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ATA N°.028 DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL 
DE ABAETETUBA, REALIZADA EM 16.06.2021. 
 

Aos dezesseis dias do mês de junho 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: Aluísio Monteiro 5 
Correa, 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, Max Willian Sousa Farias, Elder da Silva Feio, Emerson João Negrão 8 
Rodrigues, Sotério Oliveira Fagundes, Vagner Sena e Reginaldo Mota. Havendo número legal 9 
o Senhor Presidente deu por aberto os trabalhos da presente Sessão submetendo à 10 
discussão as ATAS das Sessões dos dias 26-05-2021 e 09-06-2021, que logo após foram 11 
aprovadas por unanimidade pelo Plenário. Em seguida, o Senhor Presidente autorizou a 12 
leitura do expediente recebido, do expediente constou: Nota de Esclarecimento da Federação 13 
Paraense de Jiu-jitsu; Nota de Esclarecimento da Assessoria de Comunicação da Prefeitura 14 
Municipal de Abaetetuba e Ofício n°.076/20021 - oriundo do Gabinete da vereadora 15 
professora Madalena. No horário destinado ao Pequeno Expediente, pronunciaram-se os 16 
vereadores Regi Mota, Edileuza Muniz, Ezequiel das Campanhas, Edinho Silva, Sotério 17 
Fagundes, Gelciney Matos, Max Fera, Jô Dias e o vereador Presidente Aluisio Corrêa, que 18 
justificou a ausência da vereadora professora Madalena em razão de atividades acadêmicas 19 
em Belém do Pará. Chegado o horário destinado à Tribuna Popular, pronunciou-se o senhor 20 
Amilton Cardoso da Costa, morador da comunidade Chicolândia, bairro de Algodoal. Na 21 
ocasião o morador trouxe vários apelos da comunidade, em especial por água potável, o 22 
orador também afirmou que a comunidade é carente de vários serviços públicos, dos quais 23 
destacou: saneamento básico, limpeza pública e iluminação pública, e concluiu seu 24 
pronunciamento solicitando auxilio dos senhores vereadores, na tentativa de minimizar os 25 
anseios de sua comunidade. Em atendimento ao Requerimento Verbal n° 007/2021, por meio 26 
do qual o vereador Gelciney Matos Convida o chefe do Setor de Vacinação Thiago Braga, 27 
para trazer à Casa a explanação geral de dados vacinais e, em face das denúncias trazidas 28 
pelo vereador Edinho Silva (MDB), que identificou o sumiço de mais de duas mil doses de 29 
vacinas, reconhecido, segundo este vereador, pela própria Secretaria de Saúde, o vereador 30 
Presidente autorizou que o Senhor Thiago Braga, trouxesse esclarecimentos à Casa 31 
Legislativa sobre os fatos. O Senhor Thiago Braga passou então a fazer as considerações 32 
sobre o panorama da vacinação no município e agradeceu alguns vereadores pela 33 
participação, fiscalização e apoio dado à equipe de vacinação, disse que encaminhou ao 34 
gabinete do vereador Gelciney Matos todas as informações que lhe foi solicitada. Em relação 35 
às denúncias apontadas pelo vereador Edinho Silva, o responsável pela vacinação, lamentou 36 
o fato de o vereador não ter tido acesso ao relatório, que foi colocado à disposição para cópia 37 
pelo vereador Gelciney Matos. O senhor Tiago Braga também criticou o vereador Edinho Silva 38 
pela exposição caluniosa de sua honra a mais de cento e sessenta e quatro mil habitantes, ao 39 
questionar na Sessão Ordinária do dia nove de junho: “ONDE O SENHOR THIAGO 40 
COLOCOU AS DOSES DA VACINA?”. Em relação à denúncia feita pelo vereador Edinho 41 
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Silva, o senhor Thiago dirigiu-se aos vereadores e mostrou as notas de recebimento das duas 42 
doses das vacinas (D1 e D2) para a faixa etária de 60 a 64 anos, a qual mostrou que o 43 
município recebeu doses inferiores das quais o vereador autor da denúncia tivera mencionado 44 
na Sessão do dia nove de junho. O responsável pelo Setor de Vacinação da Secretaria de 45 
Saúde, afirmou que o déficit no número de vacinas era maior do que foi mencionado pelo 46 
vereador Edinho, e seria da ordem de três mil cento e dezessete doses. Isso, segundo o 47 
senhor Thiago Braga, pode ser explicado pelo atraso na alimentação do sistema e pelas 48 
perdas técnicas, admitidas pelo próprio Ministério da Saúde. Após a alimentação do sistema, 49 
o déficit no número de vacinas passou a ser de pouco mais de mil e duzentas doses, disse o 50 
responsável pelo setor de vacinação e que, considerando o total de doses que o município 51 
recebeu (setenta mil, duzentas e cinquenta e sete doses), o déficit chega a aproximadamente 52 
um vírgula nove por cento, sendo essa inconsistência perfeitamente admitida no percentual 53 
de perdas técnicas. Em relação às perdas técnica, o senhor Thiago Braga apresentou vários 54 
municípios de geografia mais favorável do que a de Abaetetuba que tiveram perdas técnicas 55 
superiores a que ocorreu no município. Sobre a vacinação contra a gripe, que o vereador 56 
Edinho Silva afirmou que esta estaria disponível à população desde o mês de janeiro, o 57 
senhor Thiago Braga mostrou nota de recebimento datada em quatro de abril, o que contradiz 58 
as informações do vereador autor das denúncias. Em ato contínuo, pronunciou-se o vereador 59 
Edinho Silva, o qual se dirigiu ao Senhor Thiago e o disse que tais explicações deverão ser 60 
dadas ao Ministério Público Estadual e ao Ministério Público Federal, órgãos em que 61 
protocolou as denúncias: a) do sumiço das doses da vacina e b) o não cumprimento do Plano 62 
Nacional de Imunização. O vereador afirmou estar exercendo sua função de fiscalizador e 63 
pediu que a Prefeitura retirasse a nota em que o chama de mentiroso. O vereador também 64 
disse que recebe várias demandas de pessoas na faixa etária de 60 a 65 anos que aguardam 65 
a vacinação e que as doses sumidas poderiam ter atendido a essas demandas. Logo após 66 
pronunciou-se a Senhora Francinete Lobato, Secretária de Saúde do Município, a qual expôs 67 
a sua trajetória no Serviço Público Municipal e Estadual bem como da atuação da pasta que 68 
dirige. A Secretária disse estar surpresa com o conhecimento pelo vereador Edinho Silva do 69 
Relatório encaminhado da Secretaria de Estado de Saúde (SESPA - 6ª REGIONAL) 70 
endereçado a apenas três autoridades públicas do Município. Em ralação às denúncias 71 
protocoladas junto ao Ministério Público, disse ser grata ao vereador pela iniciativa e ressaltou 72 
a importância que o Órgão tem exercido no que diz respeito à vacinação no Município. A 73 
Secretária destacou o empenho que a Prefeita do Município tem empreendido frente à 74 
vacinação e qualquer tentativa de denegrir imagem da Gestora Municipal é injusta, a 75 
secretária argumentou que erros podem acontecer dentro de qualquer equipe de trabalho e 76 
que irá responder a todas às solicitações feitas pela SESPA e, se for o caso, irá solicitar o 77 
afastamento do atual responsável pela vacinação no município, para que este possa se 78 
defender das acusações a ele imputadas; conclui seu pronunciamento afirmando que, caso 79 
seja verificada qualquer irregularidades, será punida na forma legal. Passou-se então ao 80 
Grande Expediente; devidamente inscrito, o vereador Aluisio Corrêa destacou a importância 81 
do debate à elucidação da denúncia feita pelo vereador Edinho Silva, disse que a Casa 82 
Legislativa está a serviço do Povo, o parlamentar indicou apoio ao vereador Edinho e 83 
destacou que o Ministério Público fará os encaminhamentos necessários e que a Câmara 84 
tomará as devidas providências em relação à denúncia do sumiço das doses da vacina. 85 
Pronunciou-se o vereador Emerson Negrão, que criticou o emaranhado de dados expostos 86 
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referentes ao número de pessoas imunizadas, dos quais não se podem fazer inferências 87 
efetivas, disse o vereador. Este sugeriu que o Sistema que contém o quantitativo de doses de 88 
vacinas aplicadas fosse atualizado e que a Câmara recebesse relatórios mais bem 89 
elaborados, com dados mais satisfatórios e com o detalhamento de todas as perdas técnicas 90 
a fim de que se esclareça a real situação do município em relação à vacinação contra a 91 
Covid-19. A vereadora Edileuza Muniz destacou a importância do debate, disse ter muito 92 
respeito pela pessoa da Secretária de Saúde, mas que a Comissão de Saúde da Casa 93 
precisa de um relatório mais completo, mesmo porque os dados apresentados na presente 94 
sessão não são os mesmos apresentados à Comissão de Saúde, disse a vereadora. A 95 
parlamentar concluiu seu pronunciamento criticando a atuação de alguns grupos nas redes 96 
sociais, que usam tais ferramentas para disseminar calúnias e críticas sem qualquer 97 
fundamento. O vereador Regi Mota disse estar contemplado com a sugestão do vereador 98 
Emerson Negrão: a de que seja encaminhado à Casa um relatório completo sobre os dados 99 
da vacinação e das perdas técnicas. O parlamentar disse ainda que a Secretaria Municipal de 100 
Educação, dirigida pelo Senhor Jefferson Felgueiras, está sendo utilizada em prol de uma 101 
candidatura a Deputado Estadual, e que o RH da mencionada Secretaria é chefiado pela 102 
senhora Tatiane, cônjuge do futuro candidato. O vereador afirmou que vários de seus 103 
eleitores estão sendo obrigados, quando procuram a referida Secretaria, a trabalhar em prol 104 
da candidatura a Deputado Estadual do senhor Chiquinho, por isso pediu que a Mesa Diretora 105 
encaminhe expediente ao Secretário de Educação para a prestação de esclarecimentos a 106 
cerca dos fatos. Pronunciou-se o vereador Cristiano Lopes que, assim como a vereadora 107 
Edileuza Muniz, criticou a atuação de algumas pessoas que utilizam as redes sociais para 108 
caluniar e denegrir a imagem alheia, disse estar disponível a receber sugestões ou ações 109 
efetivas, das quais possam resultar a melhoria da qualidade de vida do abaetetubense. 110 
Pronunciou-se o vereador Vagner Sena para enaltecer a atitude da Secretária em esclarecer 111 
os fatos acerca do suposto sumiço de doses da vacina e disse estar surpreso com as 112 
melhorias que foram feitas na UPA municipal. Logo após, pronunciou-se o vereador Ezequiel 113 
das Campanhas que falou ter apresentado dois projetos de capitação de água junto a 114 
Companhia de Saneamento do Estado do Para - COSAMPA, que terão uma vazão de 70.000 115 
l/h e que amenizará a problemática da água no bairro de Algodoal. O paramentar conclui 116 
comentando sobre o conteúdo de sua Proposição e os benefícios que esta trará ao público 117 
infantil que necessitam de profissionais de neurologia. Pronunciou-se o vereador Edinho 118 
Silva, que elogiou a atitude da Secretária em afastar o Senhor Thiago Braga de seu atual 119 
cargo, para que haja mais lisura na apuração dos indícios de desvios de vacinas, o 120 
parlamentar lamentou os ataques de que foi vítima nas redes sociais, mas afirmou estar 121 
tranqüilo, pois está fazendo a sua obrigação, a de fiscalizador. O parlamentar conclui seu 122 
pronunciamento requerendo a listagem dos nomes de todos os profissionais da saúde que 123 
vieram, em seu horário de trabalho, acompanhar o senhor Thiago Braga. Em seu 124 
pronunciamento, o vereador Sotério Fagundes solidarizou-se com o responsável pelo setor 125 
de imunização da Secretaria Municipal de Saúde, dada a maneira como o seu nome foi 126 
exposto diante da população do Município, disse que é a favor da apuração do que ocorreu 127 
de fato, mas criticou a forma irresponsável de como a denúncia veio a publico, causando 128 
sérios prejuízos à imagem e honra do senhor Thiago Braga. Afirmou ainda que ninguém pode 129 
ser sacrificado pelo fato de não ter nascido em Abaetetuba e ser titular de cargo público 130 
municipal, citando o art. 5º, XV da Constituição Federal que prevê: "é livre a locomoção no 131 
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território nacional em tempo de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele 132 
entrar, permanecer ou dele sair com seus bens" quando esta menciona a livre locomoção no 133 
território nacional. Pronunciou-se o vereador Gelciney Matos para solicitar ao vereador 134 
Presidente a retomada do público à galeria da Casa e questionar a modificação feita em sua 135 
Proposição, pois segundo o parlamentar, é inviável requerer do Poder Executivo o multidão 136 
de limpeza pública para somente uma rua determinada; o vereador considera que seja 137 
possível solicitar o pedido para mais de um logradouro. Em aparte, o vereador Aluisio Correa 138 
dirigiu-se o vereador Gelciney o disse que zela pela segurança dos servidores da Casa e que 139 
tão logo a situação epidemiológica se estabilize, terá prazer em receber o povo na galeria da 140 
Casa. Pronunciou-se o vereador pastor Gilberto, que disse estar trabalhando em beneficio da 141 
comunidade abaetetubense, contudo não concorda com as criticas sem fundamentos das 142 
quais o Parlamento Municipal tem sido vítima, disse que espera que as pessoas tragam 143 
alternativas e sugestões para a solução dos problemas do Município. O vereador Max Fera 144 
pronunciou-se para pedir a união do parlamento em prol de que seja sanado o problema da 145 
água na comunidade da Chicolândia e aproveitou a presença da equipe de vacinação para 146 
parabenizar pelo serviço prestado à população. Pronunciou-se a vereadora Jô Dias para 147 
solidarizar-se com o Senhor Thiago Braga, pois, no passado, já foi caluniada e que as 148 
consequências são bastante dolorosas e marcam a vida de quem as sofre. O Vereador 149 
Fernandes Anselmo comentou que esteve lendo sobre a possibilidade de ocorrência de 150 
perdas técnicas em campanhas de vacinação e verificou que o Plano Nacional de Imunização 151 
admite tal possibilidade, disse ainda que não considera conveniente o afastamento do 152 
servidor de seu cargo, já que nem uma tese apresentada há indícios de desvio de vacinas. 153 
Anunciada a Ordem do Dia o senhor presidente passou a submeter ao plenário a matéria em 154 
pauta, em pauta as Proposições: Proposição nº. 170/2021 – de iniciativa da vereadora Jô 155 
Dias - a qual requer que a Mesa Executiva da Câmara encaminhe expediente a 156 
Excelentíssima Senhora Prefeita municipal Francineti Maria Rodrigues Carvalho, e a 157 
Secretaria Municipal de Obras, senhora Zenilda solicitando a realização de serviço de 158 
pavimentação do ramal N. Rocha, espaço rural do município de Abaetetuba. Que da decisão 159 
da Casa se dê a conhecer aos meios de comunicação de nosso município e aos moradores 160 
do local. Proposição nº.171/2021 – de iniciativa do vereador Cristiano Lopes – o qual requer 161 
que após decisão favorável do Plenário, a Mesa Executiva da Casa, envie expediente a 162 
Excelentíssima senhora Francineti Maria Rodrigues Carvalho, Prefeita municipal de 163 
Abaetetuba, para que direcione ao setor competente de sua administração, solicitando que as 164 
equipes de trabalho dos centros de atendimentos psicossociais do município de Abaetetuba 165 
também sejam remuneradas pelos adicionais de 30% em seus salários, referentes ao 166 
enfrentamento da Covid-19 nesse município. Que da decisão da Casa se dê a conhecer as 167 
Secretarias de Saúde e de Assistência Social, bem como seja divulgado via meios de 168 
comunicação. Proposição nº.172/2021 – de iniciativa do vereador Edinho Silva – o qual 169 
requer que, depois de obedecidas as formalidades regimentais desta Casa e obtida 170 
aprovação favorável do Plenário, a Mesa diretora da Câmara encaminhe expediente ao Poder 171 
Executivo municipal, na pessoa da Excelentíssima Senhora Prefeita Francineti Carvalho, a fim 172 
de que retome as obras para cobertura da feira do camarão de Abaetetuba/Pa. Proposição 173 
nº.173/2021 – de iniciativa da vereadora Edileuza Muniz – a qual a Mesa Executiva da 174 
Câmara municipal de Abaetetuba envie expediente a excelência a Prefeita municipal 175 
Francineti Maria Rodrigues Carvalho, solicitando que determine à SEMOB a realizar serviços 176 
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de “revitalização asfáltica na rua Siqueira Mendes”. Que da decisão seja dado conhecer a 177 
comunidade, por meio das redes sociais oficiais da Câmara, rádio comunitária Guarany Fm, 178 
rádio comunitária Miriti Fm, rádio Conceição e meios de comunicação em geral. Proposição 179 
nº.174/2021 – de iniciativa do vereador Ezequiel das Campanhas - o qual requer que seja 180 
encaminhado documento a Excelentíssima Senhora Prefeita municipal, Francineti Maria 181 
Rodrigues Carvalho, para que seja viabilizada a imediata contratação de médico neurologista 182 
para atender crianças e adolescentes (pacientes na faixa de 0 a 16 anos). Que da decisão da 183 
Casa se dê a conhecer aos meios de comunicação de nosso município, e aos moradores da 184 
citada localidade. Proposição nº.175/2021 – de iniciativa do vereador Fernandes Sabiá – o 185 
qual requer que após obedecidas as formalidades legais e ouvido o douto Plenário desta 186 
Casa, que a Mesa Diretora deste Parlamento, envie expediente a Secretaria de Obras 187 
solicitando a construção de 01 (uma) lombada, na travessa Manoel Costa, em frente a igreja 188 
do evangelho quadrangular, no bairro Mutirão, com o objetivo de dar maior segurança a 189 
todos, inclusive às pessoas que trafegam pelos citados logradouros. Que da decisão da Casa 190 
se dê conhecimento aos moradores do local via meios de comunicação. Proposição 191 
nº.176/2021 – de iniciativa da vereadora professora Madalena a qual requer que a Mesa 192 
Executiva envie expediente a excelentíssima Senhora Prefeita municipal Francineti Carvalho, 193 
para que direcione à Secretaria de Educação, na pessoa do senhor Jeferson de Carvalho, 194 
solicitando a construção de um Plano Municipal de Formação Continuada de Educadores do 195 
município de Abaetetuba. Que da decisão da Casa, seja dada ampla divulgação a esta 196 
proposta via meios de comunicação. Proposição nº.177/2021 – de iniciativa do vereador 197 
pastor Gilberto o qual requer que a Mesa Executiva encaminhe expediente a Excelentíssíma 198 
Prefeita municipal Francineti Maria Rodrigues Carvalho e a  secretária de obras, solicitando o 199 
projeto asfáltico ou de concreto medindo 2.588m2 para a construção do pátio de formaturas do 200 
tiro de guerra, para que o mesmo possa continuar suas atividades, contribuindo com a 201 
educação e direcionamento moral, ético e profissional dos jovens atiradores, bem como 202 
continuar seu trabalho em prol da comunidade abaetetubense. Que a decisão da casa se dê a 203 
conhecer aos órgãos de imprensa local do nosso Município. Proposição nº.178/2021 – de 204 
iniciativa do vereador Max Fera – o qual requer que esta Casa encaminhe um expediente a 205 
excelentíssima Prefeita municipal Senhora Francineti Maria Rodrigues Carvalho, solicitando a 206 
retomada dos torneios e campeonatos esportivos, atendendo todos os protocolos de 207 
segurança, perante a Covid-19, no município de Abaetetuba. Que da decisão desta Casa se 208 
dê a conhecer à comunidade abaetetubense e aos meios de comunicação de nosso 209 
município. Proposição nº.179/2021 – de iniciativa do vereador Sotério Fagundes – o qual 210 
requer que após aprovação em Plenário seja enviado expediente a prefeita municipal de 211 
Abaetetuba, Francineti Maria Rodrigues Carvalho e a Secretária Municipal de Obras, 212 
solicitando a realização de coleta de lixo no bairro do Castanhal I, nas Ruas transversais, pois 213 
o carro de lixo só esta fazendo a coleta de lixo da rua principal. Que da decisão da Casa 214 
Legislativa seja amplamente divulgado via meios de comunicação (rádio Guarany e rádio 215 
Conceição). Proposição nº.180/2021 – de iniciativa do vereador Gelciney Matos - Gel- o qual 216 
requer que a Mesa Executiva envie expediente a prefeitura municipal de Abaetetuba, senhora 217 
Francineti Maria Rodrigues Carvalho, e a secretaria municipal de obras solicitando a realização de 218 
mutirão de limpeza,  na rua frei José Maria de Manaus, travessa Manoel Pedro Ferreira e travessa 219 
Santa Isabel  no bairro Algodoal, com capina e retirada de entulhos, pois referida ação irá 220 
beneficiar a vida de muitos munícipes moradores deste local. Que da decisão da Casa se dê a 221 
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conhecer aos meios de comunicação e aos moradores do referido bairro. Proposição 222 
nº.181/2021 – de iniciativa do vereador Aluísio Corrêa – o qual requer que a Mesa Executiva 223 
envie expediente à excelentíssima Senhora Prefeita municipal, Francineti Maria Rodrigues 224 
Carvalho,  solicitando que a nobre gestora autorize ao setor responsável pela iluminação 225 
pública, a realização do serviço de instalação de iluminação pública, na vila conceição, 226 
localizada na rua 1º de maio, (no final do muro da Compasa, entre rua Garibaldi Parente e rua 227 
1º maio), uma vez que este instrumento é muito importante para coibir índices de 228 
criminalidade. Que da decisão da Casa seja dado a conhecer aos moradores da citada vila e 229 
aos meios de comunicação em geral. Proposição nº.182/2021 – de iniciativa do vereador 230 
Vagner Sena - o qual requer que a Mesa Executiva da Câmara envie expediente à 231 
Excelentíssima Senhora Francineti Maria Rodrigues Carvalho, para que direcione ao setor 232 
competente de sua administração a viabilização de pavimentação asfáltica, na rua Manoel da 233 
Silva Raposo, perímetro compreendido entre a travessa D. Pedro I e travessa Aristides Reis e 234 
Silva, pois a mesma encontra-se totalmente esburacada, com muitas valas sendo necessário 235 
tal serviço. Que da decisão da Casa se dê a conhecer aos órgãos de imprensa do município. 236 
Proposição nº.183/2021 – de iniciativa do vereador Emerson Rodrigues – o qual requer que 237 
seja encaminhado expediente a excelentíssima senhora Prefeita municipal Francineti Maria 238 
Rodrigues Carvalho a fim de determinar o setor competente de sua administração a 239 
construção de uma arena de areia na área localizada atrás da quadra Francisco Maués 240 
Carvalho “Chico Narrina”, beneficiando com isso todos os moradores do bairro. Que dá 241 
decisão desta Casa de se a conhecer aos meios de comunicação e aos moradores do bairro 242 
algodoal. Submetidas à discussão, os vereadores Emerson Negrão, Edinho Silva, Vagner 243 
Sena e Regi Mota pediram apoio a seus pares à aprovação de seus requerimentos, dada a 244 
importância destes para a comunidade abaetetubense. Submetidas à votação, todas as 245 
Proposições foram aprovadas por unanimidade em única e definitiva discussão e votação. 246 
Não havendo inscritos ao horário Destinado às Lideranças Partidárias e nada mais havendo a 247 
tratar, o Senhor Presidente deu por encerrada a presente sessão e convocou as Senhoras e 248 
Senhores Vereadores para a próxima Sessão Ordinária, que se realizará no dia vinte e três de 249 
junho de dois mil e vinte e um. Em firmeza e para constar foi lavrada a presente ATA que 250 
depois de lida e achada conforme, será aprovada pelo Plenário e assinada pelos membros da 251 
Mesa.  252 
  
APROVADA EM 30 DE JUNHO DE 2021.  
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