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ATA N°. 038 DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE ABAETETUBA, REALIZADA EM 18.08.2021 

 

Aos dezoito 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 e Vagner Sena. 9 

Havendo número legal o Senhor Presidente deu por aberto os trabalhos da presente 10 
sessão submetendo à discussão a ata da sessão ordinária do dia 04.08.2021, a qual logo 11 

após foi aprovada por unanimidade pelo Plenário. Ato contínuo, o senhor Presidente 12 
autorizou a leitura do expediente recebido. Do expediente constou: Requerimento Verbal n° 13 

017/2021 – oriundo do gabinete dos vereadores professora Madalena, Edileuza Muniz, 14 
Jociane Dias e Reginaldo Rodrigues Mota, os quais solicitam da Mesa Executiva que 15 

encaminhe votos de pesar aos familiares de Heloísa Ferreira, vitima de transfeminicidio; 16 
Requerimento Verbal n° 018/2021 – oriundo do gabinete da vereadora Jô Dias, a qual 17 
solicita da Comissão de Saúde e da Comissão de Direitos Humanos averiguação de 18 

denúncias referentes ao atendimento no Hospital Regional de Abaetetuba-Pa e Oficio nº 19 
20/2021-CMAS/Abaetetuba, convidando um representante do Legislativo Municipal para 20 
compor a mesa de abertura da XII Conferência Municipal de Assistência Social. No horário 21 

destinado ao Pequeno Expediente, os vereadores Ezequiel das Campanhas, professora 22 
Madalena, Max Fera, Jô Dias e Edileuza Muniz solidarizaram-se com toda a comunidade 23 

LGBT e repudiaram o assassinato de Heloisa Ferreira, conhecida no município como 24 
“Loira”, vítima de transfeminicidio, ocorrido no dia quinze de agosto.  Pronunciou-se o 25 

vereador Vagner Sena lamentou o falecimento de Antonio Batista Sena, Presidente do 26 
Sindicato dos Trabalhadores Rurais do Município. O vereador Gelciney Matos criticou 27 
parlamentares que se apresentam como autores ou propositores de serviços públicos, 28 

como o asfaltamento de vias públicas, dos quais o único responsável é o Poder Executivo. 29 
O vereador Sotério Fagundes pronunciou-se para repudiar fato presenciado por ele e sua 30 

família em uma casa de shows do município, em que o vocalista da banda que se 31 
apresentava, ao término do canto de parabéns a cidade de Abaetetuba, mencionou: “viva a 32 
cidade da lepra”. Por fim, o vereador Aluizio Corrêa manifestou-se para justificar a ausência 33 
do vereador Regi Mota, por este está tratando de interesse do Município na ALEPA. 34 
Chegado o horário destinado à Tribuna Popular, pronunciou-se o senhor Sebastião Paes 35 

Sena, presidente do movimento LGBT no Município de Abaetetuba. Na ocasião o orador 36 
solicitou dos vereadores providências em relação ao assassinato de Heloisa Ferreira, 37 
mulher trans morta a golpes de faca dentro de sua própria residência no ultimo dia quinze. 38 
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Segundo o orador os fatos evidenciam que o autor do transfeminicidio seria o próprio 39 
companheiro de Heloisa. O presidente do movimento LGBT no município alertou que a 40 
morte de Heloisa é o quinto evento de assassinato de homossexuais no município, daí a 41 

necessidade de pensar em políticas de conscientização e de prevenção a violência contra 42 
a Comunidade LGBT. Pronunciou-se a senhora de nome social Maria Eduarda Santos 43 
Pinheiro, vice-presidente do movimento LGBT em Abaetetuba. Na ocasião a oradora 44 
ressaltou que os parlamentares, como representantes do povo, devem atender demandas 45 

de todos os seguimentos da sociedade, inclusive demandas da comunidade LGBT. A vice-46 
presidenta do movimento também disse que o município carece de políticas públicas 47 
pensadas para a comunidade LGBT, como por exemplo, a emissão de carteiras sociais e a 48 

criação de uma casa de apoio, já que muitos, ao assumirem sua orientação sexual, são 49 
expulsos de suas casas por seus familiares. Por fim, a oradora agradeceu a Prefeita do 50 
município por todo o apoio dispensado à comunidade LGBT e disse estar à disposição do 51 

Parlamento para a construção de políticas que garantam os direitos da comunidade LGBT. 52 
Passou-se então ao Grande Expediente. Devidamente inscrito, pronunciou-se o vereador 53 

Fernandes Anselmo para prestar solidariedade aos amigos e familiares de Heloisa e 54 
solicitar do movimento LGBT que traga propostas para serem discutidas no Parlamento a 55 

fim de garantir os direitos da comunidade. Ato contínuo o vereador Edinho Silva disse que 56 
foi procurado por empresários de fora do município, que disseram estar encontrando 57 

barreiras para concorrerem a licitações no município. Segundo o vereador, um desses 58 
empresários denunciou os fatos ao Tribunal de Contas dos Municípios, que após 59 
averiguação suspendeu a licitação, a qual tinha como valor cerca de vinte e dois milhões 60 
de reais. O parlamentar disse que acompanhará todos os eventos em torno da denúncia do 61 

empresário, exercendo dessa maneira, seu papel de fiscal do povo. Em seguida 62 
pronunciou-se a vereadora professora Madalena, a qual comentou a necessidade da 63 
aplicação de fato dos direitos humanos, garantindo-se, dessa forma, os direitos das 64 
minorias. Logo após o vereador Ezequiel das Campanhas pronunciou-se para comentar 65 
sobre sua Proposição, que sugere ao Executivo a adequação estrutural do porto da 66 

Marisqueira, para receber pacientes vindos das ilhas de Abaetetuba. Pronunciou-se o 67 
vereador Cristiano Lopes para parabenizar o município de Abaetetuba pelos 126 anos e 68 

também prestar condolências aos amigos e familiares de Heloisa. Ato contínuo o vereador 69 
Vagner Sena disse que é importantíssimo que o vereador acompanhe e fiscalize todas as 70 
obras do Poder Executivo para o bom andamento e eficácia de tais obras. O parlamentar 71 
citou o que ocorreu na avenida Ceará, bairro Francilândia, em que no mapa das ruas 72 
asfaltadas, a avenida não estava totalmente contemplada, mas com comprovantes de 73 

Residência dos moradores, o parlamentar e os residentes conseguiram que o asfalto 74 
chegasse até ao final da referida avenida. Pronunciou-se a vereadora Jô Dias para 75 
parabenizar a equipe do CREAM pela realização da roda de conversa atinente ao agosto 76 
lilás. A parlamentar disse também estar à disposição de toda a Comunidade LGBT na 77 
busca de políticas públicas voltadas para garantir direitos. Falou ainda da necessidade do 78 

município ter um centro de hemodiálise e espera que o Governo do Estado cumpra com 79 
sua promessa de campanha e que de fato se tenha, nas dependências do Hospital 80 



 
PODER LEGISLATIVO 

CÂMARA MUNICIPAL DE 

ABAETETUBA 

Av D. Pedro II, 1415 - Tele/Fax: 751-4435 
C.N.P.J.: 04.363.065/0001-52 Caixa Postal nº 6 – CEP: 68.440-000 

E-mail: camara_abaetetuba@hotmail.com. 
Abaetetuba – Pará 

Regional Santa Rosa, um centro de hemodiálise. Em aparte, o vereador Edinho Silva disse 81 
que a intenção do governo do Estado é que até o fim do ano corrente, já esteja em 82 
operação o centro de hemodiálise no Município. Ato continuo a vereadora Edileuza Muniz 83 

lamentou o falecimento de Antonio Batista Sena e lembrou as importantes conquistas que o 84 
sindicalista teve a frente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais do Município e da 85 
Associação dos Moradores das Ilhas de Abaetetuba (AMIA). A vereadora também destacou 86 
a gravidade das denúncias imputadas ao setor de licitações da Prefeitura e espera que 87 

haja elucidação dos fatos e concluiu criticando o Presidente da República, Jair Bolsonaro, 88 
pela negação dos direitos das minorias. Por fim, o vereador Sotério Fagundes voltou a 89 
comentar sobre o episódio envolvendo o cantor da banda magníficos show, que após 90 

terminar de cantar os parabéns a cidade de Abaetetuba, disse: “viva a cidade da lepra”. O 91 
Parlamentar disse que repudia veementemente atitudes como essas e espera que, no 92 
futuro, essa conduta se torne crime, tal qual acontece com o racismo. Anunciada a Ordem 93 

do Dia o senhor presidente passou a submeter ao plenário a matéria em pauta, em pauta 94 
as Proposições: Proposição nº.222/2021 – de iniciativa do vereador Cristiano Lopes – o 95 

qual requer que envie expediente a excelentíssima senhora Francineti Carvalho, Prefeita 96 
Municipal de Abaetetuba, para que direcione ao setor competente de sua administração, a 97 

revitalização da praça de santa rosa, no bairro Santa Rosa; Proposição nº.223/2021 – de 98 
iniciativa do vereador Fernandes Sabiá – o qual requer que encaminhe expediente a 99 

excelentíssima senhora Prefeita Municipal Francineti Maria Rodrigues Carvalho, solicitando 100 
que autorize a Secretaria de Obras a realizar os serviços de limpeza e aterramento do 101 
ramal dos neves, situado na estrada que leva a Igarapé Miri, para que os moradores 102 
possam trafegar com tranquilidade; Proposição nº.224/2021 – de iniciativa do vereador 103 

Gelciney Matos-Gel – o qual requer que a Mesa Executiva envie expediente a Prefeita 104 
Municipal de Abaetetuba, senhora Francineti Maria Rodrigues Carvalho, e a Secretaria 105 
Municipal de Obras, solicitando a realização de mutirão de limpeza,  na rua Siqueira 106 
Mendes, travessa  Tiradentes, rua Getulio Vargas e travessa Sandoval de Lima no bairro 107 
Algodoal, com capina e retirada de entulhos, pois referida ação irá beneficiar a vida de 108 

muitos munícipes moradores deste local; Proposição nº.225/2021 – iniciativa dos 109 
vereadores Sotério Fagundes, Vagner Sena e pastor Gilberto – os quais requerem que a 110 

Mesa Executiva da Câmara Municipal de Abaetetuba envie expediente a sua excelência a 111 
Prefeita Municipal Francineti Maria Rodrigues Carvalho, solicitando uma audiência pública 112 
para debater sobre o resido sólidos em nosso município. E que sejam convocadas a 113 
representação da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Secretaria de Educação, 114 
Secretaria de Obras e Aviação, Secretaria de Administração, Ministério Público, a empresa 115 

cidade limpa e as entidades não governamentais que fazem a coleta seletiva do lixo, para 116 
juntos tomarmos encaminhamentos para resolução dos problemas desta pauta; 117 
Proposição nº.226/2021 – de iniciativa do vereador Sotério Fagundes – o qual requer que 118 
seja enviado expediente a excelentíssima senhora Prefeita Municipal de Abaetetuba, 119 
Francineti Maria Rodrigues Carvalho e a Secretária Municipal de Obras, Zenilda Trindade 120 

da Costa, para que autorize a construção de um micro sistema de abastecimento de água 121 
na comunidade Maracapucu-Miri, o qual irá beneficiar um número expressivo de 122 
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moradores, atendendo assim apelo da referida comunidade; Proposição nº.227/2021 – de 123 
iniciativa do vereador Edinho Silva – o qual requer que a Mesa Diretora da Câmara 124 
encaminhe expediente ao Poder Executivo Municipal, na pessoa da excelentíssima 125 

senhora Prefeita Francineti Carvalho, a fim de que possibilite a implementação de 126 
aparelhos de academia nas praças públicas do município de Abaetetuba/Pa, com vistas a 127 
estimular a prática de atividades físicas ao ar livre; Proposição nº.228/2021 – de iniciativa 128 
do vereador Max Fera – o qual requer que esta casa encaminhe um expediente a 129 

excelentíssima Prefeita Municipal senhora Francineti Maria Rodrigues Carvalho, solicitando 130 
a liberação de festas e eventos no município de Abaetetuba, seguindo todos os protocolos 131 
perante a Covid-19; Proposição nº.229/2021 – de iniciativa da vereadora professora 132 

Madalena – a qual requer que  a Mesa Executiva envie expediente ao Poder Executivo 133 
para que adotem medidas necessárias para dar ampla divulgação ao agosto lilás, a fim de 134 
garantir acesso às informações sobre prevenção e denúncia das violências sofridas pelas 135 

mulheres em nosso município; Proposição nº. 230/2021 – de iniciativa do vereador Aluísio 136 
Corrêa – o qual requer que a Mesa Diretora da Casa envie veemente apelo ao 137 

excelentíssimo senhor Carlos Edilson de Almeida Maneschy – Secretário de Estado de 138 
Ciência Tecnologia e Educação Profissional e Tecnológica – SECTET, solicitando a 139 

implantação em Abaetetuba dos cursos técnicos integrados nas áreas de: - técnico em 140 
logística, técnico em segurança no trabalho, técnico em meio ambiente, técnico em 141 

agricultura, técnico em enfermagem, técnico em edificações, técnico em eletrônica, técnico 142 
em eletrotécnica, técnico em sistema de energia renovável, técnico em construção naval. 143 
Solicitamos ainda a implantação de cursos profissionalizantes técnicos subsequentes e 144 
concomitantes nas seguintes áreas: construção civil, gestão – administração atendente 145 

(comércio), tecnologia da informática, saúde, agricultura; Proposição nº.231/2021 – de 146 
iniciativa do vereador pastor Gilberto – o qual requer que a Mesa Executiva encaminhe 147 
expediente a excelentíssima Prefeita Municipal  Francineti Maria Rodrigues Carvalho, 148 
solicitando a implantação da academia ao ar livre na praça da bandeira, com um 149 
profissional habilitado de educação física, para dar suporte durante a prática das atividades 150 

físicas, visando a qualidade de vida, saúde e bem estar das pessoas; Proposição 151 
nº.232/2021 – de  iniciativa do vereador Vagner Sena– o qual requer que Mesa Executiva 152 

encaminhe expediente a excelentíssima senhora Francineti Maria Rodrigues Carvalho, 153 
Prefeita municipal de Abaetetuba, para que a mesma determine à secretária municipal de 154 
obras, senhora Zenilda Trindade da Costa, a implantação em caráter de urgência de uma 155 
rotatória na esquina da avenida Francisco Monteiro com a travessa do Castelo em vila de 156 
Beja. Proposição nº.233/2021 – de iniciativa  da vereadora Jô dias – a qual requer que 157 

Mesa Executiva encaminhe expediente ao setor competente da municipalidade solicitando 158 
a melhoria de acesso ao Centro de Referência da Mulher Maria do Pará -  CREAM, com a 159 
construção de passarela de acesso ao prédio de atendimento à mulher, onde 160 
principalmente no período do inverno fica alagado inviabilizando o deslocamento até o 161 
prédio; Proposição nº.234/2021 – de iniciativa  da vereadora Edileuza Muniz – a qual 162 

requer que a Mesa Executiva encaminhe expediente a excelentíssima senhora Francineti 163 
Maria Rodrigues Carvalho, Prefeita Municipal de Abaetetuba, solicitando a imediata 164 
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instalação de luminárias na comunidade do ramal  Itacupé; Proposição nº.235/2021 – de 165 
iniciativa  do vereador Ezequiel das Campanhas – o qual requer que a Mesa Executiva 166 
encaminhe expediente a Prefeita Municipal de Abaetetuba, solicitando em caráter de 167 

urgência a adequação estrutural do porto da Marisqueira, incluindo sinalização por meio de 168 
placas para receber pacientes vindos das ilhas de Abaetetuba, como também para 169 
viabilizar o acesso das equipes de resgates como SAMU e Corpo de Bombeiros. 170 
Submetidas à discussão, o vereador Vagner Sena defendeu a aprovação de seu 171 

requerimento e ressaltou a necessidade de que o Poder Executivo possa implementar a 172 
sua proposta. Ainda em discussão, o vereador Max Fera solicitou a retirada de pauta de 173 
sua Proposição (Proposição nº 228/2021), pois recebeu informações de que sua proposta 174 

não pode ser atendida pelo Executivo por questões de competência. Submetidas à 175 
votação, todas as Proposições em pauta foram aprovadas por unanimidade pelo Plenário 176 
em única e definitiva discussão e votação. Não havendo inscritos ao horário destinado às 177 

Lideranças Partidárias e nada mais havendo a tratar, o senhor Presidente deu por 178 
encerrada a presente sessão e convocou os senhores vereadores e as senhoras 179 

vereadoras para a próxima sessão ordinária, que será realizada em 25.08.2021. Em 180 
firmeza e para constar foi lavrada a presente ata que depois de lida e achada conforme, 181 

será aprovada pelo Plenário e assinada pelos membros da Mesa.  182 
  
APROVADA EM 01 DE SETEMBRO DE 2021.  
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