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ATA N°. 037 DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE ABAETETUBA, REALIZADA EM 11.08.2021 

 

Aos onze dias do mês de agosto de dois mil e vinte e um, no Plenário da Câmara Municipal 1 

de Abaetetuba – Mário Ferreira Fonseca – ao horário regimental, o senhor Presidente, 2 

vereador Aluisio Monteiro Corrêa, solicitou ao Senhor 1º Secretário, vereador Cristiano 3 

Silva Lopes, a proceder a chamada dos senhores vereadores e das senhoras vereadoras 4 

presentes da qual constaram o(a)s seguintes: o(a)s seguintes: Aluísio Monteiro Correa, 5 

Gilberto Raulino Costa, Cristiano Silva Lopes, Edileuza Viegas Muniz, Ezequiel Viegas do 6 

Rego, Fernandes de Oliveira Anselmo, Jociane de Jesus Bitencourt Dias, Maria Madalena 7 

Silva da Silva, Max Willian Sousa Farias, Elder da Silva Feio, Emerson João Negrão 8 

Rodrigues, Sotério Oliveira Fagundes, Vagner Sena e Reginaldo Mota. Havendo número 9 

legal o senhor Presidente deu por aberto os trabalhos da presente sessão submetendo à 10 

discussão a ata da sessão ordinária do dia 04.08.2021, que logo após foi aprovada por 11 

unanimidade pelo Plenário. Ato contínuo, o senhor Presidente autorizou a leitura do 12 

expediente recebido. Do expediente constou: Oficio n° 019/2021 – oriundo da Biblioteca 13 

Pública Municipal Profª Miguelina Bitencourt de Araújo, solicitando a doação dos 14 

computadores e impressoras da Câmara, os quais serão trocados por novos 15 

equipamentos, a fim de atender os usuários da Biblioteca Pública; Requerimento Verbal n° 16 

015/2021 – oriundo do Gabinete do Vereador Ezequiel das Campnhas, que solicita da 17 

Mesa o encaminhamento de votos de pesar aos familiares do senhor PAULO MARQUES 18 

PINHEIRO, pelo seu falecimento; Projeto de Decreto Legislativo N° 003/2021 – o qual 19 

dispõe sobre outorga de título de honra ao mérito e dá outras providências, de iniciativa do 20 

Vereador Regi Mota; Projeto de Resolução n° 0004/2021 – o qual institui no Regimento 21 

Interno da Câmara normas para o projeto vereador/vereadora mirim, de iniciativa da 22 

Vereadora professora Madalena; Projeto de Lei n° 039/2021 –  que altera o calendário 23 

oficial do Município de Abaetetuba para incluir o Dia de Felipa Maria Aranha e da Mulher 24 

Negra, a ser comemorado anualmente no dia 25 de julho, de iniciativa da vereadora 25 

professora Madalena; Projeto de Lei n° 040/2021 – que Dispõe sobre o nome de escola 26 

inaugurada posteriormente a esta lei no âmbito do município de Abaetetuba, a se chamar 27 

Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Paulo Freire, de iniciativa da vereadora 28 

professora Madalena; Projeto de Lei n° 041/2021 – que autoriza o poder executivo a abrir 29 

crédito especial no valor de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) para custeio do 30 

auxílio previsto na lei municipal 591/2021 e da outras providências, de iniciativa do Poder 31 

Executivo;  Projeto de Lei n° 042/2021 – que Altera a Lei n° 095-A/96 que dispõe sobre a 32 

definição do perímetro urbano do município de Abaetetuba, cria e limita os bairros da 33 
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cidade, criando o Bairro Chicolândia na cidade de Abaetetuba e dá outras providências, de 34 

iniciativa do vereador Cristiano Lopes; Projeto de Lei n° 043/2021 -  que autoriza o Poder 35 

Executivo a abrir crédito especial ao orçamento vigente no valor de R$ 4.000.000,00 36 

(quatro milhões de reais) para o fim que indica e dá outras providências, de iniciativa do 37 

Poder Executivo; Projeto de Lei n° 044/2021 – que dispõe sobre o programa “Pro-Mulher” 38 

de qualificação de mão-de-obra feminina no município de Abaetetuba e dá outras 39 

providências, de iniciativa da vereadora Jô Dias; Projeto de Lei n° 045/2021 – que institui o 40 

curso complementar preparatório para vestibulares e Exame Nacional do Ensino Médio 41 

(ENEM), no município de Abaetetuba – PA, aos estudantes que cursam e/ou cursaram o 42 

Ensino Médio. No horário destinado ao Pequeno Expediente, pronunciou-se o vereador 43 

Aluisio Corrêa para comunicar a contratação de um plano de internet de 500 Megas para 44 

os gabinetes e justificar a ausência do vereador Gelciney Matos, que acompanha o seu 45 

sogro em consulta médica. Pronunciou-se o vereador Emerson Negrão para solicitar da 46 

Mesa que encaminhe votos de pesar à família do servidor Paulo Marques em nome de 47 

todos os parlamentares. Logo após pronunciou-se a vereadora Edileuza Muniz para 48 

destacar a derrota do governo Bolsonaro na Câmara dos Deputados na votação da 49 

proposta de voto impresso para as eleições de dois mil e vinte e dois. Pronunciou-se o 50 

vereador Regi Mota, que lembrou a atuação e militância do servidor Paulo Marques na 51 

busca por políticas públicas para a saúde pública do município. Pronunciou-se o vereador 52 

Cristiano Lopes para também prestar condolências à família do servidor Paulo Marques e 53 

comentar da necessidade do município incorporar em seu patrimônio o hospital São Bento. 54 

Pronunciou-se o vereador Vagner Sena para parabenizar a empresária Anni Alves pela 55 

passagem de seu aniversário. Pronunciou-se o vereador Ezequiel das Campanhas para 56 

destacar a presença, na galeria da Casa, do Presidente do Partido Verde, Raimundo José, 57 

e também manifestar votos de pesar à família do servidor Paulo Marques. Pronunciou-se o 58 

vereador Edinho Silva, o qual agradeceu o Chefe da Casa Civil do Estado, Iran Lima, pelo 59 

retorno do Programa Asfalto por todo o Pará para a cidade de Abaetetuba. Também 60 

elogiou os profissionais de saúde da UPA que, segundo o parlamentar, com tão pouca 61 

condição de trabalho, fazem a diferença. Pronunciou-se a vereadora professora Madalena, 62 

a qual fez referência ao dia 11.08 – dia do estudante, e lamentou o grande prejuízo que a 63 

falta de políticas públicas educacionais e a Pandemia do novo coronavírus trouxe a estes. 64 

Pronunciou-se o vereador Sotério Fagundes, o qual lembrou a atuação do servidor Paulo 65 

Marques no SINDISAUDE e de suas lutas por melhorias de condições de trabalho dos 66 

profissionais de saúde do município. Pronunciou-se o vereador Max Fera para criticar os 67 

seis dias da falta de água no bairro do Algodoal, e pedir apoio a seus pares para irem à 68 

diretoria da COSAMPA para que o problema da falta de água no município seja resolvido. 69 

Pronunciou-se a vereadora Jô Dias para agradecer a participação da população na 70 
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caminhada alusiva aos quinze anos da Lei Maria da Penha e de conscientização a não 71 

violência contra a mulher. Pronunciou-se o vereador Fernandes Sabiá, o qual solicitou 72 

votos de congratulações aos empresários do grupo ULTRALAR pela passagem do 73 

aniversário da empresa. Chegado o horário destinado à Tribuna Popular, pronunciou-se o 74 

senhor Raimundo José – Presidente do Partido Verde. Na ocasião o orador trouxe um 75 

apanhado histórico de como se deu a fundação do hospital Santa Rosa, fruto do clamor por 76 

melhorias no serviço de saúde da população abaetetubense que, no ano de mil novecentos 77 

e oitenta reuniu cerca de onze mil assinaturas em menos de um mês. População esta que 78 

presenciou, no ano de mil novecentos e oitenta e dois, a inauguração do hospital, à época 79 

sob gestão do governo do Estado. Por tudo isso e dada a importância do Hospital Santa 80 

Rosa para o município, o orador fez várias criticas aos vereadores que votaram “em um 81 

passe de mágica” pela cessão de uso do Hospital Santa Rosa ao Governo do Estado, e 82 

que hoje não traz nenhum beneficio à população local. O orador também criticou a 83 

aquisição, pelo Poder Executivo, do Hospital São Bento por este se tratar de um prédio 84 

comercial, e considera estranho o fato de o Poder Executivo ceder um hospital e agora ter 85 

a intenção de comprar um prédio para ter novamente um hospital incorporado ao seu 86 

patrimônio. Segundo o orador há varias controvérsias, tanto na cessão ao governo do 87 

Estado do hospital Santa Rosa, como na possibilidade de compra do Hospital São Bento e 88 

afirmou que levará os fatos ao conhecimento do Ministério Público a fim de apurar 89 

responsabilidades. Passou-se então ao Grande Expediente; devidamente inscrito, 90 

pronunciou-se o vereador Aluisio Corrêa, o qual se dirigiu ao senhor Raimundo José e 91 

afirmou que a cessão do Hospital Santa Rosa não se deu em um passe de mágica, como 92 

afirmou o orador, e lamentou o fato de o Presidente do Partido Verde não ter vindo à 93 

Tribuna se posicionar contrário a cessão. O parlamentar afirmou que a cessão de uso se 94 

deu por motivos financeiros da gestão anterior, que alegou que o município não tinha 95 

capacidade financeira de gerir o hospital. Além disso, o hospital estava há anos em reforma 96 

e a população carecia por diversos serviços de saúde e a única alternativa que se 97 

apresentou viável para a reativação do hospital Santa rosa seria a cessão ao Estado. Em 98 

relação à aquisição do prédio do Hospital São Bento pelo Poder Executivo, o parlamentar 99 

disse ser favorável haja vista que o prédio atende há décadas a população de Abaetetuba. 100 

Em seguida o vereador Emerson Negrão disse que antes de qualquer Projeto ser posto em 101 

votação pelo Plenário, este passa por minucioso estudo dos técnicos da Casa e das 102 

Comissões, sendo possível a identificação e correção de qualquer vício nas Proposições 103 

apreciadas, tal como ocorreu com o Projeto de Lei n° 038/2021, o qual foi detalhadamente 104 

estudado e não foi verificada nenhuma irregularidade. Outro ponto destacado pelo 105 

parlamentar foi os serviços de porta aberta que são ofertados pelo hospital Regional Santa 106 

Rosa, como obstetrícia e traumatologia, os quais têm atendido a demanda do município. 107 
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Em ato continuo a vereadora Edileuza Muniz elogiou o Presidente do Partido Verde, 108 

Raimundo José, por este levar ao conhecimento do Ministério Público todos os fatos dos 109 

quais tem dúvida em relação a cadência do hospital Santa Rosa e destacou que o MP teve 110 

participação fundamental em todo o processo de cessão do hospital. Além disso, destacou 111 

que a Câmara não doou o hospital ao Estado, e que inclusive alterou o Projeto de Lei que 112 

autorizou a cessão do hospital Santa Rosa incluindo no Projeto um dispositivo garantindo o 113 

término do período da cessão caso o Estado não cumprisse com algumas cláusulas do 114 

contrato. Em seguida pronunciou-se o vereador Regi Mota para agradecer os membros da 115 

comunidade do Quianduba que, em articulação com o Deputado Junior Ferrari, 116 

conseguiram por meio de emenda parlamentar uma Ambulancha para a comunidade. Logo 117 

após o vereador Cristiano Lopes destacou a importância do Projeto de Lei de sua autoria 118 

lido no expediente, que trará inúmeros benefícios em termos de políticas públicas para a 119 

comunidade da Chicilândia. Pronunciou-se o vereador Vagner Sena para sugerir ao setor 120 

de iluminação pública do município o destaque de mais uma equipe de trabalho e que os 121 

serviços de troca e manutenção das luminárias sejam realizados por bairros, o que 122 

garantirá maior eficiência a estes serviços. Em seguida o vereador Ezequiel das 123 

Campanhas manifestou apoio irrestrito à aquisição do hospital São Bento e destacou a 124 

necessidade de pensar em um projeto hídrico macro, que solucione o problema de toda a 125 

cidade e não apenas de um bairro. Pronunciou-se o vereador Edinho Silva para enfatizar a 126 

importância do município possuir um banco de leite materno a fim de se garantir o pleno 127 

desenvolvimento das crianças que carecem de leite materno. Pronunciou-se a vereadora 128 

professora Madalena, que lembrou várias ações, Projetos de Leis e Proposições que seu 129 

mandato apresentou na Casa no combate à violência doméstica e familiar contra a mulher 130 

e ressaltou a necessidade das mulheres tomarem as rédeas das políticas públicas voltadas 131 

para o combate de todas as formas de violência contra a mulher. Logo em seguida o 132 

vereador Sotério Fagundes apresentou o cronograma dos serviços que serão realizados 133 

pela empresa ganhadora da licitação para prestar o serviço de iluminação pública do 134 

município e comentou a importância da aquisição do hospital São Bento para a melhoria na 135 

prestação do serviço de saúde à população. Por fim, o vereador Fernandes Anselmo 136 

ressaltou a importância do debate para a construção de políticas públicas efetivas e 137 

lembrou outras discussões em que a Câmara teve que se posicionar, como a de estender o 138 

perímetro urbano e a municipalização do ensino, que posteriormente mostraram impactos 139 

positivos à população e assim espera no tocante à cessão de uso ao governo do Estado do 140 

hospital Santa Rosa. Anunciada a Ordem do Dia o senhor Presidente passou a submeter 141 

ao Plenário a matéria em pauta. Em pauta o Projeto de Lei n° 038/2021 – que autoriza o 142 

poder executivo municipal a adquirir o imóvel destinado ao funcionamento do hospital São 143 

Bento e dá outras providências, de iniciativa do Poder Executivo. Depois de solicitado, o 144 
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senhor 1º Secretário procedeu a leitura do Projeto de Lei em pauta, o qual em ato continuo 145 

foi submetido à discussão. Não havendo debatedores inscritos, o projeto de Lei foi 146 

submetido à votação e aprovado por unanimidade pelo Plenário em 2ª discussão e 147 

votação. Em pauta as Proposições: Proposição nº.210/2021 – de iniciativa do vereador 148 

Edinho Silva – o qual requer que a Mesa Executiva da Câmara encaminhe expediente à 149 

Secretaria Municipal de Saúde, na pessoa da senhora Secretária Francinete Lobato, a fim 150 

de que seja propiciada a criação de um banco de leite humano no município de 151 

Abaetetuba/Pa;  proposição nº.211/2021 – de iniciativa do vereador Fernandes Sabiá – o 152 

qual requer que a Mesa Executiva da Câmara encaminhe expediente ao Secretário de 153 

Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Profissional e Tecnológica, professor Carlos 154 

Maneschy, solicitando a implantação do projeto de inclusão digital “conecta Pará” na zona 155 

rural (ilhas e estradas) de nosso município; Proposição nº.212/2021 – de iniciativa  do 156 

vereador Vagner sena – o qual requer que a Mesa Executiva da Câmara encaminhe 157 

expediente a Prefeitura municipal de Abaetetuba, solicitando a construção do  prédio em 158 

alvenaria  para abrigar a escola Santa Ângela a qual serve o rio Acaraqui; Proposição 159 

nº.213/2021 – de iniciativa  da vereadora Jô Dias – a qual requer que a Mesa Executiva da 160 

Câmara encaminhe expediente a Prefeitura municipal de Abaetetuba, solicitando 161 

construção de meio fio e afastamento na rua “Portelinha” – Vila de Beja; Proposição 162 

nº.214/2021 – de  iniciativa  do vereador pastor Gilberto – o qual requer que a Mesa 163 

Executiva da Câmara encaminhe expediente a  Excelentíssima Prefeita municipal 164 

Francineti Maria Rodrigues Carvalho e a Secretária de Obras, Zenilda Trindade, solicitando 165 

a terraplenagem, bem como o serviço de iluminação pública da Primeira rua (Tabajara 166 

Belo), localizado no bairro aviação; Proposição nº.215/2021 – de iniciativa  do vereador 167 

Regi Mota – o qual requer que a Mesa Executiva da Câmara encaminhe expediente a 168 

excelentíssima Francineti Maria Rodrigues Carvalho, prefeita constitucional deste 169 

município, solicitando a reabertura e reparos do campo de futebol Benedito Castro (Campo 170 

do Vaguito) localizado no bairro do Algodoal  para que possa dar início aos campeonatos 171 

do bairro; Proposição nº.216/2021 – de iniciativa  do vereador Ezequiel das Campanhas – o 172 

qual requer que a Mesa Executiva da Câmara encaminhe expediente ao excelentíssimo Sr. 173 

Helder Barbalho - governador do Estado, solicitando a ampliação e modernização do 174 

sistema de abastecimento de água da cidade de Abaetetuba, transformando-o em um 175 

sistema de captação de água do rio; Proposição nº.217/2021 – de iniciativa  do vereador 176 

Gelciney Matos - Gel – o qual requer que a Mesa Executiva da Câmara encaminhe 177 

expediente a Excelentíssima Prefeita municipal, Francineti carvalho, a fim de determinar ao 178 

setor competente de sua administração urbanização da frente das creches: creche 179 

municipál Eufrásia Maria de Belém, localizada na travessa Alagoas – Francilândia; creche 180 

municipal Manoel Rodrigues Negrão, localizada na rua Dr. Francisco Leite Lopes – São 181 
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Sebastião; professora Aldenora Araújo Ribeiro, localizada na Airton Sena – Santa Clara e 182 

creche Manoel Pereira de Albuquerque, localizada na Travessa Deocleciano Tocantins 183 

Viana - Angélica, atendendo assim, benfeitorias para os bairros; Proposição nº.218/2021 – 184 

de iniciativa do vereador Max Fera – o qual requer que esta Casa encaminhe um 185 

expediente a Excelentíssima Prefeita municipal Senhora Francineti Maria Rodrigues 186 

Carvalho, solicitando uma tubulação para drenagem no final da rua Manoel Pedro Ferreira, 187 

sentido beira rio, no bairro do Algodoal, no município de Abaetetuba. Proposição 188 

nº.219/2021 – de iniciativa do vereador Sotério Fagundes – o qual requer que a Mesa 189 

Executiva encaminhe expediente a Excelentíssima senhora  Prefeita municipal, Francineti 190 

Maria Rodrigues Carvalho e a  Secretária  Municipal de Obras, Zenilda Trindade da Costa, 191 

solicitando serviços de limpeza e aterramento da rua São Miguel bairro Jarumã. Proposição 192 

nº.220/2021 – de iniciativa da vereadora Edileuza Muniz – a qual requer que seja 193 

encaminhado a sua Excelência a Prefeita municipal Francineti Maria Rodrigues Carvalho, 194 

para tomar providências necessárias para à aquisição de uma ambulancha, para atender a 195 

comunidade do rio Maúba. Proposição nº.221/2021 – de iniciativa da vereadora professora 196 

Madalena – qual requer que a Mesa Executiva envie expediente a Excelentíssima senhora 197 

Prefeita municipal Francineti Carvalho, bem como ao Excelentíssimo senhor Secretário de 198 

Educação Jeferson Felgueiras, solicitando uma parceria com o coletivo mulheres 199 

contramaré, a fim de garantir uma parceria para que o coletivo supracitado dê continuidade 200 

ao projeto. Submetidas à discussão, os vereadores Regi Mota, Ezequiel das Campanhas, 201 

Vagner Sena, Edileuza Muniz e professora Madalena defenderam a aprovação de seus 202 

requerimentos. Submetidas à votação, todas as Proposições em pauta foram aprovadas 203 

por unanimidade pelo Plenário em única e definitiva discussão e votação. Não havendo 204 

inscritos ao horário destinado às Lideranças Partidárias e nada mais havendo a tratar, o 205 

senhor Presidente deu por encerrada a presente sessão e convocou os senhores 206 

vereadores e as senhoras vereadoras para a próxima sessão ordinária, que será realizada 207 

em 18.08.2021. Em firmeza e para constar foi lavrada a presente ata que depois de lida e 208 

achada conforme, será aprovada pelo Plenário e assinada pelos membros da Mesa.  209 

  

APROVADA EM 18 DE AGOSTO DE 2021.  
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