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ATA N°.029 DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE ABAETETUBA, REALIZADA EM 23.06.2021. 
 

Aos vinte e três 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 
Corrêa, Gilberto Raulino Costa, Cristiano Silva Lopes, Edileuza Viegas Muniz, Ezequiel 6 
Viegas do Rego, Fernandes de Oliveira Anselmo, Gelciney Matos de Carvalho, 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. Após a 10 
chamada o Senhor Presidente autorizou a leitura do expediente recebido, do expediente 11 
constou: o Projeto de Lei n° 033/2021 – que dispõe sobre a proibição de contratação pelo 12 
Poder Público do município de Abaetetuba (Executivo e Legislativo) de Pessoas Físicas e 13 
Jurídicas condenadas em segunda instancia, por crimes de violência e abuso contra 14 
mulheres, crianças e adolescentes, de iniciativa do vereador Gelciney Matos de Carvalho e 15 
o Projeto de Lei n° 032/2021 – o qual dispõe sobre a implementação da Regularização 16 
Fundiária Urbana e Rural de Interesse Específico e de Interesse Social no Município de 17 
Abaetetuba e dá outras providências, de iniciativa do Poder Executivo. Lido o expediente, o 18 
senhor Presidente justificou a ausência da vereadora Jô Dias na presente Sessão, por 19 
motivo de saúde. No horário destinado ao Pequeno Expediente, devidamente inscrito, o 20 
vereador Emerson Negrão informou que esteve conversando com o Secretário Municipal 21 
de Educação Jefferson Felgueiras e sugeriu a ele que a entrega dos kits de merenda 22 
escolar fosse retroativa ao mês de inicio do ano letivo municipal. Devidamente inscrito, 23 
pronunciou-se a vereadora Edileuza Muniz a qual repudiou os acontecimentos ocorridos no 24 
Planalto e a violência da qual os indígenas foram vítimas, disse também que a Secretaria 25 
Municipal de Educação precisa elaborar um plano de trabalho para melhor e mais 26 
rapidamente ocorra a distribuição dos kits de merenda escolar. Pronunciou-se o vereador 27 
Cristiano Lopes para informar que já se tem um cronograma para a manutenção dos 28 
ramais do município e afirmou que em breve estes serão recuperados. O vereador Vagner 29 
Sena, em seu pronunciamento, disse que a revitalização da praia de Beja como também 30 
das ruas da vila já estão em fase inicial. O vereador Ezequiel das Campanhas destacou a 31 
necessidade que o Município tem em atender a demanda das crianças e adolescentes que 32 
necessitam de apoio especializado em Neurologia, por isso trouxe como Proposição, que o 33 
município possa ter em seu quadro tal profissional. O vereador Edinho Silva agradeceu o 34 
apoio que recebeu de vários munícipes pela denúncia feita em relação ao sumiço de mais 35 
de três mil doses de vacinas contra a Covid-19 e perguntou à Comissão de Saúde se algo 36 
já foi feito por parte da Comissão ou pela Secretaria Municipal de Saúde em relação à 37 
referida denúncia. O parlamentar elogiou o andamento da vacinação contra a Covid-19 em 38 
outros municípios, em que a vacinação está bem adiantada, como Igarapé-Mirí, onde a 39 
vacinação já chegou à faixa etária dos dezenove anos. Pronunciou-se a vereadora 40 
professora Madalena para lembrar a semana internacional do orgulho LGBTQIA+ e 41 
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informar que seu mandato está promovendo ações nesse período, inclusive com emissão 42 
de carteiras sociais. Pronunciou-se o vereador Sotério Fagundes para comentar que 43 
também esteve conversando com o Secretário de Educação Jefersson Felgueiras em 44 
relação aos kits de alimentação e escolar e lamentou o fato de nem um vereador ter 45 
comparecido na reunião agendada para tratar sobre a retirada dos tapumes da obra da 46 
orla, na feira da cidade. O vereador Gelciney Matos, em seu pronunciamento, lembrou o 47 
empenho e agradeceu a Casa Legislativa Municipal pela reabertura do Matadouro 48 
Municipal. O vereador Max Fera parabenizou a coordenação do concurso virtual de 49 
gastronomia - Semana Gastronômica, da qual participam vários bares e restaurantes do 50 
Município. Passou-se então ao Grande Expediente; devidamente inscrito, o vereador 51 
Emerson Negrão criticou a lentidão nos serviços de tapa buracos das vias públicas, o 52 
parlamentar afirmou que os serviços estão sendo feitos apenas no centro das vias e que 53 
vários pontos continuam com buracos e a tendência é que brevemente seja refeito todo o 54 
trabalho. Pronunciou-se a vereadora Edileuza Muniz para ressaltar o trabalho da Comissão 55 
de Educação e Saúde da Casa Legislativa, a vereadora afirmou que a Comissão esteve 56 
visitando a algumas escolas e lamentou o estado pelo qual as escolas São Sebastião (rio 57 
Ajuaí) e Igarapé São José se encontram; a parlamentar questionou a reforma feita nessas 58 
escolas, o que foi feito e quanto foi gasto na reforma. Logo após pronunciou-se o vereador 59 
Regi Mota para parabenizar a Comissão de Educação e Saúde pela atuação e solicitar à 60 
Mesa a convocação do Secretário de Educação e a Diretora de RH da Secretaria Municipal 61 
de Educação – SEMEC para prestarem esclarecimentos acerca da denúncia trazida a ele 62 
por vários de seus eleitores – a de que a SEMEC estaria sendo usada em prol de uma 63 
candidatura a deputado estadual para as eleições de dois mil e vinte e dois. O parlamentar 64 
relatou ainda que identificou, via Portal da Transparência, alguns repasses feitos da SEMEC 65 
para algumas empresas e, uma criada em 13.05.2021, chamou a atenção do vereador, 66 
pois segundo o parlamentar, não poderia ser permitido o repasse, dada a recente 67 
fundação. Pelo exposto e por ter o atual Secretário de Educação duas contas reprovadas 68 
pelo TCM, o vereador entende que é necessário o afastamento do Secretário do Cargo. Em 69 
ato contínuo, o vereador Vagner Sena falou de sua Proposição, a qual propõe a aquisição 70 
de uma ambulância para o atendimento dos moradores do Pontilhão, comunidade rural do 71 
município. Em seguida pronunciou-se o vereador Edinho Silva que destacou o abandono 72 
das vias públicas da cidade e a intrafegabilidade dos 43 ramais do município. O 73 
parlamentar ainda criticou o fato dos funcionários da empresa prestadora de serviços de 74 
segurança à UPA e na residência da Prefeita estarem com os seus salários atrasados 75 
desde o mês de fevereiro, cobrou também o funcionamento do tomógrafo, inutilizado há 76 
quase um ano na UPA municipal. A vereadora professora Madalena destacou a situação 77 
de abandono da Escola Raimundo Pauxis (rio Panaquera), que há mais de dez anos não 78 
recebe reformas e criticou a demora na distribuição dos kits de alimentação escolar; a 79 
parlamentar pediu ainda apoio à aprovação de sua Proposição e ressaltou a importância de 80 
se oferecer à mulher outras alternativas contraceptivas, como o DIU, objeto da Proposição 81 
da vereadora. Logo após o vereador Sotério Fagundes parabenizou a Fundação Cultural 82 
Abaetetubense pelo retorno do festival de Cordões Juninos e, em relação aos kits de 83 
alimentação escolar, o vereador lembrou o baixo valor per capto por aluno que é repassado 84 
ao governo e disse que o município terá que oferecer a contrapartida, pois só com o 85 
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recurso da alimentação escolar é inviável a distribuição dos kits, lembrou ainda que a 86 
gestão anterior não construiu escolas e as reformas feitas foram insipientes, daí a 87 
necessidade de se definir prioridades. O vereador Gelciney Matos relatou toda a trajetória 88 
até que ocorresse a reabertura do Matadouro Municipal e a atuação de seu mandato e dos 89 
demais vereadores para a retomada dos trabalhos do Matadouro, concluiu parabenizando 90 
a Casa Legislativa pela articulação e espera que a qualidade e o preço da carne sejam 91 
satisfatórios ao consumidor abaetetubense. Em seguida o vereador pastor Gilberto 92 
pronunciou-se para agradecer o Senhor Secretário de Estado de Segurança Pública pela 93 
lancha entregue à Policia Militar - 31° Batalhão, e lembrou os senhores Parlamentares que 94 
o Republicanos também foi articulador para que o município pudesse estar recebendo a 95 
lancha, a qual contribuirá muito reduzir os índices de violência nas ilhas do Município. 96 
Pronunciou-se o vereador Max Fera para ressaltar a importância de sua Proposição para a 97 
Comunidade da Chicolândia, bairro Agodoal, e novamente parabenizar a coordenação da 98 
Semana Gastronômica que acontece no município. O vereador Fernandes Anselmo 99 
destacou a importância do Projeto de Lei n° 032/2021, que começa a tramitar na Casa, 100 
pediu que cada vereador estude o Projeto, escute a população e traga proposta para 101 
melhorar o Projeto, que é de suma importância para o município. Por sua vez, o vereador 102 
Aluisio Corrêa disse que irá apurar se realmente os funcionários da empresa de segurança 103 
citada pelo vereador Edinho Silva estão com seus salários atrasados, mas afirmou que a 104 
Prefeita do município não é acompanhada por seguranças, e que desconhece o fato de 105 
haver seguranças trabalhando na residência da Chefe do Executivo Municipal. Anunciada a 106 
Ordem do Dia o senhor presidente passou a submeter ao Plenário a matéria em pauta, em 107 
pauta o PROJETO DE LEI N°.031/2021 – QUE INSTITUI AUXÍLIO FINANCEIRO AOS 108 
ARTESÃOS DO MUNICÍPIO DE ABAETETUBA-PARÁ, CADASTRADOS PARA 109 
PARTICIPAÇÃO NO XVII FESTIVAL DO MIRITI, de iniciativa do Poder Executivo. Lido 110 
o Parecer favorável da Comissão de Justiça e redação Final ao Projeto em pauta, foi 111 
submetido à discussão. Não havendo debatedores inscritos, o Parecer foi posto em 112 
votação e aprovado por unanimidade em única e definitiva discussão e votação. Logo 113 
após o senhor Presidente solicitou ao 1° Secretário que fizesse a leitura do Parecer 114 
favorável da Comissão de Finanças e Orçamento ao Projeto 032/2021. Após a leitura o 115 
parecer foi submetido à discussão; não havendo debatedores inscritos, o Parecer foi 116 
submetido à votação e aprovado por unanimidade em única e definitiva discussão e 117 
votação. Lido o Projeto de Lei n° 031/2021, foi submetido à discussão; não havendo 118 
debatedores inscritos, o Projeto foi posto em votação e aprovado por unanimidade em 1ª 119 
discussão e votação. Em pauta as proposições: Proposição nº.184/2021 – de iniciativa 120 
da vereadora Edileuza Muniz – a qual requer que a Mesa Executiva encaminhe expediente  121 
à sua excelência a Prefeita Municipal Francineti Maria Rodrigues Carvalho, solicitando à 122 
SEMOB a realização de serviços de “revitalização asfáltica na Alameda São Jorge, bairro 123 
São Lourenço”. Que da decisão da Casa seja dado a conhecer a comunidade local, por 124 
meio das redes sociais oficiais da câmara, rádio comunitária Guarany FM, rádio 125 
comunitária miriti FM, rádio conceição e meios de comunicação em geral; Proposição 126 
nº.185/2021 – de iniciativa do vereador Edinho – o qual requer que a Mesa Executiva 127 
encaminhe expediente à Secretaria de Obras e Viação do município de Abaetetuba/Pa, na 128 
pessoa da Senhora secretária Zenilda Trindade da Costa, a fim de que tome providências 129 
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relacionadas aos serviços de tubulação, aterramento, terraplenagem, meio fio, 130 
pavimentação asfáltica e quaisquer outras medidas necessárias à resolução do problema 131 
apresentado de intrafegabilidade na Travessa Paraná com Avenida Rio Branco, bairro 132 
Francilândia; Proposição nº.186/2021 – de iniciativa do vereador Ezequiel das 133 
Campanhas – o qual requer que a Mesa Executiva encaminhe expediente a Excelentíssima 134 
Senhora Francineti Maria Rodrigues Carvalho, Prefeita municipal de Abaetetuba, que 135 
direcione a Secretaria de Obras, solicitando a construção urgente de uma canaleta ou 136 
instalação de tubos de drenagem, na Travessa Dom Pedro I, esquina com a rua Raimundo 137 
Pauxis, bairro São Lourenço. Que da decisão da Casa se dê a conhecer aos meios de 138 
comunicação de nosso município e aos moradores da citada área. Proposição 139 
nº.187/2021 – de iniciativa do vereador Cristiano Lopes – o qual requer que a Mesa 140 
Executiva encaminhe expediente a Excelentíssima Senhora Francineti Carvalho, Prefeita 141 
municipal de Abaetetuba, para que direcione ao setor competente de sua administração, 142 
“serviço de terraplenagem e manutenção de iluminação pública no ramal do linhão, 143 
comunidade do APEÍ”, que da decisão da Casa se dê a conhecer aos meios de 144 
comunicação de nosso município e aos moradores da citada comunidade. Proposição 145 
nº.188/2021 – de iniciativa das vereadoras professora Madalena e Edileuza Muniz – as 146 
quais requerem que seja promovida uma audiência pública nesta casa no dia 06 de agosto 147 
de 2021, às 9:00 h, a fim de discutirmos o tema: “centenário de Paulo Freire e a educação 148 
freiriana no município de Abaetetuba”, objetivando assim valorizar a contribuição de Paulo 149 
Freire para a educação, bem como promover a educação freiriana no município. 150 
Proposição nº.189/2021 – de iniciativa do vereador Max Fera – o qual requer que a Mesa 151 
Executiva encaminhe expediente a Excelentíssima Prefeita municipal Senhora Francineti 152 
Maria Rodrigues Carvalho, solicitando a iluminação pública na rua Higino Maués, localizada 153 
no bairro do Algodoal, no município de Abaetetuba. Que da decisão desta Casa se dê a 154 
conhecer à comunidade abaetetubense e aos meios de comunicação de nosso município; 155 
Proposição nº.190/2021 – de iniciativa do vereador pastor Gilberto – o qual requer que a 156 
Mesa Executiva encaminhe expediente a Excelentíssima Prefeita municipal Francineti 157 
Maria Rodrigues Carvalho e Secretária de Obras Zenilda Trindade, solicitando o meio fio, 158 
asfalto e iluminação pública da rua Nova Canaã, bairro Bosque, localizado ao lado da 159 
AABB, pois essa situação tem afetado o cotidiano e causado prejuízos para motoristas e 160 
pedestres. Proposição nº.191/2021 – de iniciativa da vereadora professora Madalena – a 161 
qual requer que a Mesa Executiva encaminhe expediente a Excelentíssima senhora 162 
Prefeita municipal Francineti Carvalho bem como à Excelentíssima senhora Secretária de 163 
Saúde Francinete Lobato, solicitando que providenciem a contratação de profissionais 164 
qualificados para a implantação do DIU de cobre, a fim de disponibilizar de forma segura e 165 
gratuita a implantação deste método contraceptivo não hormonal às mulheres do município 166 
de Abaetetuba. Que da decisão da Casa, seja dada ampla divulgação a esta proposta via 167 
meios de comunicação; Proposição nº.192/2021 – de  iniciativa do vereador Regi Mota – o 168 
qual requer que a Mesa Executiva encaminhe expediente ao Secretário Municipal de 169 
Educação, Jefferson Felgueiras de Carvalho, solicitando o comparecimento do Secretário à 170 
Casa para prestar esclarecimentos sobre há denúncias de que o setor de RH da Secretaria 171 
de Educação está utilizando a máquina pública em favor de uma candidatura a deputado; 172 
que o Secretário de Educação tem 02 (duas) contas como secretário municipal reprovadas 173 
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no TCM, e isso deveria impedir o cidadão de exercer o cargo de secretário e outros 174 
assuntos referentes à pasta que coordena; Proposição nº.193/2021 – de iniciativa do 175 
vereador Fernandes Sabiá – o qual requer que a Mesa Executiva encaminhe expediente a 176 
excelentíssima Senhora Prefeita Municipal Francineti Maria Rodrigues Carvalho, solicitando 177 
que autorize a Secretaria de Obras a realizar os serviços de limpeza e aterramento do 178 
ramal Pau da Isca, para que os moradores possam trafegar com tranquilidade. Que da 179 
decisão da Casa seja dado conhecimento aos moradores da localidade; Proposição 180 
nº.194/2021 – de iniciativa do vereador Sotério Fagundes – o qual requer que a Mesa 181 
Executiva encaminhe expediente a Excelentíssima senhora Prefeita municipal Francineti 182 
Maria Rodrigues carvalho, solicitando o fornecimento de iluminação pública para a 183 
comunidade do Bacuri (estrada), com troca de lâmpadas e funcionamento das mesmas, 184 
serviço que é de fundamental importância para a comunidade. Que da decisão da Casa 185 
Legislativa seja amplamente divulgado nas comunidades e nos meios de comunicação 186 
(rádio Guarany e rádio Conceição); Proposição nº.195/2021 – de iniciativa do vereador 187 
Aluisio Corrêa – o qual requer que a Mesa Executiva encaminhe expediente à Prefeita 188 
municipal de Abaetetuba, senhora Francineti Maria Rodrigues Carvalho, solicitando 189 
serviços de limpeza e pavimentação em asfalto, na rua Manoel da Silva Raposo, entre José 190 
Gonçalves Chaves e Travessa Paraiso – bairro São Lourenço. Que da decisão da Casa se 191 
dê conhecimento aos meios de comunicação e aos moradores do referido logradouro 192 
público; Proposição nº.196/2021 – de iniciativa do vereador Vagner Sena – o qual requer 193 
que a Mesa Executiva encaminhe expediente a Excelentíssima senhora Prefeita municipal 194 
Francineti Carvalho. Solicitando a aquisição de uma ambulância para servir ao pontilhão e 195 
comunidades adjacentes. Que da decisão da Casa seja informado aos munícipes através 196 
dos meios de comunicação. Submetidas à discussão, o vereador Sotério Fagundes sugeriu 197 
que a Proposição n°.192/2021, de iniciativa do vereador Regi Mota fosse discutida e votada 198 
separadamente das demais, pois disse que entrou em contato com o Secretário Municipal 199 
de Educação e este garantiu sua presença na Sessão Ordinária da próxima quarta-feira, 200 
dia trinta. A vereadora Edileuza Muniz defendeu à aprovação de sua Proposição e indicou 201 
não ser favorável à aprovação da Proposição 192/2021, dado o compromisso firmado por 202 
parte do Secretário em estar presente na próxima Sessão Ordinária. O vereador Emerson 203 
Negrão destacou que sempre quando solicitado, o Secretário se faz presente nas Sessões 204 
da Casa e por isso não vê necessária a aprovação da Proposição de iniciativa do vereador 205 
Regi Mota. Ouvido o Plenário, o senhor Presidente pôs em votação as Proposições em 206 
pauta, exceto a Proposição n° 192/2021, e todas foram aprovadas por unanimidade em 207 
única e definitiva discussão e votação. Em pauta a Proposição n° 192/2021, de iniciativa do 208 
vereador Regi Mota, o qual requer que a Mesa Executiva encaminhe expediente ao 209 
Secretário Municipal de Educação, Jefferson Felgueiras de Carvalho, solicitando o 210 
comparecimento do Secretário à Casa para prestar esclarecimentos sobre há denúncias de 211 
que o setor de RH da Secretaria de Educação está utilizando a máquina pública em favor 212 
de uma candidatura a deputado; que o Secretário de Educação tem 02 (duas) contas como 213 
secretário municipal reprovadas no TCM, e isso deveria impedir o cidadão de exercer o 214 
cargo de secretário e outros assuntos referentes à pasta que coordena. Submetida à 215 
discussão, não houve debatedores inscritos; submetida à votação, foi reprovada por 216 
maioria absoluta. Não havendo inscritos ao horário Destinado às Lideranças Partidárias e 217 
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nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente deu por encerrada a presente Sessão e 218 
convocou as Senhoras e Senhores vereadores para a próxima Sessão Ordinária, que se 219 
realizará no dia trinta de junho de dois mil e vinte e um. Em firmeza e para constar foi 220 
lavrada a presente ATA que depois de lida e achada conforme, será aprovada pelo 221 
Plenário e assinada pelos membros da Mesa. 222 
  
APROVADA EM 30 DE JUNHO DE 2021 
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