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ATA N°. 039 DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE ABAETETUBA, REALIZADA EM 25.08.2021 

 

Aos vinte e cinco 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, Cristiano Silva Lopes, Edileuza Viegas Muniz, Fernandes de Oliveira Anselmo, 6 
Gelciney Matos de Carvalho, Maria Madalena Silva da Silva, Max Willian Sousa Farias, Elder 7 

da Silva Feio, Emerson João Negrão Rodrigues, Sotério Oliveira Fagundes, Reginaldo 8 
Rodrigues Mota e Vagner Sena. Havendo número legal o Senhor Presidente deu por aberto 9 
os trabalhos da presente sessão, solicitando do senhor 1º Secretário que fizesse a leitura do 10 

expediente recebido. Do expediente constou: Oficio nº 01/2021 – da Associação Beneficente 11 

de Educação e Neurofuncional Milton Melo, convidando os membros do Poder Legislativo 12 
para participarem da realização do treinamento da CIPTEA em Abaetetuba, que será 13 
realizada no dia 27.08.2021, no auditório da Escola São Francisco Xavier, de 9 às 16h; 14 

Projeto de Lei n° 046/2021 – o qual DENOMINA DE AVENIDA SANTO ANTONIO DE 15 
LISBOA, O ANTIGO RAMAL DO CASTANHAL II E DENOMINA ALGUMAS 16 

TRANSVERSAIS, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS, de iniciativa do vereador Fernandes 17 
Anselmo. No horário destinado ao Pequeno Expediente pronunciou-se a vereadora 18 
professora Madalena para ressaltar a importância da feira municipal para o desenvolvimento 19 

da cidade e homenagear os trabalhadores feirantes pelo dia 25.08.2021, o qual faz alusão 20 
ao dia do trabalhador feirante. Pronunciou-se o vereador Cristiano Lopes para dar as boas 21 

vindas ao senhor Valdinei Carvalho e toda a equipe da APAE-Abaetetuba, presentes na 22 
galeria da Casa. Ato continuo, o vereador Gelciney destacou a reinauguração da praça do 23 

CEU, no bairro de São Sebastião que irá proporcionar lazer e a prática de esportes à 24 
população do bairro. Pronunciou-se o vereador Emerson Negrão, que relatou ter ido à 25 
festividade de Santa Rosa e escutado inúmeras reclamações sobre o alto número de 26 
assaltos no bairro. O déficit de pontos de iluminação pública, segundo o vereador, é um dos 27 
fatores que elevaram o índice e por isso solicitou do setor competente celeridade na 28 

prestação do serviço. Pronunciou-se o vereador Vagner Sena para comentar que esteve na 29 
sede do SETRAN solicitando serviços de tapa buracos na rodovia PA-252. Em seguida o 30 
vereador Max Fera parabenizou a gestão municipal pela entrega da Praça do CEU à 31 
comunidade do bairro São Sebastião. Pronunciou-se o vereador Aluisio Corrêa para justificar 32 
as ausências dos vereadores pastor Gilberto, que está representando o Parlamento em um 33 

evento no Tiro de Guerra de Abaetetuba, e dos vereadores Ezequiel das Campanhas e Jô 34 
Dias por motivo de saúde. Por fim, o vereador Sotério Fagundes destacou que, juntamente 35 

com os membros da comissão permanente de Educação e Saúde, reuniu-se com a 36 
Secretária Municipal de Saúde, e que muitas das demandas da Comissão foram atendidas. 37 
O parlamentar disse também que esteve reunido com a Comissão Permanente de Licitação 38 
– CPL para averiguar denúncias de fraude no setor e que no grande expediente trará 39 
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informações a respeito. Chegado o horário destinado à Tribuna Popular, pronunciou-se a 40 
senhora Josiane Branco Silva, servidora pública municipal, para destacar a semana da 41 
visibilidade lésbica e criticar a ausência de políticas pensadas para o atendimento de 42 

mulheres lésbicas. A oradora ressaltou que apoio a concursos e paradas gays não se 43 
constitui em políticas públicas e concluiu agradecendo a vereadora professora Madalena por 44 

esta ser, segundo a servidora, a parlamentar mais atuante na defesa dos direitos da 45 
comunidade LGBT. Em seguida pronunciou-se a senhora Maria da Conceição Quaresma, 46 
autodefensora FEAPAES Pará, para falar sobre a “Semana da Pessoa com Deficiência 47 
Intelectual e Múltipla” (21 a 27.08), instituída pela Lei 13.587/2017. Na ocasião a 48 

autodefensora solicitou dos parlamentares apoio e implementação de políticas de inclusão. 49 
A oradora findou seu pronunciamento convidando os vereadores a conhecer as 50 

dependências e os projetos desenvolvidos pela APAE de Abaetetuba. Logo após 51 
pronunciou-se o senhor Carlos Eduardo Corrêa da Costa, que relatou estar encontrando 52 
dificuldades em seu local de trabalho, situado na intersecção da rua Siqueira Mendes e 53 

avenida D. Pedro II, o orador trouxe fotografia do local, o qual está interditado por motivo de 54 

uma obra. Ao término de seu pronunciamento, o orador solicitou dos vereadores 55 
homenagem à sua mãe, professora Telma Corrêa, pela sua grande contribuição a educação 56 
no município. Passou-se então ao Grande Expediente. Devidamente inscrito, pronunciou-se 57 

o vereador Aluisio Corrêa para lembrar o tempo em que foi oposição ao governo do PT, e 58 
afirmar que tal oposição era feita de forma responsável, sem ofender a honra de nenhum 59 

adversário político e espera que a oposição feita ao atual governo também seja responsável. 60 
Fez tal pedido devido denúncia por membro da Casa de suposta irregularidade em licitações 61 
no município, em que ficou constatado que o empresário o qual solicitou a suspensão da 62 

licitação, com a alegação de fraude, responde a três processos na justiça, por ilicitude em 63 
licitações públicas e por isso não pode concorrer ao objeto licitado, e afirmou que o próprio 64 
TCM já não vê óbice ao andamento da licitação, que segue em andamento, disse o 65 

vereador. Ato continuo, o vereador Regi Mota disse que iria visitar o local de trabalho do 66 
senhor Carlos Eduardo Corrêa e perguntou para líderes de algumas entidades, beneficiadas 67 

com as emendas impositivas no orçamento de 2021, se receberam os recursos do Poder 68 
Executivo e destacou que as emendas estão previstas em Lei e portanto, devem ser 69 

cumpridas. Logo após o vereador Edinho Silva pronunciou-se para citar o artigo 197 da 70 
Constituição Federal, o qual menciona o papel do Estado no que se refere à prestação do 71 
serviço de saúde, e com forte no artigo retromencinado defender a aprovação de sua 72 

Proposição Legislativa, a qual solicita do governo do Estado um Tomógrafo para o Hospital 73 
Regional de Abaetetuba. Em seguida a vereadora professora Madalena pronunciou-se para 74 

mencionar ações de seu mandato que tiveram como objetivo a inclusão e a garantia dos 75 
direitos das pessoas com deficiência, como a indicação ao Poder Executivo da criação do 76 
CETEIA, a inclusão no calendário oficial do município do dia de luta da pessoa com 77 
deficiência e do dia da pessoa com transtorno do espectro do autista (TEA). A parlamentar 78 
disse ser pouco ainda, mas que continuará lutando por acessibilidade e pela inclusão da 79 

pessoa com deficiência em toda sociedade. Pronunciou-se o vereador Cristiano Lopes para 80 
comentar sobre sua Proposição e solicitar da equipe competente da Secretaria de Obras 81 
que visite a comunidade Santa Luzia e faça a manutenção da tubulação de esgoto, a qual 82 
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está acarretando vários transtornos à comunidade. Logo após o vereador Vagner Sena 83 
pronunciou-se para parabenizar o Poder Executivo pela reinauguração da praça do CEU, no 84 
bairro de São Sebastião, e destacar os benefícios para a comunidade do bairro que o 85 

espaço poderá oferecer. Em ato contínuo, o vereador Max Fera se pronunciou para 86 
homenagear os trabalhadores feirantes e solicitar do setor de iluminação pública que 87 

destaque mais uma equipe de trabalho para o atendimento das demandas da população. O 88 
parlamentar comentou que apesar dos cerca de duzentos pontos reativados, o serviço 89 
precisa avançar de forma mais ágil. Pronunciou-se a vereadora Edileuza Muniz para  90 
informar que participou da reunião dos membros da Comissão de Saúde com a Secretária 91 

Municipal de Saúde e que tomou ciência de que a clinica médica da UPA foi transferida para 92 
o hospital São Bento, fato que trará melhorias significativas à Unidade de Pronto 93 

Atendimento de Abaetetuba. A parlamentar disse que entidades como a APAE e ADEMA 94 
sempre podem contar com seu apoio, seja direcionando emendas parlamentares, seja na 95 
construção de políticas publicas que visem à inclusão da pessoa com deficiência. Por fim, o 96 

vereador Sotério Fagundes comentou que o tomógrafo adquirido pela gestão anterior não 97 

apresentou condições de operações e por isso encontra-se sem funcionamento. o 98 
parlamentar também comentou sobre o pregão 013/2021, que esteve suspenso por suposta 99 
irregularidade, repudiando veementemente o que chamou de “oposição irresponsável” por 100 

parte do parlamentar que expôs a denúncia, infundada,  segundo o vereador. Ocultando a 101 
real situação dos fatos que levaram o empresário citado na sessão do dia 18.04.2021 a não 102 

poder concorrer ao pregão: três processos perante a Justiça Federal. Anunciada a Ordem do 103 
Dia o senhor presidente passou a submeter ao plenário a matéria em pauta. Em pauta as 104 
Proposições: Proposição nº.236/2021 – de iniciativa do vereador Edinho Silva – o qual 105 

requer que a Mesa Diretora da Câmara encaminhe expediente ao governo do estado do 106 
Pará, na pessoa do excelentíssimo governador Helder Barbalho, a fim de que viabilize a 107 
aquisição e posterior envio de aparelho de tomografia para o hospital regional do baixo 108 

Tocantins “Santa Rosa”; Proposição nº.237/2021 – de iniciativa do vereador Aluísio Corrêa – 109 
o qual requer que  esta Casa encaminhe expediente à excelentíssima senhora Francineti 110 

Maria Rodrigues Carvalho, Prefeita municipal de Abaetetuba, solicitando que seja 111 
determinado em caráter de urgência a construção de uma passarela na rodovia Dr. João 112 

Miranda – bairro Bosque, em frente a igreja São Cristóvão, haja vista, que devido os fiéis 113 
necessitarem ir até a igreja, sofrem diariamente tendo suas vidas em risco, devido o intenso 114 
fluxo de carros, motos, bicicletas, carretas e outros que passam a toda hora pelo citado 115 

logradouro, bem como a preocupação pelos alunos que frequentam a escola Dr. Ronald 116 
Reis Ferreira, e também são expostos ao perigo; Proposição nº.238/2021 – de iniciativa do 117 

vereador Ezequiel das Campanhas – o qual requer que a Mesa Executiva da Casa, envie 118 
expediente a excelentíssima senhora Francineti Maria Rodrigues Carvalho, prefeita 119 
municipal de Abaetetuba, para que direcione a Secretaria de Obras em parceria com a 120 
Cosanpa, solicitando a instalação de hidrantes pela Cosanpa, em pontos estratégicos, cuja 121 
utilização desses hidrantes seja custeado pela prefeitura, referente ao ponto de água 122 

instalado. Proposição nº.239/2021 – de iniciativa do vereador Gelciney Matos-Gel- o qual 123 
requer que  e a Mesa Executiva envie expediente a Prefeita municipal de Abaetetuba, 124 
senhora Francineti Maria Rodrigues Carvalho e a Secretaria Municipal de Obras solicitando 125 
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a realização de mutirão de limpeza na travessa Major Frederico da Gama Costa, travessa 126 
Veiga Cabral e travessa Rui Barbosa no bairro Algodoal, com capina e retirada de entulhos, 127 
pois referida ação irá beneficiar a vida de muitos munícipes moradores deste local; 128 

Proposição nº.240/2021 – de iniciativa do vereador Vagner Sena – o qual requer que a Mesa 129 
Executiva envie expediente a excelentíssima Prefeita municipal, Francineti Carvalho, 130 

solicitando a realização de serviços de revitalização na rua São João entre a Av. São Paulo 131 
e travessa Piauí, especificamente serviços de terraplenagem, meio fio e asfaltamento; 132 
Proposição nº.241/2021 – de inciativa da vereadora Edileuza Muniz – a qual requer que seja 133 
encaminhado expediente à sua excelência a Prefeita municipal Francineti Maria Rodrigues 134 

Carvalho, para que encaminhe ao setor de iluminação pública a tomar providências 135 
necessárias para a imediata instalação e manutenção de luminárias na comunidade Santo 136 

Antonio no bairro Mutirão, dando a possibilidade àquele povo de poder ter, uma melhor 137 
sensação de segurança; Proposição nº.242/2021 – de iniciativa do vereador Cristiano Lopes 138 
– o qual requer que a Mesa Executiva da Casa, envie expediente a excelentíssima senhora 139 

Francineti Carvalho, Prefeita municipal de Abaetetuba, para que direcione ao setor 140 

competente de sua administração a colocação de placas de proibição com o seguinte texto: 141 
"proibido trafegar e estacionar na orla (exceto ambulância, viaturas da PM, policia civil, corpo 142 
de bombeiros e outros veículos autorizados)”, contendo assim o trânsito de veículos 143 

automotores (ônibus, carros, caminhões e motos) na orla de Abaetetuba; Proposição 144 
nº.243/2021 – de iniciativa do vereador Max Fera – o qual requer que esta Casa encaminhe 145 

um expediente a excelentíssima Prefeita municipal senhora Francineti Maria Rodrigues 146 
Carvalho, solicitando terraplenagem e capina para a rua Carmem Cardoso, localizada no 147 
bairro São Sebastião, no município de Abaetetuba; Proposição nº.244/2021 – de iniciativa do 148 

vereador Fernandes Sabiá – o qual requer que esta douta Casa encaminhe expediente a 149 
excelentíssima senhora Prefeita municipal Francineti Maria Rodrigues Carvalho, solicitando 150 
que autorize a Secretaria de Obras a realizar os serviços de limpeza e aterramento do ramal 151 

do Pastana que liga a comunidade d e Moju Miri, (próximo ao bacuri), para que os 152 
moradores possam trafegar com tranquilidade; Proposição nº.245/2021 – de iniciativa do 153 

vereador Sotério Fagundes – o qual requer que seja, encaminhado expediente a 154 
excelentíssima senhora Prefeita municipal Francineti Maria Rodrigues Carvalho, solicitando 155 

o fornecimento de iluminação pública para a comunidade  Nova Dida km 14, com troca de 156 
lâmpadas e funcionamento das mesmas, sendo que é de fundamental importância para a 157 
comunidade; Proposição nº.246/2021 – de iniciativa da vereadora professora Madalena a 158 

qual requer que a Mesa Executiva envie expediente à excelentíssima senhora Prefeita 159 
municipal Francineti Carvalho, bem como à excelentíssima senhora Secretária de 160 

Assistência  Social Josiane da Costa Baia, solicitando a criação de um espaço de 161 
acolhimento para mulheres vítimas de violência doméstica, a fim de garantir proteção à vida 162 
e qualificação profissional para que essas mulheres consigam sobreviver financeiramente 163 
longe de seus agressores; Proposição nº.247/2021 – de iniciativa da vereadora Jô Dias – a 164 
qual requer que a Mesa Executiva envie expediente ao setor competente da municipalidade  165 

solicitando iluminação pública da ponte da rua Bibiano Cardoso no bairro São Sebastião, a 166 
qual se encontra às escuras, causando riscos à população que necessita transitar pelo local 167 
e Proposição nº.248/2021 – de iniciativa do vereador Reginaldo Mota - Regi – o qual requer 168 
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que a Mesa Diretora envie veemente apelo à Casa Civil, em caráter de urgência, solicitando 169 
a marcação de uma audiência com o representante da Casa Civil com convite para a 170 
excelentíssima senhora Prefeita, Francineti Carvalho, para juntamente com vereadores e 171 

vereadoras debater questões de interesses dos membros desta Casa Legislativa como 172 
representantes do povo abaetetubense que são: hospital regional Santa Rosa, implantação 173 

do hospital municipal e apoio ao município em face do período chuvoso para garantir asfalto 174 
e tapa buraco para o município. Submetidas à discussão, os vereadores Regi Mota, 175 
Cristiano Lopes, Vagner Sena e a vereadora professora Madalena defenderam e pediram 176 
apoio a seus pares à aprovação de suas Proposições Legislativas. Submetidas à votação, 177 

as Proposições em pauta foram aprovados Poe unanimidade pelo Plenário em única e 178 
definitiva discussão e votação. Em pauta o Projeto de Lei 041/2021 – que AUTORIZA O 179 

PODER EXECUTIVO A ABRIR CRÉDITO ESPECIAL NO VALOR DE R$ 250.000,00 180 
(DUZENTOS E CINQUENTA MIL REAIS), PARA CUSTEIO DO AUXÍLIO “BOLSA MIRITI” 181 
PREVISTO NA LEI MUNICIPAL 591/2021, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS, de iniciativa do 182 

Poder Executivo. Lido o parecer favorável da Comissão de Justiça e Redação Final ao 183 

Projeto em pauta, este foi submetido à discussão. Na ocasião o vereador Regi Mota sugeriu 184 
que projetos semelhantes, que beneficiem outras categorias, também fossem objeto de 185 
estudo pelo Poder Executivo e indicou que todos os beneficiados pelo Projeto tivessem seus 186 

nomes divulgados e a relação com os nomes fosse encaminhada ao Poder Legislativo. 187 
Submetido à votação, o parecer da Comissão de Justiça e Redação Final ao Projeto de Lei 188 

n° 041/2021 foi aprovado por unanimidade pelo Plenário em única e definitiva discussão e 189 
votação. Em seguida, o senhor Presidente solicitou ao 1° Secretário que fizesse a leitura do 190 
parecer favorável da Comissão de Finanças e Orçamento ao Projeto de Lei n° 041/2021, o 191 

que logo após foi submetido à discussão pelo Plenário. Não havendo debatedores inscritos, 192 
o parecer da Comissão de Finanças e Orçamento ao Projeto de Lei em comento foi 193 
submetido à votação e aprovado por unanimidade pelo Plenário em única e definitiva 194 

discussão e votação. Lido o Projeto de Lei nº 041/2021, foi submetido à discussão. Na 195 
ocasião o vereador Sotério Fagundes falou da importância do projeto no fomento a cultura e 196 

no auxilio financeiro aos artesões, que tiveram grandes prejuízos com as restrições 197 
circunstanciadas pela Pandemia da Covid-19. Submetido à votação, o Projeto de Lei nº 198 

041/2021 foi aprovado por unanimidade pelo Plenário em 1ª discussão e votação. Em pauta 199 
o Projeto de Lei 043/2021 – que AURORIZA O PODER EXECUTIVO A ABRIR CRÉDITO 200 
ESPECIAL AO ORÇAMENTO VIGENTE NO VALOR DE R$-4.000.000,00 (QUATRO 201 

MILHÕES DE REAIS) PARA O FIM QUE INDICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS, de 202 
iniciativa do Poder Executivo. Lido o parecer favorável da Comissão de Justiça e Redação 203 

Final ao Projeto em pauta, este foi submetido à discussão. Não havendo debatedores 204 
inscritos, o parecer da Comissão de Justiça e Redação Final ao Projeto de Lei n° 043/2021 205 
foi submetido à votação e aprovado por unanimidade pelo Plenário em única e definitiva 206 
discussão e votação. Em seguida, o senhor Presidente solicitou ao 1° Secretário que fizesse 207 
a leitura do parecer favorável da Comissão de Finanças e Orçamento ao Projeto de Lei n° 208 

043/2021, que em seguida foi submetido à discussão pelo Plenário. Não havendo 209 
debatedores inscritos, o parecer da Comissão de Finanças e Orçamento ao Projeto de Lei 210 
em comento foi submetido à votação e aprovado por unanimidade pelo Plenário em única e 211 
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definitiva discussão e votação. Autorizado pelo senhor Presidente, o senhor 1º Secretário 212 
procedeu a leitura da ementa do Projeto Lei nº 043/2021. Submetido à discussão, não houve 213 
debatedores inscritos. Submetido à votação, o Projeto de Lei nº 043/2021 foi aprovado por 214 

unanimidade pelo Plenário em 1ª discussão e votação. No horário destinado às Lideranças 215 
Partidárias, o vereador Edinho Silva (líder da bancada do MDB) comunicou que o Presidente 216 

Regional do Partido estará visitando a cidade de Abaetetuba no próximo dia 28.08.2021, na 217 
companhia do excelentíssimo senhor Helder Barbalho, governador do Estado do Pará, 218 
fazendo a entrega de equipamentos ao Hospital Regional Santa Rosa. Nada mais havendo a 219 
tratar, o senhor Presidente deu por encerrada a presente sessão e convocou os senhores 220 

vereadores e as senhoras vereadoras para, em cinco minutos, a sessão extraordinária, cuja 221 
pauta será a 2ª discussão e votação do Projeto de Lei nº 041/2021 e do Projeto de Lei n° 222 

043/2021. Em firmeza e para constar foi lavrada a presente ata que depois de lida e achada 223 
conforme, será aprovada pelo Plenário e assinada pelos membros da Mesa. 224 
 
APROVADA EM 01 DE SETEMBRO DE 2021.  
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