
Carvalho, solicitando a reforma do posto de saúde da localidade rio Arumanduba, para que os 235 
moradores da localidade possam usufruir de atendimento à saúde de qualidade, necessário e 236 
indispensável a cada um, bem como à instalação de placas solares na unidade.  Que da 237 
decisão desta Casa, seja dado conhecimento ao município através dos meios de 238 
comunicação, e aos moradores da comunidade atendida; Proposição nº.128/2021- de 239 
iniciativa do vereador Edinho Silva – o qual requer que a Mesa Executiva da Câmara 240 
encaminhe expediente ao Poder Executivo Municipal, na pessoa da excelentíssima Senhora 241 
Prefeita Francineti Carvalho, a fim de que seja construída uma ponte de aproximadamente, 242 
100 m (cem metros) de comprimento, na comunidade localizada às proximidades do rio 243 
Caripetuba, no município de Abatetetuba/Pa . Que da decisão da casa se dê a conhecer aos 244 
órgãos de imprensa local para divulgação; Proposição nº.129/2021- de iniciativa do vereador 245 
Cristiano Lopes - o qual requer que a Mesa Executiva da Câmara encaminhe expediente a 246 
Excelentíssima Senhora Francineti Carvalho, Prefeita Municipal de Abaetetuba, para que 247 
direcione ao setor competente de sua administração, a  solicitação para a aquisição de uma 248 
caçamba e uma pá carregadeira para a realização permanente de limpeza e melhorias na vila 249 
de Beja, assim como, a contratação de trabalhadores da própria vila para a realização dos 250 
referidos serviços. Que da decisão da casa se dê a conhecer aos meios de comunicação de 251 
nosso município a fim de informar a população em geral; Proposição nº.130/2021- de 252 
iniciativa do vereador Fernandes Sabiá - o qual requer que a Mesa Executiva da Câmara 253 
encaminhe expediente à Excelentíssima Prefeita municipal Francineti Maria Rodrigues 254 
Carvalho, solicitando reforma da escola Pedro Ferreira Costa, no bairro Angélica e a 255 
reconstrução de parte do muro da escola que desabou. Que da decisão da casa, se dê a 256 
conhecer a direção da escola acima mencionada e aos meios de comunicação do município; 257 
Proposição nº.131/2021- de iniciativa do vereador Vagner Sena- o qual requer que a Mesa 258 
Executiva da Câmara encaminhe expediente a Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal 259 
Francineti Carvalho, solicitando a restauração da rampa para embarque e desembarque de 260 
pessoas na Travessa Padre Pimentel, perímetro compreendido entre Paragás e Vale Eventos 261 
(via de acesso fluvial). Que a decisão da Casa seja dada conhecimento aos munícipes 262 
através dos meios de comunicação do nosso município. Proposição nº.132/2021- de 263 
iniciativa do vereador Aluisio Corrêa e Outros - os quais requerem que a Mesa Executiva da 264 
Câmara encaminhe expediente ao excelentíssimo senhor Hélder Barbalho – Governador do 265 
Estado do Pará, solicitando a construção de um terminal rodoviário alternativo no município 266 
de Abaetetuba; Proposição nº.133/2021- de iniciativa do vereador Sotério Fagundes - o qual 267 
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requer que a Mesa Executiva da Câmara encaminhe expediente a Excelentíssima Senhora 268 
Francineti Maria Rodrigues Carvalho, Prefeita municipal de Abaetetuba, solicitando a limpeza 269 
e aterramento do ramal Poço da Moça – comunidade Bacuri, na estrada. Que da decisão da 270 
Casa, seja dado a conhecer aos moradores do ramal e aos órgãos de imprensa do município; 271 
Proposição nº.134/2021- de iniciativa do vereador pastor Gilberto - o qual requer que a Mesa 272 
Executiva da Câmara encaminhe expediente a Excelentíssima Prefeita municipal Francineti 273 
Maria Rodrigues Carvalho e a Secretária de obras, solicitando a manutenção de asfaltamento 274 
e iluminação pública da Travessa Tiradentes (conhecida como rua da lama) e Travessa Rui 275 
Barbosa, pois a situação vivenciada tem afetado o cotidiano e causado prejuízos para 276 
motoristas e pedestres; Proposição nº.135/2021- de iniciativa do vereador Regi Mota - o qual 277 
requer que a Mesa Executiva da Câmara encaminhe expediente a  Excelentíssima Senhora 278 
Francineti Maria Rodrigues Carvalho, Prefeita constitucional deste município, solicitando a 279 
reforma da escola Padre Anchieta, localizada no rio baixo Ajuaí, pois a mesma encontra-se 280 
em situação precária para o devido funcionamento, assim, correspondendo as necessidades 281 
das crianças e jovens da localidade. Que da decisão da Casa, se dê a conhecer aos 282 
moradores da comunidade e à direção da escola. Proposição nº.136/2021- de iniciativa do 283 
vereador Max Fera - o qual requer que a Mesa Executiva da Câmara encaminhe expediente a 284 
Excelentíssima Prefeita municipal Senhora Francineti Maria Rodrigues Carvalho, solicitando a 285 
prorrogação do horário limite de funcionamento dos bares e restaurantes de Abaetetuba, de 286 
23:00 h as 00:00 h, no município de Abaetetuba, como forma de amenizar o impacto que o 287 
setor de bares e restaurantes está sofrendo. Que da decisão da Casa se dê a conhecer à 288 
comunidade abaetetubense e aos meios de comunicação de nosso município; Proposição 289 
nº.137/2021- de iniciativa do vereador Ezequiel das Campanhas - o qual requer que a Mesa 290 
Executiva da Câmara encaminhe expediente a Excelentíssima Senhora Francineti Maria 291 
Rodrigues Carvalho, Prefeita municipal de Abaetetuba, para que direcione a Secretaria de 292 
Obras, solicitando a reconstrução da ponte em concreto, tal qual dá acesso às residências, na 293 
Travessa Santa Izabel, mais precisamente no perímetro compreendido entre a rua Frei José 294 
Maria de Manaus e o rio Jacarequara no bairro Algodoal. Que da decisão da Casa se dê a 295 
conhecer aos meios de comunicação de nosso município e aos moradores da citada 296 
localidade; Proposição nº.138/2021- de iniciativa do vereador Emerson Negrão - o qual requer 297 
que a Mesa Executiva da Câmara encaminhe expediente a Excelentíssima Senhora 298 
Francineti Maria Rodrigues Carvalho, Prefeita municipal de Abaetetuba, projeto de lei 299 
indicativo (em anexo), que dispõe sobre a qualificação de entidades sem fins lucrativos como 300 
organizações sociais no âmbito de município de Abaetetuba; Proposição nº.139/2021- de 301 
iniciativa da vereadora Edileuza e Outros - os quais requerem que a Mesa Executiva da 302 
Câmara encaminhe expediente a sua excelência a Prefeita municipal Francineti Maria 303 
Rodrigues Carvalho solicitando uma audiência pública sobre iluminação pública em nosso 304 
município. E que sejam convocadas a representação da Equatorial Energia, SEMOB e 305 
secretaria de Administração para prestarem esclarecimentos, e juntos tomarmos 306 
encaminhamentos para resolução dos problemas desta pauta. Que da decisão seja dado 307 
conhecer a comunidade, por meio das redes sociais oficiais da Câmara, rádio comunitária 308 
Guarany FM, rádio comunitária Miriti FM, rádio Conceição e meios de comunicação em geral; 309 
Proposição nº.140/2021- de iniciativa da vereadora Edileuza Muniz - a qual requer que a 310 
Mesa Executiva da Câmara encaminhe expediente a sua excelência a Prefeita municipal 311 
Francineti Maria Rodrigues Carvalho, solicitando “a conclusão do projeto de ordenamento da 312 
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feira, com a construção de barracas personalizadas” para atender as demandas pelo 313 
desenvolvimento com sustentabilidade econômica e ambiental. Que da decisão da Casa seja 314 
dado a conhecer à comunidade, por meio das redes sociais oficiais da Câmara, rádio 315 
comunitária Guarany FM, rádio comunitária miriti FM, rádio Conceição, gabinete do Deputado 316 
Estadual Carlos Bordalo (PT) e meios de comunicação em geral; Proposição nº.141/2021- 317 
de iniciativa do vereador Aluisio Correa – o qual requer que a Mesa Executiva da Câmara 318 
encaminhe expediente a Excelentíssima Senhora Francineti Maria Rodrigues Carvalho - 319 
Prefeita municipal de Abaetetuba, solicitando terraplenagem e pavimentação asfáltica  da rua 320 
José Latino Lídio da Silva, localizada no bairro Santa Rosa. Que da decisão da Casa seja 321 
dado conhecimento aos meios de comunicação de nosso município, e aos moradores da 322 
citada rua; Proposição nº.142/2021- de iniciativa da vereadora professora Madalena  – a qual 323 
requer que a Mesa Executiva da Câmara encaminhe expediente a Excelentíssima Senhora 324 
Prefeita municipal Francineti Carvalho e à excelentíssima Senhora Secretária de Saúde 325 
Francinete Lobato, para que  realizem a instalação do CTEA no município de Abaetetuba, a 326 
fim de garantir às pessoas com TEA o acompanhamento com profissionais especializados na 327 
sede do município, com recursos do Governo Federal. Submetidas à discussão, os 328 
vereadores Sotério Fagundes, Vagner Sena, Edileuza Muniz, Ezequiel das Campanhas e 329 
professora Madalena ressaltaram a importância de seus requerimentos e também indicaram 330 
votar favoravelmente às Proposições de seus pares. Submetidas à votação, as Proposições 331 
em pauta foram aprovadas por unanimidade pelo Plenário. Não havendo debatedores 332 
inscritos para o horário destinado às Lideranças Partidárias e nada mais havendo a tratar, o 333 
Senhor Presidente deu por encerrada a presente Sessão Ordinária e convocou as Senhoras 334 
vereadoras e Senhores Vereadores para, em cinco minutos, participarem da Sessão 335 
Extraordinária que votará o Projeto de Lei n° 025/2021 e o Projeto de Lei n° 026/2021 em 2° 336 
turno. Em firmeza e para constar foi lavrada a presente ATA que depois de lida e achada 337 
conforme, será aprovada pelo Plenário e assinada pelos membros da Mesa.  338 
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