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ATA N°. 035 DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE ABAETETUBA, REALIZADA EM 04.08.2021. 

 

Aos quatro dias do mês de agosto 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, 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 10 

da presente sessão submetendo à discussão as atas das sessões dos dias 30.06.2021; 11 

05.07.2021; 06.07.2021 e 02.08.2021. Após isso, as atas foram submetidas à votação e 12 

aprovadas por unanimidade pelo Plenário. Em ato continuo o Senhor Presidente autorizou 13 

a leitura do expediente recebido. Do expediente constou: Oficio n° 065/2021 – HVA, no é 14 

solicitada o agendamento de uma reunião com os membros do Poder Legislativo para 15 

discutir temas atinentes à causa animal; Projeto de Lei n° 035/2021 – o qual regulamenta 16 

o art. 219 e seguintes da Lei Municipal 504/2017 e Institui Taxa pela utilização efetiva ou 17 

potencial do serviço público de manejo de resíduos sólidos urbano (TMRS), de iniciativa do 18 

Poder Executivo; Projeto de Lei n° 036/2021 – o qual institui o dia municipal de combate 19 

ao feminicídio e a violência contra a mulher: Lei Andressa Vilhena; Projeto de Lei n° 20 

038/2021 – o qual autoriza o Poder Executivo Municipal a adquirir o imóvel destinado ao 21 

funcionamento do Hospital São Bento e dá outras providências. No horário destinado ao 22 

Pequeno Expediente, devidamente inscrita, a vereadora Edileuza Muniz manifestou o 23 

desejo de que o Poder Executivo dê continuidade nos trabalhos de infraestrutura no 24 

município e que estes serviços cheguem à zona rural do município, dada a 25 

intrafegabilidade dos ramais. Pronunciou-se o vereador Regi Mota para discutir sobre o 26 

Programa Renda Abaeté; o vereador disse não estar contemplado com o Programa e 27 

lamentou o baixo número de pessoas beneficiadas pelo Programa. Pronunciou-se o 28 

vereador Cristiano Lopes para desejar um ótimo retorno aos parlamentares e colocar o seu 29 

mandato à disposição da população ao atendimento das demandas dos munícipes. 30 

Pronunciou-se o vereador Vagner Sena, que também desejou excelente retorno a seus 31 

pares e agradecer a comunidade São Miguel (Rio Acaraqui) pela ótima recepção em sua 32 

estada na comunidade. Pronunciou-se o Vereador Edinho Silva para parabenizar o governo 33 

do Estado pelo anúncio da volta às aulas presenciais, no percentual de vinte e cinco por 34 

cento do alunado, e disse que aguarda da Secretaria de Educação do Município a 35 

elaboração do plano de retorno as aulas. O parlamentar criticou e manifestou nota de 36 

repúdio à aprovação do fundo eleitoral, no valor de aproximadamente cinco vírgula sete 37 

bilhões de reais. Pronunciou-se a vereadora professora Madalena para convidar seus 38 

pares a participarem da audiência pública, que será realizada no dia 07.08.2021, que 39 

discutirá temas referentes à educação e o legado deixado pelo educador Paulo Freire, 40 
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patrono da educação brasileira. Pronunciou-se o vereador Sotério Fagundes para 41 

parabenizar o Poder Executivo pelo lançamento do Programa Renda Abaeté e destacar a 42 

importância do programa para os que sofreram os impactos da Pandemia ocasionada pelo 43 

novo Coronavírus. Pronunciou-se o vereador Gelciney Matos para destacar o lançamento 44 

do Programa Renda Abaeté e ressaltar a importância do Poder Legislativo, como 45 

fiscalizador das políticas públicas, para o bom andamento do programa. O vereador Max 46 

Fera destacou os serviços de infraestrutura que estão sendo feitos e espera que o 47 

perímetro situado entre a Rua Rui Barbosa e Barão do Rio Branco seja contemplado pelos 48 

serviços. Por fim, a vereadora Jô Dias também ressaltou a importância do Programa Renda 49 

Abaeté, tanto para os beneficiários do Programa, quanto para o comércio local, já que o 50 

recurso empreendido circulará dentro do município. A parlamentar também destacou o dia 51 

nacional contra o feminicídio e a violência contra a mulher (07.08) e anunciou ações 52 

realizadas por seu mandato direcionadas ao enfrentamento à violência doméstica e familiar 53 

contra a mulher. Chegado o horário destinado à Tribuna Popular, pronunciou-se a senhora 54 

Edna Morena, que agradeceu a oportunidade e questionou o alto valor pago pela energia 55 

elétrica no município. A oradora disse estar com três boletos em atraso, totalizando um 56 

montante de mais de cinco mil reais, o que não condiz com o consumo de uma geladeira, 57 

uma televisão, alguns pontos de lâmpada e uma bomba para capitação de água, que disse 58 

possuir. Por fim, a oradora dirigiu-se ao vereador Regi Mota e o criticou, perguntando se o 59 

parlamentar não havia estudado, por este não saber o significado da palavra “puqueca”, 60 

mencionada várias vezes pelo parlamentar quando criticou a quantidade de itens nos kitis 61 

de merenda escolar distribuídos pela Secretaria Municipal de Educação aos alunos da rede 62 

publica municipal. Passou-se então ao Grande Expediente. Devidamente inscrito, o 63 

vereador Emerson Negrão lembrou que o Projeto que instituiu o Renda Abaeté foi 64 

apreciado pela Casa e nele constaram todos os critérios do perfil dos beneficiários, mas 65 

ressaltou que seria prudente contemplar pessoas beneficiadas pelo bolsa família, já que 66 

muitas famílias recebem um valor financeiro mínimo do programa assistencial do governo 67 

Federal. Logo após, a vereadora Edileuza Muniz prestou solidariedade ao professores, pelo 68 

anúncio do governo do Estado do retorno das aulas presenciais sem que todos os alunos 69 

fossem vacinados. Além disso, a vereadora lembrou o fato de muitas unidades escolares 70 

não possuírem a condição sanitária mínima para receber alunos e professores, citando 71 

algumas escolas que visitou como membra da Comissão de Educação que sofrem com a 72 

falta de água para a higienização das mãos. A parlamentar concluiu convidando seus pares 73 

para estarem presentes na audiência pública do dia 06.08.2021, que tratará de temas 74 

relacionados à educação brasileira. Em seguida o vereador Regi Mota voltou a criticar o 75 

baixo valor financeiro que os beneficiários do Renda Abaeté receberão do Programa e 76 

disse que foi induzido ao erro ao votar o Projeto, pois esperava que classes como a de 77 

churrasqueiros e outros trabalhadores informais fossem beneficiados com o auxilio. O 78 

vereador concluiu seu pronunciamento pedindo a seus pares bastante cautela na votação 79 

do Projeto de Lei que autoriza a compra pelo Poder Executivo do Hospital São Bento, 80 

principalmente em relação ao valor do imóvel e solicitou que a Câmara possa discutir com 81 

a sociedade tal aquisição. Em ato continuo, o vereador Cristiano Lopes destacou o 82 

investimento e o avanço na infraestrutura de algumas ruas e avenidas do município e 83 

lembrou que são muitos os serviços a serem feitos, por isso pediu paciência aos 84 
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munícipes, em especial os da zona rural, que sofrem com a intrafegabilidade nos ramais. O 85 

parlamentar disse esperar que, com o fim das chuvas, um trabalho de recuperação desses 86 

ramais seja realizado pelo Poder Executivo. Pronunciou-se o vereador Vagner Sena para 87 

informar que a empresa ganhadora da licitação para desenvolver o serviço de iluminação 88 

pública já está atuando e que em breve o serviço será normalizado, o vereador elogiou a 89 

gestão municipal pelo trabalho que está sendo feito na avenida D. Pedro I, que vinha 90 

sofrendo há décadas com alagamento e que agora será resolvido. O parlamentar também 91 

sugeriu que fosse feito um projeto para melhorar a entrada da cidade, com elementos que 92 

pudessem valorizar a cultura local. Pronunciou-se o vereador Ezequiel das Campanhas 93 

para elogiar o Poder Executivo pela compra do Hospital São Bento que, segundo o 94 

parlamentar, terá o retorno do investimento em aproximadamente seis anos. O vereador 95 

Ezequiel ainda indicou ao Executivo a aquisição da área em torno do prédio do Cartório 96 

Eleitoral do município para a construção do prédio de uma Unidade de Saúde e do 97 

Departamento Municipal de Trânsito, minimizando dessa forma o gasto com aluguel. Em 98 

ato continuo o vereador Edinho Silva destacou a falta de organização e a aglomeração de 99 

pessoas na praia da Vila de Beja, criticou o número de ônibus colocados à disposição para 100 

o transporte de passageiros, cinco apenas segundo o vereador, e o fato de populares 101 

terem visto a viatura do DEMUTRAN na praia do Caripí, em detrimento da organização do 102 

trânsito na vila de Beja. O parlamentar concluiu criticando a falta de compromisso do Poder 103 

Executivo no atendimento de suas Proposições, sendo que já são vinte e oito o número de 104 

requerimentos dos quais não teve nem um retorno sequer. Pronunciou-se a vereadora 105 

professora Madalena para informar dados gerais sobre a violência doméstica e familiar 106 

contra a mulher e destacar a importância de as mulheres assumirem cargos de tomada de 107 

decisão a fim de elas mesmas discutirem e construírem políticas públicas voltadas para o 108 

enfrentamento de todas as formas de violência das quais são vítimas. A vereadora findou o 109 

seu discurso pedindo a presença de seus pares na audiência pública que discutirá temas 110 

importantes em relação à educação brasileira e o legado de Patrono da educação 111 

brasileira, Paulo Freire. Pronunciou-se o vereador Sotério Fagundes para ressaltar a 112 

importância de o cidadão acompanhar e fiscalizar o andamento das obras e serviços 113 

públicos para a maior eficiência destes serviços e obras. O parlamentar também destacou 114 

o empenho da Prefeita Municipal ao atendimento das demandas dos munícipes, e a 115 

aquisição do prédio onde funciona Hospital São Bento para o funcionamento do Hospital 116 

Municipal e o Programa assistencialista Renda Abaeté ratificam essa tese, disse o 117 

vereador. O vereador pastor Gilberto comentou sobre a importância de executar as obras 118 

públicas de maneira planejada, para garantir que a população usufrua dessas obras pelo 119 

maior período de tempo possível, evitando desperdícios de recursos públicos. Em seguida, 120 

a vereadora Jô Dias pronunciou-se para destacar a importância das políticas públicas 121 

voltadas para a proteção e garantias de direitos da mulher, disse também ter presenciado 122 

várias aglomerações na vila de Beja e lamentou o descarte de lixo indiscriminado na praia, 123 

apesar da conscientização promovida por meio de seu projeto “praia limpa”. A parlamentar 124 

destacou também os alagamentos com os quais os moradores da rua que dá acesso à 125 

praia estão enfrentando e pediu a intervenção do Poder Executivo. O vereador Fernandes 126 

Anselmo lembrou o papel que a educação possui na construção de uma sociedade menos 127 

violenta, destacou ainda que não será o Programa Renda Abaeté que irá resolver a 128 
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questão financeira dos beneficiários, mas sem dúvida amenizará em muito os problemas. 129 

Em relação ao hospital municipal, o parlamentar disse que todos os vereadores da 130 

legislatura passada solicitaram sua construção e se, o imóvel estiver dentro do preço de 131 

mercado, irá votar a favor da aquisição pelo Poder Executivo. Por fim, o vereador Aluisio 132 

Corrêa deu destaque as obras que estão sendo executadas pela atual gestão que, em 133 

menos de oito meses, está caminhando a passos largos, citando  o primeiro programa de 134 

transferência de renda – o renda Abaeté, a aquisição do prédio do hospital São Bento e a 135 

reabertura do Matadouro do município. Anunciada a Ordem do Dia o senhor presidente 136 

passou a submeter ao plenário a matéria em pauta, em pauta as proposições: Proposição 137 

nº.198/2021 – de iniciativa da vereadora Edileuza Muniz – a qual requer que a Mesa 138 

Executiva da Câmara encaminhe expediente à sua excelência a Prefeita Municipal 139 

Francineti Maria Rodrigues Carvalho, para que encaminhe as secretarias responsáveis a 140 

tomar providências necessárias para o imediato estudo de ordenamento territorial do bairro 141 

bosque, pois o mesmo irá atender as necessidades dos moradores, assim como do 142 

município como um todo. Que da decisão da Casa seja dado a conhecer à comunidade, 143 

por meio das redes sociais oficiais da câmara, rádio comunitária Guarany Fm, rádio 144 

comunitária Miriti FM, rádio Conceição e meios de comunicação em geral e encaminhada 145 

ao governo do estado para alocação de recursos; Proposição nº.199/2021 – de iniciativa 146 

das vereadoras Edileuza Muniz, professora Madalena e do vereador Sotério Fagundes – os 147 

quais requerem que a Mesa Executiva da Câmara encaminhe expediente a sua Excelência 148 

a Prefeita Municipal Francineti Maria Rodrigues Carvalho, solicitando uma audiência 149 

pública sobre “educação no trânsito hidroviário” em nosso município, em especial no rio 150 

Ajuaí, além de outras demandas se houver. E que sejam convocadas a representação da 151 

Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Câmara de vereadores, Secretaria de Educação, 152 

Polícia Civil e DEMUTRAN para juntos tomarmos encaminhamentos para resolução dos 153 

problemas desta pauta. Que da decisão seja dado conhecer a comunidade, por meio das 154 

redes sociais oficiais da Câmara, rádio comunitária Guarany Fm, rádio comunitária Miriti 155 

Fm, rádio Conceição e meios de comunicação em geral. Proposição nº.200/2021 – de 156 

iniciativa do vereador Edinho Silva – o qual requer que a Mesa Executiva da Câmara 157 

encaminhe expediente ao Poder Executivo municipal, na pessoa da Excelentíssima 158 

Senhora Prefeita Francineti Carvalho, a fim de que apresente resposta para todas as 159 

proposições legislativas aprovadas pela câmara municipal de Abaetetuba/pa, incluindo-se 160 

as passadas e as futuras, sendo o procedimento, com prazo definido e informado, também 161 

adotado pelas respectivas Secretarias Municipais. Que da decisão da Casa se dê ampla 162 

divulgação via meios de comunicação sediados no município. Proposição nº.201/2021 – de 163 

iniciativa do vereador Gelciney Matos-Gel – o qual requer que a Mesa Executiva da 164 

Câmara encaminhe expediente a Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal de 165 

Abaetetuba solicitando serviços de reforma na escola municipal Nossa Senhora da Paz, na 166 

localidade rio Arumanduba, com os seguintes serviços:  cobertura do telhado, reforma dos 167 

banheiros, serviços em toda a área da copa e cozinha, reforma da escada que dá acesso a 168 

escola, bem como a construção do muro na área externa da escola, para uma maior 169 

segurança dos alunos, haja vista, que devido a escola não ser murada, quando as mães 170 

chegam para buscar seus filhos, muitas crianças estão andando pelo mato, correndo 171 

riscos, inclusive devido o grau de violência em que estamos vivendo, isso é uma situação 172 
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preocupante. Que da decisão da Casa se dê a conhecer à direção da escola Nossa 173 

Senhora da Paz, no rio Arumanduba e aos meios de comunicação de nosso município. 174 

Proposição nº.202/2021 – de iniciativa do vereador Sotério Fagundes – o qual requer que a 175 

Mesa Executiva da Câmara encaminhe expediente a Excelentíssima Senhora Prefeita 176 

municipal Francineti Maria Rodrigues Carvalho, após aprovação em Plenário, requerendo o 177 

fornecimento de iluminação pública para o ramal do Curuperé Miri, com troca de lâmpadas 178 

e funcionamento das mesmas. Que da decisão da Casa Legislativa seja amplamente 179 

divulgada nas comunidades e nos meios de comunicação (rádio Guarany e rádio 180 

Conceição). Proposição nº.203/2021 – de iniciativa do vereador Ezequiel das Campanhas – 181 

o qual requer que a Mesa Executiva da Câmara encaminhe expediente a excelentíssima 182 

Senhora Prefeita municipal, Francineti Maria Rodrigues Carvalho, solicitando na medida do 183 

possível a imediata inclusão dos pacientes do CAPS nos grupos de vacinação contra 184 

Covid-19. Que da decisão da Casa se dê a conhecer a todos do CAPS-ABAETETUBA e 185 

aos meios de comunicação de nosso município. Proposição nº.204/2021 – de iniciativa do 186 

vereador Vagner Sena – o qual requer que a Mesa Executiva da Câmara encaminhe 187 

expediente a sua Excelência a Prefeita municipal Francineti Maria Rodrigues Carvalho, que 188 

cumpra o dever de autorizar a Secretaria de Obras e Viação do município, para promover 189 

os serviços de recuperação do ramal da comunidade São Miguel Arcanjo do médio 190 

Acaraqui, uma vez que o mesmo encontra-se intrafegável, com vários pontos críticos, 191 

tendo em vista que trafegamos e observamos nas visitas que realizamos  na comunidade e 192 

os moradores nos clamam por melhorias, dado que, com o período chuvoso a situação foi 193 

agravada, sendo necessário a restauração do mesmo neste período de sol.  Que da 194 

decisão da Casa seja dado a conhecer à comunidade São Miguel Arcanjo do médio 195 

Acaraqui e meios de comunicação em geral; Proposição nº.205/2021 – de iniciativa do 196 

vereador  Regi Mota – o qual requer que a Mesa Executiva da Câmara encaminhe 197 

expediente ao senhor Secretário de Educação Jefferson Felgueiras, que apresente a folha 198 

de pagamento da SEMEC; para que seja analisada pelos nobres vereadores e vereadoras 199 

desta Casa e pelo gabinete deste vereador, dado que somos legítimos fiscalizadores das 200 

ações do Poder Executivo. Que da decisão desta Casa se dê a conhecer aos meios de 201 

comunicação de nosso município. Proposição nº.206/2021 – de iniciativa do vereador  202 

Fernandes Sabiá – o qual requer que a Mesa Executiva da Câmara encaminhe solicitação 203 

ao reitor da UEPA,  sua Magnificência Senhor Clay Anderson Nunes Chagas, a instalação 204 

de todos os cursos ora vigentes na cidade do Moju, possam funcionar aqui em Abaetetuba. 205 

Que da decisão da Casa se dê ampla divulgação via meios de comunicação. Proposição 206 

nº.207/2021 – de iniciativa da vereadora Jô dias  – a qual requer que a Mesa Executiva da 207 

Câmara encaminhe expediente a prefeitura municipal de Abaetetuba, solicitando 208 

manutenção da canaleta danificada na travessa D. Pedro I esquina  com a rua Manoel da 209 

Silva Raposo, bairro São Lourenço. Que da decisão da Casa se dê a conhecer aos meios 210 

de comunicação de nosso município e aos moradores da citada área. Proposição 211 

nº.208/2021 – de iniciativa da vereadora professora Madalena  – a qual requer que a Mesa 212 

Executiva da Câmara encaminhe expediente a Excelentíssima Senhora Prefeita municipal 213 

Francineti Carvalho, bem como a ilustríssima Senhora Secretária de Assistência  Social, 214 

Josiane da Costa Baia, solicitando a criação da semana Maria da Penha nas escolas do 215 

município, a fim de garantir acesso às informações da referida lei por todas as alunas e 216 
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alunos da rede municipal através de eventos, atividades e manuais informativos. Que da 217 

decisão da Casa, seja dada ampla divulgação a esta proposta via meios de comunicação. 218 

Proposição nº.209/2021 – de iniciativa do vereador Aluisio Corrêa – o qual requer que a 219 

Mesa Executiva da Câmara encaminhe expediente a Excelentíssima Senhora Francineti 220 

Maria Rodrigues Carvalho, Prefeita municipal, para que a mesma demande esforços, junto 221 

à Secretaria de Saúde e coordenação de saúde bucal, viabilizando implantação de 222 

atendimento odontológico de emergência a pacientes vítimas de traumas odontológicos 223 

causados por acidentes,  na unidade de pronto atendimento-UPA, inclusive nos finais de 224 

semana. Que da decisão desta Casa, seja dado conhecimento a comunidade local via 225 

meios de comunicação. Submetidas à discussão, não houve debatedores inscritos; 226 

submetidas à votação, as Proposições em Pauta foram aprovadas por unanimidade pelo 227 

Plenário em única discussão e votação. Não havendo inscritos para o horário destinado às 228 

Lideranças Partidárias, e nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente deu por 229 

encerrada a presente sessão ordinária e convocou os Senhores vereadores e Senhoras 230 

vereadoras para, participarem da próxima sessão ordinária, que se realizará na próxima 231 

quarta-feira, dia 11.08.2021. Em firmeza e para constar, foi lavrada a presente ata, que 232 

depois de lida e achada conforme, será aprovada pelo Plenário e assinada pelos membros 233 

da Mesa.  234 

  

APROVADA EM 11 DE AGOSTO DE 2021.  
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