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ATA N°. 041 DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE ABAETETUBA, REALIZADA EM 01.09.2021 

 
Ao primeiro dia do mês de setembro de dois mil e vinte e um, no Plenário da Câmara Municipal 1 
de Abaetetuba – Mário Ferreira Fonseca – ao horário regimental, o senhor Presidente, vereador 2 

Aluisio Monteiro Corrêa, solicitou ao senhor 1º Secretário, vereador Cristiano Silva Lopes, a 3 
proceder a chamada dos senhores vereadores e das senhoras vereadoras presentes da qual 4 

constaram o(a)s seguintes: o(a)s seguintes: Aluísio Monteiro Correa, Gilberto Raulino Costa, 5 
Cristiano Silva Lopes, Edileuza Viegas Muniz, Ezequiel Viegas do Rego, Fernandes de Oliveira 6 
Anselmo, Jociane de Jesus Bitencourt Dias, Maria Madalena Silva da Silva, Max Willian Sousa 7 
Farias, Elder da Silva Feio, Emerson João Negrão Rodrigues, Sotério Oliveira Fagundes, Vagner 8 

Sena e Reginaldo Mota. Havendo número legal o senhor Presidente deu por aberto os trabalhos 9 
da presente sessão, solicitando ao senhor 1ª secretário que fosse feita a leitura do expediente 10 

recebido. Do expediente constou: Requerimento Verbal nº 020/2021 – solicitando da Mesa 11 
Diretora encaminhamento de votos de congratulações ao excelentíssimo Governador do Estado 12 
Helder Barbalho pelos investimentos destinados ao município, oriundo do gabinete do vereador 13 

Edinho Silva; Projeto de Lei n° 047/2021 – que autoriza o Poder Executivo a conceder isenção e 14 

redução de Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN –, de Imposto Predial e 15 
Territorial Urbano – IPTU – e de Imposto sobre a transmissão Inter Vivos de bens imóveis – ITBI 16 
– para empreendimentos habitacionais de interesse social incluídos nos programas vinculados à 17 

política habitacional municipal, estadual e federal, e dá outras providências, oriundo do Poder 18 
Executivo; Projeto de Lei n° 048/2021 – que dispõe sobre a demarcação e ampliação do 19 
perímetro urbano no município de Abaetetuba e dá outras providências, oriundo do Poder 20 

Executivo. No horário destinado ao Pequeno Expediente, pronunciou-se o vereador Regi Mota 21 
para solicitar da Mesa que encaminhe votos de pesar à família do senhor Miguel Costa 22 

Rodrigues (seu Caninha) pelo seu falecimento. Pronunciou-se o vereador Edinho Silva para 23 
desejar boas-vindas aos técnicos do Centro de Convivência da Pessoa Idosa (CCPI) e aos 24 
profissionais de Educação Física, presentes na galeria da Casa. O parlamenta também pediu 25 

apoio de seus pares para que seja aprovado o Requerimento Verbal n° 020/2021. Pronunciou-se 26 
a vereadora professora Madalena para informar que esteve presente no ultimo dia trinta na sede 27 

da ADEMA discutindo com a comunidade pontos importantes acerca do PPA. Pronunciou-se o 28 
vereador Ezequiel das Campanhas para também desejar boas-vindas ao quadro de pessoal do 29 

CCPI e destacar a importância da atividade física à saúde, fazendo menção ao dia do 30 
Profissional de Educação Física. Pronunciou-se o vereador Cristiano Lopes para destacar o 31 
avanço na recuperação dos ramais do município e também citar a importância da atividade física 32 

e do profissional de Educação Física. O vereador Emerson Negrão destacou o importante papel 33 
que a senhora Maria Eunice teve a frente do CCPI e também os relevantes serviços 34 

assistencialistas que desenvolveu no município. Pronunciou-se o vereador Vagner Sena para 35 
desejar pronta recuperação a seu amigo Flair Nobre, que passa por tratamentos médicos. A 36 
vereadora Jô Dias parabenizou os educadores físicos pelo dia do profissional de Educação 37 

Física, disse também ter caminhado pelo bairro da Francilândia e verificado a necessidade de 38 
muitas melhorias no bairro, embora os esforços do Poder Executivo. Pronunciou-se a vereadora 39 

Edileuza Muniz, a qual ressaltou a contribuição do CCPI para a saúde dos idosos e também 40 
elogiar a Secretária Municipal de Saúde por todos os diálogos realizados com a Comissão 41 
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permanente de Saúde da Casa, com o fito de garantir maior qualidade no serviço de saúde ao 42 

povo de Abaetetuba. Por fim, pronunciou-se o vereador Sotério Fagundes, o qual se dirigiu aos 43 
profissionais de Educação Física, presentes na galeria da Casa, para indicar apoio à aprovação 44 
do Projeto de Lei que dá status de atividade essencial a prática de atividade física. Chegado o 45 
horário destinado à Tribuna Popular, pronunciou-se a senhora Francilene Rodrigues Carvalho - 46 

diretora do Centro de Convivência da Pessoa Idosa (CCPI). Na ocasião a oradora relatou todo o 47 
histórico do CCPI, desde sua criação (em 2001), com a iniciativa de um grupo de 48 
avangelizadores católicos liderado pela senhora Maria Eunice, até a atualidade. A oradora citou 49 

os serviços de assistência médica, odontológica, psicológica e social que o Centro oferece aos 50 
idosos. Além das oficinas, nas quais os idosos desenvolvem a prática de pintura, teatro, dança e 51 
artesanato. A senhora Francilene Carvalho findou seu pronunciamento convidando os senhores 52 
vereadores a irem ao CCPI e conhecer mais o trabalho da equipe, para também serem parceiros 53 

do centro. Também pronunciou-se o senhor Leonildo Rodrigues Ribeiro, técnico do Centro de 54 
Convivência da Pessoa Idosa, o qual ratificou todo o pronunciamento da diretora do CCPI e 55 

também reforçou o convite aos senhores vereadores para conhecerem o Centro e também 56 
serem apoiadores. Ainda no horário destinado à Tribuna Popular, pronunciou-se a senhora 57 
Fernanda Nery, membra do grupo APAPA, constituído de pais de criança com o transtorno do 58 

espectro do autista (TEA). Na ocasião a oradora pontuou as inúmeras demandas de crianças 59 

que precisam de tratamento especializado para o diagnóstico do TEA, dentre os quais destacou 60 
a ausência de um neuropediatra no município, profissional que pode emitir o laudo com o 61 
diagnostico do TEA. Esse fato, segundo a oradora, faz com que o município não apresente 62 

dados referentes ao número de crianças diagnosticadas, inviabilizando recursos e políticas 63 
públicas específicas ao diagnóstico do autismo. A oradora findou seu pronunciamento 64 
solicitando apoio dos senhores vereadores para que todas as demandas apresentadas possam 65 

ser atendidas. Passou-se então ao Grande Expediente, o qual teve inicio com o pronunciamento 66 
do vereador Aluisio Corrêa. Na ocasião o vereador dirigiu-se à senhora Fernanda Nery e 67 

manifestou apoio irrestrito ao atendimento de sua demanda e anunciar que deseja participar e 68 
ser parceiro do grupo de pais retromencionado pela oradora. Em relação aos profissionais do 69 
Centro de Convivência da Pessoa Idosa, o parlamentar parabenizou os trabalhos e destacou o 70 

papel fundamental do Centro para o bem estar dos idosos. Ato continuo, o vereador Fernandes 71 
reforçou o apoio ao CCPI e sugeriu ao senhor Presidente que faça parte da pauta da futura 72 

reunião com o Secretário de Estado de Saúde, que o município possa ter em seu quadro de 73 
especialidades um neuropediatra. Pronunciou-se o vereador pastor Gilberto para elogiar o 74 

trabalho desempenhado pelo CCPI em relação aos idosos e ressaltar a importância da atividade 75 
física, principalmente com o grande período de isolamento decorrido da Pandemia da Covid-19. 76 
Em seguida o vereador Regi Mota debateu a volta das aulas presenciais, argumentando ser a 77 

favor do retorno, pois o desnível que já existe em relação à qualidade do ensino privado e o 78 
público, segundo o parlamentar, ficará maior. Pronunciou-se o vereador Edinho Silva para 79 

ressaltar que o orçamento vigente é bastante volumoso, o que garante ao Poder Executivo, 80 
ofertar a neuropediatria no serviço de saúde pública. O parlamentar também falou de sua 81 
Proposição Legislativa e questionou a interdição dos banheiros do mercado de peixe. Logo após 82 

a vereadora professora Madalena ressaltou a dificuldade ainda maior da população rural do 83 
município que, segundo a parlamentar, é de cerca de quarenta por cento da população local, de 84 

que seja feito o diagnóstico do TEA. A vereadora disse que aprova ações como as do grupo 85 
APAPA, no sentido de dar visibilidade ao tema e fazer valer os direitos da pessoa com 86 
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deficiência. Em ato continuo o vereador Ezequiel das Campanhas disse que a saúde mental é 87 

uma de suas bandeiras de luta e que o Plenário já aprovou várias Proposições Legislativas 88 
solicitando melhorias no CAPS, atendimento psiquiátrico e psicológico e a construção do CAPS 89 
infantil, por isso colocou-se à disposição para que as demandas do grupo de pais de crianças 90 
diagnosticadas com TEA sejam atendidas. Pronunciou-se o vereador Emerson Negrão para 91 

comentar do aprendizado que vem adquirindo ao longo do desenvolvimento de sua filha, 92 
diagnosticada com o TEA, e relatou a dificuldade e o custo necessário para o diagnóstico, por 93 
isso colocou-se à disposição para tentar junto ao Poder Executivo que o profissional de 94 

neuropediatria possa atender na rede pública de saúde. Pronunciou-se o vereador Vagner Sena 95 
para parabenizar o Governador do Estado pela entrega do tomógrafo e de uma ambulância ao 96 
hospital Regional Santa Rosa. O parlamentar também pediu a seus pares apoio para que seja 97 
aprovada a sua Proposição Legislativa. Pronunciou-se o vereador Max Fera também para 98 

comentar sobre sua Proposição Legislativa, que solicita a realização de exames periódicos 99 
gratuitos a todos os funcionários públicos do município de Abaetetuba. Em seguida a vereadora 100 

Jô Dias destacou o empenho da gestão municipal em devolver o hospital Municipal à população, 101 
elogiou o trabalho dos técnicos do CCPI e comentou sobre sua Proposição Legislativa. Por fim, 102 
a vereadora Edileuza Muniz afirmou que muito precisa ser feito em relação ao diagnóstico do 103 

TEA, disse que apenas o atendimento com o neuropediatra não será suficiente. Por isso indicou 104 

que fosse criado um espaço onde seja feito um acompanhamento multiprofissional com o fito de 105 
diagnosticar e acompanhar as crianças que apresentem os sinais do TEA, indicando que o 106 
prédio sede do CEPAL fosse usado para essa finalidade. A parlamentar também criticou a 107 

ordenação da feira e solicitou audiência pública com o administrador para discutir o que pode ser 108 
feito para solucionar o problema. Anunciada a Ordem do Dia o senhor presidente passou a 109 
submeter ao Plenário a matéria em pauta, em pauta o Projeto de Lei n° 033/2021 – que dispõe 110 

sobre a proibição de contratação pelo Poder Público do Município de Abaetetuba (Executivo e 111 
Legislativo) de Pessoas Físicas e Jurídicas condenadas em segunda instancia, por crimes de 112 

violência e abuso contra mulheres, crianças e adolescentes. Após a leitura, o parecer favorável 113 
da Comissão de Justiça e Redação Final ao Projeto de Lei em pauta foi submetido à discussão 114 
e, não havendo debatedores inscritos, foi submetido à votação e aprovado por unanimidade pelo 115 

Plenário em única e definitiva discussão e votação. Em seguida, o senhor Presidente solicitou ao 116 
1° Secretário que fizesse a leitura do Projeto de Lei n° 033/2021. Submetido à discussão, o 117 

vereador Emerson Negão sugeriu que a ementa do Projeto passe a ter a seguinte redação: 118 
“Dispõe sobre a proibição de contratação pelo Poder Público do Município de Abaetetuba 119 

(Executivo e Legislativo) de Pessoas Físicas e Jurídicas condenadas em segunda instancia, por 120 
crimes de violência e abuso contra mulheres, crianças e adolescentes e idosos”, ocorrendo as 121 
modificações também no corpo do texto do Projeto. Submetido à votação, o Projeto de Lei 122 

033/2021 foi aprovado pelo Plenário por unanimidade em 1ª discussão e votação. Em pauta as 123 
Proposições Legislativas: Proposição n°.249/2021 – de iniciativa da vereadora Jô Dias – a qual 124 

requer que a Mesa Executiva encaminhe expediente ao Poder Executivo solicitando à Prefeita 125 
municipal que determine ao setor competente dessa municipalidade a contratação de médico 126 
especialista em neuropediatria para atendimento público. Proposição nº.250/2021 – de iniciativa 127 

da vereadora Edileuza Muniz - a qual requer que a Mesa Executiva da Câmara Municipal de 128 
Abaetetuba aprove o pedido de uma audiência pública para dar início as atividades de 129 

comemoração aos 30 anos da escola CEPAL em nosso município. E que sejam convidados: 130 
representação da escola, comunidade, Secretaria de Educação, para juntos participarmos deste 131 
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evento em prol da educação. Proposição nº.251/2021 – de iniciativa do vereador Vagner Sena 132 

– o qual requer que a Mesa Diretora da Casa envie expediente a senhora Prefeita municipal 133 
solicitando serviços de revitalização na travessa Bambu i, localizada entre a rua Nova I e Av. 134 
São Paulo no bairro Francilândia, com serviços de terraplenagem, meio fio e asfaltamento. 135 
Proposição nº.252/2021 – de iniciativa do vereador Sotério Fagundes – o qual requer que a 136 

Mesa Executiva da Câmara, encaminhe veemente apelo à excelentíssima senhora Francineti 137 
Maria Rodrigues Carvalho – Prefeita municipal de Abaetetuba, bem como a Secretaria Municipal 138 
de Obras, solicitando a construção de uma ponte no ramal Camurituba – Beira, tão necessária 139 

para os moradores do local. Proposição nº.253/2021 – de iniciativa do vereador Max Fera  - o 140 
qual requer que esta Casa encaminhe um expediente a excelentíssima Prefeita municipal 141 
senhora Francineti Maria Rodrigues Carvalho, solicitando a realização de exames periódicos 142 
gratuitos a todos os funcionários públicos do município de Abaetetuba. Proposição nº.254/2021 143 

– de iniciativa do vereador Gelciney Matos-Gel – o qual requer que seja encaminhado 144 
expediente a excelentíssima Prefeita municipal, Francineti Carvalho, a fim de determinar ao 145 

setor competente de sua administração  a  implantação do sistema de abastecimento de água 146 
no rio Piquiarana, atendendo assim, ao apelo de seus moradores. Proposição nº.255/2021 – de 147 
iniciativa da vereadora professora Madalena – a qual requer que a Mesa Executiva envie 148 

expediente à excelentíssima senhora Prefeita municipal Francineti Carvalho, solicitando a 149 

criação da Secretaria Municipal de Direitos Humanos, com coordenadorias de direitos para 150 
mulheres, população negra, comunidades tradicionais, pessoas com deficiência, idosos, 151 
comunidade LGBTQIA+ e juventude. A fim de que se possa construir um plano municipal de 152 

direitos humanos, garantindo desta forma, políticas públicas voltadas para essas pessoas. 153 
Proposição nº.256/2021 – de iniciativa do vereador Fernandes Anselmo - Sabiá – o qual requer 154 
que esta douta Casa encaminhe expediente a excelentíssima senhora Prefeita municipal 155 

Francineti Maria Rodrigues Carvalho, solicitando em caráter urgente a  adequação, ampliação e 156 
acessibilidade de nosso terminal rodoviário. Proposição nº.257/2021 – de iniciativa do vereador 157 

Ezequiel das Campanhas – o qual requer que a Mesa Executiva envie expediente a 158 
excelentíssima Prefeita municipal Francineti Maria Rodrigues Carvalho, solicitando a 159 
regularização fundiária dos terrenos e/ou imóveis da comunidade nova liberdade (ocupação da 160 

Compasa), bairro São Lourenço. Proposição nº.258/2021 – de iniciativa do vereador Aluísio 161 
Corrêa – o qual requer que a Mesa Diretora da Câmara Municipal de Abaetetuba, envie 162 

expediente a ilustríssima senhora Zenilda Trindade da Costa, Secretária Municipal de Obras e 163 
Viação, solicitando a urgente poda de duas árvores, da rua Padre Luís Varela, entre avenida D. 164 

Pedro II e avenida Pedro Rodrigues, uma vez que as mesmas estão causando escuridão no 165 
logradouro mencionado, devido ao excesso de ramos, folhas e galhos, os quais impedem que os 166 
moradores tenham uma visão clara.  Proposição nº.259/2021 – de iniciativa do vereador pastor 167 

Gilberto – o qual requer que a Mesa Executiva encaminhe expediente a excelentíssima Prefeita 168 
municipal Francineti Maria Rodrigues Carvalho e a secretária de obras Zenilda Trindade, 169 

solicitando iluminação pública, meio fio, limpeza e asfaltamento de qualidade na rua Nova Oito, 170 
localizada no bairro do Mutirão, pois a situação vivenciada tem afetado o cotidiano e causado 171 
prejuízos para motoristas e pedestres. Proposição nº.260/2021 – de iniciativa do vereador 172 

Edinho Silva – o qual requer  que a Mesa Diretora da Câmara encaminhe expediente ao Poder 173 
Executivo municipal, na pessoa da excelentíssima senhora Prefeita Francineti Carvalho, a fim de 174 

que proceda à instalação de banheiros químicos com lavatórios por toda a extensão da feira livre 175 
municipal onde inexista estrutura sanitária fixa. Proposição nº.261/2021 – de iniciativa do 176 
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vereador Cristiano Lopes – o qual requer que a Mesa Diretora da Câmara encaminhe expediente 177 

ao Governo do Estado do Pará, a fim de direcionar o pedido ao setor competente de sua 178 
administração, sendo ele a Companhia de Saneamento do Pará (COSANPA), para que haja a 179 
viabilização da ampliação no sistema de abastecimento de água para a comunidade da 180 
Chicolândia, bairro do Algodoal, na cidade de Abaetetuba. Submetidas à discussão, os senhores 181 

vereadores Regi Mota, Ezequiel das Campanhas, Vagner Sena, Edileuza Muniz, Professora 182 
Madalena, Edinho Silva e Sotério Fagundes defenderam a aprovação de suas Proposições 183 
Legislativas. Submetidas à votação, todas as Proposições foram aprovadas por unanimidade 184 

pelo Plenário em única e definitiva discussão e votação. Não havendo inscritos para o horário 185 
destinado às Lideranças Partidárias e nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente deu por 186 
encerrada a presente sessão e convocou os senhores vereadores e as senhoras vereadores 187 
para a próxima sessão ordinária, que será realizada em 08.09.2021. Em firmeza e para constar 188 

foi lavrada a presente ata que depois de lida e achada conforme, será aprovada pelo Plenário e 189 
assinada pelos membros da Mesa.  190 

 
APROVADA EM 15 DE SETEMBRO DE 2021.  
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