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ATA N°.027 DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL 
DE ABAETETUBA, REALIZADA EM 09.06.2021. 
 

Aos nove dias do mês de junho 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: Aluísio Monteiro Correa, 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, Maria 7 
Madalena Silva da Silva, Max Willian Sousa Farias, Elder da Silva Feio, Emerson João 8 
Negrão Rodrigues, Sotério Oliveira Fagundes, Vagner Sena e Reginaldo Mota. Havendo 9 
número legal o Senhor Presidente deu por aberto os trabalhos da presente Sessão Ordinária 10 
e autorizou a leitura do expediente recebido. Do expediente constou: Projeto de Lei n° 11 
031/2021 - INSTITUI AUXÍLIO FINANCEIRO AOS ARTESÃOS DO MUNICÍPIO DE 12 
ABAETETUBA-PARÁ, CADASTRADOS PARA PARTICIPAÇÃO NO XVII FESTIVAL DO 13 
MIRITI, de Origem do Poder Executivo e Moção n° 002/2021, do Gabinete da Vereadora 14 
professora Madalena. No horário destinado ao Pequeno Expediente, pronunciou-se a 15 
vereadora Edileuza Muniz para parabenizar a vereadora professora Madalena pela Moção 16 
apresentada no Expediente e criticar o Governo Federal pela ausência de políticas públicas 17 
voltadas às comunidades quilombolas. O vereador Regi Mota saudou os trabalhadores 18 
feirantes, presentes na galeria da Casa e adiantou seu total apoio ao atendimento das 19 
demandas dos trabalhadores. Logo após, pronunciou-se o vereador Cristiano Lopes, que 20 
destacou os serviços de tapa buracos nas vias do município. Ato contínuo, o vereador Vagner 21 
Sena elogiou a guarnição da PM pelas ações que estão sendo feitas na vila de Beja, 22 
comandas pelo Sargento De Souza. Pronunciou-se o vereador Ezequiel das Campanhas para 23 
ressaltar o importante trabalho do CAPS II, com sede no Seminário Nossa Senhora de 24 
Guardalupe, no que concerne aos serviços especializados em saúde mental. Em seguida o 25 
vereador Edinho Silva solidarizou-se com a família da servidora Kátia, lotada na Secretaria 26 
Municipal de Obras e Viação, pelo seu falecimento, o parlamentar também destacou a 27 
entrega pelo governador do Estado do Hospital Regional da Mulher. A vereadora professora 28 
Madalena pediu apoio à aprovação da Moção de sua autoria, lida no Expediente e criticou o 29 
Presidente Jair Bolsonaro pela flexibilização na legislação em torno de políticas voltadas às 30 
comunidades Quilombolas. A vereadora também se solidarizou e pediu votos de pesar pelo 31 
falecimento da servidora Kátia. Pronunciou-se o vereador Sotério Fagundes, que falou sobre 32 
os serviços de tapa buracos e a retomada do Projeto SELTA Z, o qual objetiva levar água 33 
potável para os moradores da região ribeirinha do Município. O vereador Gelciney Matos 34 
destacou a reunião que tivera com os trabalhadores do Matadouro municipal e a Promotoria 35 
do Município, cuja pauta foi a reabertura do Matadouro. Na reunião, segundo o vereador, o 36 
Ministério Público sinalizou que aguarda decisão judicial para que seja liberado o local; o 37 
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vereador, então, sugeriu que o Poder Executivo pudesse enviar expediente ao judiciário 38 
pedindo a reabertura do local. A vereadora Jô Dias, em seu pronunciamento, elogiou a 39 
atuação da Fundação Cultural Abaetetubense no apoio à cultura, principalmente pela 40 
subvenção às atividades da quadra junina, que nesse ano se realizará através de lives. A 41 
parlamentar ainda destacou a atuação de seu gabinete móvel e o colocou à disposição da 42 
população local. Chegado o horário destinado à Tribuna Popular, pronunciou-se a Senhora 43 
Rosenilda Cardim Nunes, moradora da Vila de Beja. A oradora trouxe aos Senhores 44 
Vereadores algumas demandas dos moradores da Vila, das quais destacou a situação 45 
precária das ruas da localidade, que, segundo a moradora, há anos não recebem 46 
manutenções. A oradora trouxe também abaixo-assinado e fotografias que comprovam os 47 
seus relatos e a indignação dos moradores da Vila de Beja. Concluiu agradecendo ao 48 
Governo Estadual pela entrega da Escola são Miguel e pediu apoio para a construção de um 49 
calçadão em torno da Escola e também a instalação de uma lombada, a fim de se garantir 50 
segurança ao alunos. Em seguida, pronunciou-se o senhor Leonildo Ferreira Bitencourt, 51 
comerciante feirante, na ocasião o orador queixou-se da situação crítica com a qual os 52 
feirantes estão convivendo nesses primeiros seis meses da atual gestão municipal; o orador 53 
dirigiu-se ao líder do governo, vereador Sotério Fagundes, e disse que os trabalhadores estão 54 
sofrendo com os tapumes deixados pela obra da orla da cidade, fato que afastou os clientes 55 
do local. Além disso, o orador afirmou que a limpeza pública daquela área como também as 56 
rondas policiais, deixaram de ser efetivas, e que os feirante estão a mercê de doenças e de 57 
constantes assaltos e arrombamentos. O orador conclui seu pronunciamento pedindo que o 58 
poder público municipal se faça presente e dialoguem com os trabalhadores feirantes, na 59 
busca pela retirada dos tapumes daquela área da orla. Ainda no horário destinado a Tribuna 60 
Popular, pronunciou-se o senhor Zaqueu Lima Correa, comerciante feirante do beiradão. O 61 
orador também trouxe aos vereadores as demandas dos trabalhadores feirantes e pediu a 62 
retirada dos tapumes da obra da orla, retirando o direito de ir e vir dos trabalhadores, afirmou 63 
também ter tido conversado com o engenheiro da obra e escutou deste que, existem 200 64 
metros de orla pronta, e que não oferece risco algum aos trabalhadores, disse ele. Conclui 65 
pedindo providências aos vereadores, dada a possibilidade de os trabalhadores agirem por 66 
conta própria, ressaltou o orador. Passou-se então ao Grande Expediente, nesse momento o 67 
senhor Presidente informou aos senhores vereadores o teor do Oficio n° 123/2021 – 68 
GABINETE SEMAS e autorizou que a equipe da Secretaria Municipal de Assistência Social 69 
fizesse pronunciamentos em alusão ao Dia Mundial de Enfrentamento ao Trabalho Infantil 70 
(doze de junho). Pronunciaram-se a Senhora Josiane da Costa Baia – Secretária Municipal de 71 
Assistência Social; a Senhora Marléia Nazaré Sobrinho – diretora de gestão do SUAS e a 72 
Senhora Rosa – Assistente Social, lotada no CRAS POLO 07. Na ocasião, agradeceram o 73 
espaço concedido e pediram apoio aos senhores vereadores na divulgação e conscientização 74 
da Campanha, lembraram que o Município já foi manchete nacional em 1999 pelo número 75 
alarmante de crianças trabalhando em olarias no município. Concluíram destacando os efeitos 76 
nocivos do trabalho infantil em relação a aspectos físicos e psicológicos em crianças e 77 
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adolescente e também da importância que os programas sociais e políticas públicas no 78 
enfrentamento desse mal, e citaram como exemplo, o Programa de Erradicação do Trabalho 79 
Infantil – PETI, que devolveu a infância de muitas crianças quando da sua implantação. 80 
Devidamente inscrito, pronunciou-se o vereador Emerson Negrão para destacar a lentidão 81 
nos serviços de tapa buracos das vias públicas, segundo o vereador, a equipe de trabalho 82 
está há uma semana na mesma rua. O vereador também se dirigiu ao líder do governo e 83 
pediu que fosse feita uma agenda para discutir a situação dos trabalhadores feirantes. Em 84 
aparte, o vereador Sotério Fagundes disse que entrou em contato com o Poder Executivo e 85 
aguarda uma resposta sobre o agendamento de uma reunião com os trabalhadores do 86 
beiradão. A vereadora Edileuza Muniz parabenizou a Assistente Social do pólo 07 pela sua 87 
bela história de vida e ressaltou a importância das políticas públicas para a erradicação do 88 
trabalho infantil, políticas que podem mudar a história de vida de crianças; a parlamentar 89 
ainda cobrou do Poder Executivo um cronograma de trabalho para a recuperação dos ramais 90 
e destacou que a Empresa responsável pela construção da Orla Municipal participe da 91 
reunião com os trabalhadores do beiradão. O vereador Regi Mota elogiou o trabalho da 92 
equipe da Secretaria de Assistência Social pela conscientização do publico no enfrentamento 93 
ao trabalho infantil, o vereador parabenizou ainda a senhora Rosenilda pela liderança frente 94 
aos problemas enfrentados pelos moradores da vila de Beja. O parlamentar dirigiu-se aos 95 
trabalhadores feirantes e disse que a Casa já aprovou Proposição de sua autoria, solicitando 96 
a retirada dos tapumes da obra da Orla, o que não foi atendido pelo Poder Executivo; o 97 
vereador sugeriu que o Secretário de Educação fosse novamente convocado para prestar 98 
informações sobre os kits de merenda escolar e também cobrou a presença do SINTEP na 99 
fiscalização da entrega dos kits. O vereador Cristiano Lopes elogiou a atuação da equipe da 100 
Secretaria de Assistência Social na conscientização da nocividade do trabalho infantil. Em 101 
relação a questão da precariedade das vias públicas na Vila de Beja, disse que já propôs ao 102 
Poder Executivo, por maio da Proposição 11/2020 a permanência de uma pá carregadora e 103 
de um trator na vila, a fim de minorar os transtornos dos que transitam pelas ruas da vila e 104 
que espera que o Poder Executivo acate sua proposta. Pronunciou-se o vereador Vagner 105 
Sena que disse ter feito varias visitas à Vila de Beja e confirmou o péssimo estado das vias, e 106 
por isso, a Proposição que será votada na presente sessão é destinada à população da vila. 107 
O parlamentar também indicou ao Poder Executivo a construção em alvenaria Escola Santa 108 
Ângela – rio Acaraqui. O vereador Ezequiel das Campanhas elogiou a ação da Secretaria 109 
Municipal de Assistência Social e, em relação ao à retirada dos tapumes, disse que é 110 
necessário estudar melhor a questão, dado o desabamento de um parte da orla no amo 111 
passado. Pronunciou-se o vereador Edinho Silva para solidarizar-se com os trabalhadores 112 
feirantes e denunciar o sumiço de cerca de duas mil doses da vacina Coronavac. Segundo o 113 
parlamentar, recebeu expediente oriundo da Secretaria de Estado de Saúde (SESPA) no qual 114 
pediu esclarecimento sobre o andamento na vacinação do município e foi informado de que, 115 
em reunião entre a SESPA e Secretaria Municipal de Saúde, esta teria reconhecido o sumiço 116 
de cerca de duas mil doses da vacina Coronavac. Diante dos fatos, o vereador solicitou a 117 
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presença do Senhor Tiago Braga, responsável competente pela vacinação no município, para 118 
elucidar os fatos e informou que já registrou boletim de ocorrência junto à Policia Civil para 119 
que se instaure inquérito policial para apurar o sumiço das vacinas. Em aparte, o vereador 120 
Presidente Aluisio Corrêa, disse encaminhou expediente ao Senhor Tiago Braga, solicitando a 121 
presença deste para prestar esclarecimentos sobre o fato narrado pelo vereador Edinho Silva. 122 
A vereadora professora Madalena falou de sua Proposição, a qual indica a criação do 123 
Conselho Municipal de Direitos humanos; a parlamentar destacou a importância do conselho 124 
na busca por políticas públicas, inclusive no enfrentamento a exploração do trabalho infantil. A 125 
parlamentar também externou sua preocupação em relação aos kits de merenda escolar, 126 
disse que a Secretaria de Educação recebeu recursos da ordem de 1.236.434,00 do FNDE e 127 
os alunos ainda não receberam os kits de merenda escolar. Por sua vez, o vereador Sotério 128 
Fagundes disse que todo o processo licitatório para a entrega dos kits já foi feito, no entanto, 129 
das 3 empresas que foram vencedoras da licitação, uma delas ainda não entregou os itens da 130 
cesta, o que provocou atrasos na entrega dos kits aos alunos; o parlamentar disse que a 131 
Secretaria de Educação já está tomando as providências cabíveis e que o Secretário está a 132 
disposição da Casa para prestar esclarecimentos; em relação à agenda da reunião com os 133 
feirantes, o vereador informou que esta ocorrerá no dia dezessete de junho, às 15 horas, no 134 
prédio da Secretaria municipal de Obras. Pronunciou-se o vereador Max Fera para manifestar 135 
sua preocupação em relação à denuncia feita pelo vereador Edinho Silva como também a não 136 
entrega dos kits de merenda escolar aos alunos da rede pública, por outro lado, o parlamentar 137 
elogiou a iniciativo do Poder Executivo ao retomar o projeto SELTA Z, o qual distribuirá água 138 
potável de qualidade aos moradores ribeirinhos. Anunciada a Ordem do Dia, o senhor 139 
Presidente passou a submeter ao plenário a matéria em pauta, em pauta as proposições: 140 
PROPOSIÇÃO Nº. 158/2021 – de iniciativa do vereador Fernandes Sabiá - o qual requer que 141 
a Mesa Executiva da Câmara encaminhe expediente a Excelentíssima Senhora Prefeita 142 
municipal Francineti Maria Rodrigues Carvalho, solicitando que autorize a Secretaria de Obras 143 
os serviços de limpeza e aterramento do ramal santo expedito, para que os moradores 144 
possam trafegar com tranquilidade. que da decisão da Casa seja dado conhecimento aos 145 
moradores do citado ramal e aos órgãos de imprensa do município; PROPOSIÇÃO 146 
Nº.159/2021 – de iniciativa do vereador Vagner Sena - o qual requer que a Mesa Executiva da 147 
Câmara encaminhe expediente a sua Excelência a Prefeita municipal solicitando a realização 148 
de serviços de pavimentação asfáltica e iluminação pública (luminária de led) para a Alameda 149 
Ceará (a qual corta a Av. Ceará) no bairro Francilândia. que a decisão da Casa seja dado 150 
conhecimento aos munícipes através dos meios de comunicação do nosso município; 151 
PROPOSIÇÃO Nº.160/2021 – de iniciativa do vereador  Sotério Fagundes - o qual requer que 152 
a Mesa Executiva da Câmara encaminhe expediente a excelentíssima senhora Prefeita 153 
municipal, Francineti Maria Rodrigues Carvalho, solicitando a reforma em caráter de urgência 154 
do prédio da Escola de Ensino Fundamental João Maria – localidade Rio Doce. que da 155 
decisão da Casa se dê a conhecer aos moradores da comunidade e imprensa. 156 
PROPOSIÇÃO Nº.161/2021 – de iniciativa do vereador  Cristiano Lopes - o qual requer que a 157 
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Mesa Executiva da Câmara encaminhe expediente a Excelentíssima senhora Francineti 158 
Carvalho, Prefeita municipal de Abaetetuba, para que direcione ao setor competente de sua 159 
administração, a instalação de semáforo na esquina da Avenida D. Pedro II com a rua Padre 160 
Luiz Varela, que da decisão da Casa se dê a conhecer aos meios de comunicação de nosso 161 
município a fim de informar a população em geral; PROPOSIÇÃO Nº.162/2021 – de iniciativa 162 
do vereador  Edinho Silva - o qual requer que a Mesa Executiva da Câmara encaminhe 163 
expediente a  Secretaria de Obras e Viação do município de Abaetetuba/Pa, na pessoa da 164 
senhora Secretária Zenilda Trindade da Costa, a fim de que tome providências relacionadas 165 
aos serviços de tubulação, aterramento, terraplenagem, meio fio, pavimentação asfáltica e 166 
quaisquer outras medidas necessárias à resolução do problema de falta de pavimentação 167 
asfáltica, buracos e  inundações na rua da tranquilidade, entre as 5ª e 6ª Travessas do bairro 168 
Angélica. que da decisão da Casa se dê publicidade via meios e comunicação; PROPOSIÇÃO 169 
Nº.163/2021 – de iniciativa da vereadora professora Madalena  - a qual requer que a Mesa 170 
Executiva da Câmara encaminhe expediente a  Excelentíssima senhora Prefeita municipal 171 
Francineti Carvalho, solicitando à nobre gestora a criação do conselho municipal de direitos 172 
humanos de Abaetetuba, a fim de acompanhar casos de violações destes direitos e desse 173 
modo, promover políticas públicas que visem combater estas violações. Que da decisão da 174 
casa, seja dada ampla divulgação a esta proposta via meios de comunicação; PROPOSIÇÃO 175 
Nº.164/2021 – de iniciativa da vereadora Edileuza Muniz - a qual requer que a Mesa 176 
Executiva da Câmara encaminhe expediente a  Prefeita municipal Francineti Maria Rodrigues 177 
Carvalho, para que encaminhe a secretaria municipal de saúde a senhora Francineti Carvalho 178 
Lobato, tomar providências necessárias para a “reforma, ampliação e informatização do 179 
centro de saúde Dr. Heraldo Pantoja” que vise melhorar a qualidade e agilidade no 180 
atendimento aos pacientes. Que da decisão seja dado conhecer a comunidade, ao Conselho 181 
Municipal de saúde, ao sindicatos dos trabalhadores rurais - STTR, paróquia das ilhas, Z-14 182 
colônia de pescadores, MORIVA, rádio comunitária Guarany Fm e Miriti Fm, rádio Conceição 183 
e meios de comunicação em geral. PROPOSIÇÃO Nº.165/2021 – de iniciativa do vereador  184 
Ezequiel das Campanhas - o qual requer que a Mesa Executiva da Câmara encaminhe 185 
expediente a Excelentíssima senhora Francineti Maria Rodrigues Carvalho, prefeita municipal 186 
de Abaetetuba, para que direcione a Secretaria de Obras, solicitando a revitalização e 187 
padronização da calçada (passeio), incluindo a construção de piso tátil, na avenida D. Pedro 188 
II. Que da decisão da Casa se dê a conhecer aos moradores e aos meios de comunicação de 189 
nosso município. PROPOSIÇÃO Nº.166/2021 – de iniciativa do vereador  Gelciney Matos - 190 
Gel - o qual requer que a Mesa Executiva da Câmara encaminhe expediente a ilustríssima 191 
senhora Secretária Municipal de Saúde, solicitando da mesma que realize uma ação saúde 192 
na localidade rio Piquiarana, com os seguintes atendimentos: consultas, exames de rotina, 193 
vacinas,testes, verificação de pressão arterial, preventivos do colo uterino, saúde bucal e 194 
outros. Que da decisão da Casa se dê a conhecer aos moradores do local, e aos órgãos de 195 
imprensa do município; PROPOSIÇÃO Nº. 167/2021 – de iniciativa do vereador Regi Mota – 196 
o qual requer que a Mesa Executiva da Câmara Encaminhe Expediente ao ilustríssimos 197 
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Senhor Jefferson Felgueiras, solicitando do Mesmo uma justificativa por escrito (Resposta) 198 
sobre o kit escolar. Que da decisão desta casa se dê a conhecer aos meios de comunicação 199 
de nosso município; PROPOSIÇÃO Nº.168/2021 – de iniciativa do vereador  pastor Gilberto - 200 
o qual requer que a Mesa Executiva da Câmara encaminhe expediente a Excelentíssima 201 
Prefeita municipal Francineti Maria Rodrigues Carvalho e a secretária de saúde, solicitando a 202 
imunização contra a Covid-19 aos pastores, padres e pais de santo, pois as igrejas de 203 
qualquer religião fazem parte de um serviço essencial, efetuando um trabalho importantíssimo 204 
como: social, motivacional, emocional e espiritual. Que da decisão da Casa se dê a conhecer 205 
aos órgãos de imprensa local de nosso município; PROPOSIÇÃO Nº.169/2021 – de iniciativa 206 
da vereadora  Jô Dias - a qual requer que a Mesa Executiva da Câmara encaminhe 207 
expediente a Secretaria Municipal de Saúde solicitando reforma e equipagem do posto de 208 
saúde do rio Maracapucu São José. Que da decisão da Casa se dê a conhecer aos meios de 209 
comunicação de nosso município e aos moradores da citada localidade. Submetidas à 210 
discussão, os vereadores Regi Mota, Edileuza Muniz, Vagner Sena, Cristiano Lopes, Jô Dias 211 
e Edinho Silva defenderam a aprovação de suas Proposições, dada a relevância dessas à 212 
comunidade local. Submetidas à votação, todas as Proposições foram aprovadas por 213 
unanimidade. Não havendo inscritos ao horário destinado às Lideranças Partidárias e nada 214 
mais havendo a tratar, o Senhor Presidente deu por encerrada a presente sessão e convocou 215 
as Senhoras e Senhores Vereadores para a próxima Sessão Ordinária, que se realizará no 216 
dia dezesseis de junho de dois mil e vinte e um. Em firmeza e para constar foi lavrada a 217 
presente ATA que depois de lida e achada conforme, será aprovada pelo Plenário e assinada 218 
pelos membros da Mesa. 219 
  
APROVADA EM 16 DE JUNHO DE 2021.  
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