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ATA N°. 042 DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE ABAETETUBA, REALIZADA EM 08.09.2021 

 
Aos oito dias 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, 2 

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

da qual constaram o(a)s seguintes: o(a)s seguintes: Aluísio Monteiro Correa, Gilberto Raulino 5 
Costa, Cristiano Silva Lopes, Ezequiel Viegas do Rego, Fernandes de Oliveira Anselmo, 6 
Gelciney Matos de Carvalho, Jociane de Jesus Bitencourt Dias, Maria Madalena Silva da Silva, 7 
Max Willian Sousa Farias, Elder da Silva Feio, Vagner Sena e Reginaldo Mota. Havendo 8 

número legal o Senhor Presidente deu por aberto os trabalhos da presente sessão, solicitando 9 
ao senhor 1º secretário que fizesse a leitura do expediente recebido. Do expediente constou: 10 
Projeto de Lei n° 049/2021 – O qual dispõe sobre a política municipal para a pessoa idosa e dá 11 

outras providências, oriundo do gabinete da vereadora Jô Dias; Projeto de Lei n° 050/2021 – 12 
que dispõe sobre alterações na lei nº.485/2016 que estabelece normas para a exploração do 13 

serviço de automóveis de aluguel (táxi) no município de Abaetetuba e dá outras providências, 14 
oriundo do gabinete do vereador Gelciney Matos; Projeto de Lei n° 051/2021 – que dispõe 15 

sobre o Plano Plurianual do município de Abaetetuba e dá outras providências, oriundo do 16 
Poder Executivo; Projeto de Lei n° 052/2021 – que institui o dia municipal do pescador e 17 

pescadora no âmbito do município de Abaetetuba, oriundo do gabinete do vereador Sotério 18 
Fagundes;  Projeto de Lei n° 053/2021 – o qual reconhece de utilidade pública a casa do 19 
estudante abaetetubense e dá outras providências, oriundo do gabinete do vereador Vagner 20 

Sena; Projeto de Decreto Legislativo n° 005/2021 – que dispõe sobre outorga de titulo de honra 21 
ao mérito e dá outras providencias; Requerimento Verbal n° 022/2021 – solicitando da Mesa 22 

Diretora que encaminhe votos de congratulações à senhora Silvania Carvalho e Carvalho pelo 23 
desempenho a frente da Equipe de vacinação no município e Oficio n° 027/2021 – CadÚnico– 24 
SEMAS/PMA,  informando à Câmara  dados detalhados sobre o perfil e o quantitativo de 25 

famílias beneficiadas pelo Programa Renda Abaeté. No horário destinado ao Pequeno 26 
Expediente pronunciaram-se os vereadores Edinho Silva, Jô Dias, Ezequiel das Campanhas, 27 
Gelciney Matos, Regi Mota, professora Madalena, Cristiano Lopes, Vagner Sena e Aluisio 28 
Corrêa, que justificou as ausências dos vereadores Emerson Negrão e Sotério Fagundes, por 29 

motivo de saúde, e da vereadora Edileuza Muniz, que participa de uma reunião na Secretaria 30 
de Educação. No horário destinado à Tribuna Popular pronunciou-se a senhora Rachel Dias, 31 
coordenadora de saúde mental da Secretaria Municipal de Saúde. Na ocasião a oradora trouxe 32 
dados estatísticos sobre o suicídio no Brasil, mencionado os principais fatores que concorrem 33 
para que esses dados cresçam rapidamente. A oradora também se referiu ao “setembro 34 

amarelo”, importante campanha sobre a prevenção ao suicídio e convidou os senhores 35 
vereadores e o público presente a participarem da campanha, que terá sua culminância no dia 36 
24.09, com a realização de palestras e caminhada pela cidade. Também pronunciou-se o 37 
senhor Rômulo Mariel Lobato e a senhora Ângela Jorlane V. Assunção, profissionais da área 38 
de Educação Física, que se pronunciaram na condição de representantes dos empresários do 39 
ramo de academias do município. Na ocasião os oradores ressaltaram o papel fundamental 40 
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que a prática rotineira de atividade física trás à saúde, e destacaram a necessidade da 41 

aprovação do Projeto de Lei n° 010/2021, o qual reconhece a prática da atividade física e do 42 
exercício físico como essenciais para a população do município de Abaetetuba-pa em 43 
estabelecimentos prestadores de serviços destinados a essa finalidade, bem como em espaços 44 
públicos em tempos de crises ocasionadas por moléstias contagiosas ou catastróficas naturais, 45 

que tramita na Casa Legislativa Municipal, o qual foi construído em parceria com vários 46 
profissionais da área de Educação Física. Em seguida, o senhor Presidente solicitou aos 47 
senhores vereadores que fizessem as inscrições das chapas para compor o corpo da 48 

Comissão Permanente dos Direitos das Mulheres, Crianças, Adolescentes e Idosos. A única 49 
chapa inscrita foi formada pelos vereadores: Cristiano Lopes, Jô Dias e Edileuza Muniz, a qual 50 
posteriormente foi eleita por unanimidade pelo Plenário. Passou-se então ao Grande 51 
Expediente, inicialmente com a inscrição do vereador Fernandes Sabiá. Na ocasião o 52 

parlamentar sinalizou que votará favoravelmente ao Projeto de Lei que reconhece ser essencial 53 
a prática de atividades físicas em espaços próprios, como academias e parabenizou a senhora 54 
Silvânia Carvalho pelo trabalho de destaque que realiza na coordenação da equipe de 55 

imunização contra a Covid-19 no município e, por tal reconhecimento, solicitou de seus pares 56 
que aprovem o Requerimento Verbal n° 022/2021 para que a senhora Silvânia possa receber 57 

os votos de congratulações da Casa Legislativa. Em seguida pronunciou-se o vereador Edinho 58 
Silva para agradecer as orientações da senhora Rachel em relação ao mês de prevenção ao 59 

suicídio; o parlamentar também criticou o estado de intrafegabilidade da travessa Conceição III, 60 
na confluência com a rua 1º de maio. Também destacou a urgência do funcionamento do 61 

zoomóvel, adquirido na gestão passada com a finalidade de frear o crescimento da população 62 
de animais abandonados nas ruas, mas que até hoje, segundo o vereador, está em desuso e 63 
depreciando-se a passos largos, devido ao abandono. Pronunciou-se a vereadora Jô Dias para 64 

ressaltar a importância dos cuidados com a saúde mental, como também a importância da 65 
atividade física e a boa alimentação. a parlamentar relatou a transformação em seu quadro 66 

clínico, logo após adquirir o hábito de praticar atividades físicas e reeducar-se no que se refere 67 
à alimentação. A vereadora disse ainda que, através de seu gabinete móvel, está ouvindo e 68 
discutido com várias comunidades a solução de demandas da população. Ato continuo, o 69 

vereador Ezequiel das Campanhas fez uso da Tribuna para ressaltar a importância do tema 70 
trazido pela senhora Rachel Dias – a depressão e, por conseqüência, o suicídio. O vereador 71 
relatou que, no ano de dois mil e quinze, apresentou quando depressivo e, por isso, é sabedor 72 
da dificuldade que é enfrentar o problema. Encerrou dizendo que campanhas como a do 73 

“setembro amarelo” e, principalmente, o apoio da família e acompanhamento por equipe 74 
multidisciplinar são essenciais ao enfrentamento do quadro depressivo, comentou o vereador. 75 
Logo após, pronunciou-se o vereador Gelciney Matos para informar que esteve reunido com a 76 
associação dos peixeiros do município e com outros trabalhadores feirantes para discutir 77 
demandas importantes para os citados, tais como a ordenação da feira, melhorias estruturais 78 

no mercado de peixe e policiamento ostensivo na área. O parlamentar informou que 79 
encaminhou todas as demandas e afirmou que já é possível verificar a presença de policiais no 80 
local e uma tímida ordenação na feira municipal. Em seguida o vereador Regi Mota 81 
pronunciou-se para parabenizar a vereadora Jô Dias pela iniciativa do Projeto de Lei n° 82 
010/2021 e denunciar a precária situação estrutural da escola da comunidade do mangueira, 83 
que, segundo o vereador, está prestes a desabar. O parlamentar também pediu que a 84 
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Secretaria Municipal de Educação que promova o retorno das aulas presenciais, haja vista que 85 

nos meses próximos haverá a divulgação do resultado do IDEB e as aulas como estão se 86 
desenvolvendo tendem a diminuir o índice de desenvolvimento da educação no município. Por 87 
fim, o parlamentar destacou a importância de seu requerimento e pediu de seus pares que o 88 
aprove na Ordem do Dia. Pronunciou-se a vereadora professora Madalena para ratificar a 89 

relevância da temática envolvendo o suicídio e a importância do diálogo para a prevenção. A 90 
parlamentar também fez menção ao “setembro azul”, importante campanha que visa dar 91 
visibilidade à comunidade surda do Brasil. Por fim, a vereadora criticou os avanços nas 92 

atividades da empresa Cargil e comunicou que, após conversa com o coletivo das defensoras 93 
da causa animal, decidiu fazer um replanejamento e retirar sua Proposição de Legislativa de 94 
pauta. Em seguida o vereador Cristiano Lopes comentou sobre a necessidade da construção 95 
da quadra poliesportiva do CAPS, a fim de possibilitar a prática de esportes e outras atividades 96 

aos que fazem tratamento de quadros depressivos. O vereador comunicou que visitou a 97 
comunidade entorno do UBS Heraldo Pantoja e que o pedido demandado pela comunidade – a 98 
terraplanagem, já foi encaminhado à Secretaria de Obras do Município. Pronunciou-se o 99 

vereador pastor Gilberto, quem também parabenizou a iniciativa da coordenação de saúde 100 
mental da Secretaria Municipal de Saúde em divulgar a campanha de prevenção ao suicídio e 101 

convidar as lideranças religiosas do município a estarem presentes na próxima sessão 102 
ordinária para acompanharem a discussão e votação do projeto que estabelece as igrejas e 103 

templos de qualquer culto como atividade essencial em períodos de calamidade pública. 104 
Projeto que já é Lei em âmbito Estadual, tendo como proponente o Deputado Estadual Fábio 105 

Freitas (do REPUBLICANOS). Por fim, o vereador Vagner Sena, citado pelo vereador Regi 106 
Mota como sendo base do governo, dirigiu-se a este e afirmou que se for para votar a favor de 107 
benefícios para a comunidade, será base do governo. Anunciada a Ordem do Dia o senhor 108 

presidente passou a submeter ao Plenário a matéria em pauta, em pauta o Projeto de Lei n° 109 
033/2021 – que dispõe sobre a proibição de contratação pelo poder público do município de 110 

Abaetetuba (Executivo e Legislativo) de pessoas físicas e jurídicas condenadas em segunda 111 
instância, por crimes de violência e abuso contra mulheres, crianças e adolescentes. Após a 112 
leitura da ementa do Projeto, o senhor Presidente passou a submetê-lo à discussão. Não 113 

havendo debatedores inscritos, o Projeto de Lei n° 033/2021 foi submetido à votação e 114 
aprovado por unanimidade pelo Plenário em 2ª discussão e votação. Em pauta o Projeto de Lei 115 
n° 010/2021 – que reconhece a prática da atividade física e do exercício físico como essenciais 116 
para a população do município de Abaetetuba-pa em estabelecimentos prestadores de 117 

serviços destinados a essa finalidade, bem como em espaços públicos em tempos de crises 118 
ocasionadas por moléstias contagiosas ou catastróficas naturais, de iniciativa da vereadora Jô 119 
Dias. O parecer favorável da Comissão de Justiça e Redação Final ao Projeto de Lei 120 
n°.010/201 sugeriu como emenda Modificativa que o Parágrafo Único do artigo 3º passe a 121 
Parágrafo primeiro. Como Emenda Aditiva, o parecer sugeriu que fosse incluído após o 122 

Parágrafo 1º do Artigo 3º (parágrafo Único já modificado), o Parágrafo segundo, com a 123 
seguinte redação: “§ 2º - Em período de lockdown as determinações de que trata o Artigo 1º e 124 
seu parágrafo 1º, passarão a ser regidas conforme estabelecido em decreto municipal”. A 125 
sugestão, segundo o que consta no parecer, tem a finalidade de garantir ao Executivo a 126 
possibilidade de permitir desde que fundamentadas nas normas sanitárias ou de segurança 127 
pública, a realização de serviços essenciais cujo “termômetro” para a liberação seja a alta ou 128 
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baixa de contaminação/perigo como vem sendo aplicada pela gestão municipal. Submetido à 129 

discussão, não houve debatedores inscritos. Submetido à votação, o parecer da Comissão de 130 
Justiça e Redação Final foi aprovado por unanimidade pelo Plenário em única e definitiva 131 
discussão e votação. Em seguida o senhor Presidente solicitou ao 1° Secretário que fizesse a 132 
leitura do Projeto de Lei n° 010/2021. Submetido à discussão, não houve debatedores inscritos. 133 

Submetido à votação, o Projeto de Lei n° 010/2021 foi aprovado por unanimidade pelo Plenário 134 
em 1ª discussão e votação. Em pauta as Proposições: Proposição n°.262/2021 – de iniciativa 135 
da vereadora professora Madalena – a qual requer que a Mesa Executiva encaminhe 136 

expediente excelentíssima senhora Prefeita municipal Francineti Carvalho e esta encaminhe ao 137 
setor competente de sua administração, para que consolide convênio com uma clínica 138 
veterinária de Abaetetuba a fim de atender as demandas supracitadas controle na procriação, 139 
evitando assim, zoonoses, acidentes provocados por animais de ruas, ataques por estes 140 

animais que podem causar grandes ferimentos e o próprio sofrimento do animal. Que da 141 
decisão da Casa, seja dada ampla divulgação a esta proposta via meios de comunicação 142 
(retirada de pauta pela proponente); Proposição n°.263/2021 – de iniciativa da vereadora 143 

Edileuza Muniz – a qual requer que a Mesa Executiva encaminhe expediente a sua excelência 144 
a Prefeita municipal, Francineti Maria Rodrigues Carvalho, solicitando a reforma e revitalização 145 

da creche municipal Manoel Rodrigues Negrão, localizada no bairro São Sebastião, cujo prédio 146 
se encontra em situação precária; Proposição n°.264/2021 – de iniciativa do vereador Sotério 147 

Fagundes – o qual requer que a Mesa Executiva encaminhe expediente a excelentíssima 148 
senhora Prefeita Francineti Maria Rodrigues Carvalho propondo o reconhecimento oficial da 149 

vila de Beja como distrito e a apresentação do Plano Beja 400 anos, com ações que promovam 150 
o desenvolvimento local sustentável para os próximos 14 anos; Proposição n°.265/2021 – de 151 
iniciativa do vereador Gelciney Matos-Gel – o qual requer que a Mesa Executiva encaminhe 152 

expediente a excelentíssima Prefeita municipal, Francineti Carvalho, a fim de determinar ao 153 
setor competente de sua administração a construção da ponte que dá acesso ao posto de 154 

saúde da localidade rio Piquiarana, atendendo assim, ao apelo dos seus moradores; 155 
Proposição n°.266/2021 – de iniciativa do vereador Fernandes Sabiá – o qual requer que a 156 
Mesa Executiva encaminhe expediente a excelentíssima senhora Prefeita municipal Francineti 157 

Maria Rodrigues Carvalho, solicitando que autorize a Secretaria de Obras a realizar os serviços 158 
de limpeza e aterramento do ramal do baixo Curuperé,  que pertence a comunidade de Moju 159 
Miri, para que os moradores possam trafegar com tranquilidade; Proposição n°.267/2021 – de 160 
iniciativa do vereador Cristiano Lopes – o qual requer que a Mesa Executiva encaminhe 161 

expediente a excelentíssima senhora Francineti Carvalho, Prefeita municipal de Abaetetuba, 162 
para que direcione ao setor competente de sua administração, a padronização das calçadas da 163 
cidade de Abaetetuba, de acordo com a lei de mobilidade urbana; Proposição n°.269/2021 – 164 
de iniciativa do vereador Vagner Sena – o qual requer que a Mesa Executiva encaminhe 165 
expediente a excelentíssima senhora Prefeita municipal solicitando serviços de pavimentação 166 

asfáltica e iluminação pública (luminária de led) para a alameda ceará (a qual corta a av. 167 
Ceará) no bairro Francilândia; Proposição n°.270/2021 – de iniciativa da vereadora Jô Dias – 168 
a qual requer que a Mesa Executiva encaminhe expediente ao Governo do Estado do Pará 169 
solicitando a disponibilização de 10 (dez) leitos psiquiátricos sendo 05(cinco) para a retaguarda 170 
de assistência em situação de crise para o CAPS 2 e 05 (cinco) para a retaguarda do 171 
CAPS/AD; Proposição n°.271/2021 – de iniciativa do vereador Ezequiel das Ccampanhas – o 172 
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qual requer que a Mesa Executiva encaminhe expediente a excelentíssima senhora Francineti 173 

Maria Rodrigues Carvalho, Prefeita municipal de Abaetetuba, para que a mesma demande 174 
esforços junto a senhora Zenilda Trindade, secretária municipal de obras, no sentido de realizar 175 
serviços de construção de meio-fio e outros acessórios do sistema de drenagem, além da 176 
pavimentação asfáltica, na alameda Altino Costa, no perímetro compreendido entre rua 177 

Joaquim Mendes contente e rua primeiro de maio, bairro Santa Rosa; Proposição n°.272/2021 178 
– de iniciativa do vereador pastor Gilberto – o qual requer que a Mesa Executiva encaminhe 179 
expediente a excelentíssima Prefeita municipal Francineti Maria Rodrigues Carvalho e a 180 

Secretária de Obras Zenilda Trindade, solicitando o asfaltamento de qualidade na trav. Mário 181 
Figueira, perímetro localizado entre o pré-escolar e a escola municipal Leite Lopes, bairro: São 182 
Sebastião, pois a situação vivenciada tem afetado o cotidiano dos que necessitam trafegar pela 183 
referida via pública. Proposição n°.273/2021 – de iniciativa do vereador Regi Mota – o qual 184 

requer que a Mesa Diretora da Câmara realize uma audiência pública para a qual sejam 185 
convidados Ministério Público, Poder Executivo, todas as empresas que exploram serviços de 186 
internet em nosso município, para debater sobre serviços oferecidos, cobrança indevida de 187 

serviços, falta de fornecimento e demais questões referentes à temática de fornecimento de 188 
internet no nosso município. Submetidas à discussão, os vereadores Ezequiel das Campanhas, 189 

Regi Mota, Cristiano Lopes e Jô Dias defenderam a aprovação de suas Proposições 190 
Legislativas, dados os benefícios à comunidade pela sua execução. Submetidas à votação, as 191 

Proposições em pauta foram aprovadas por unanimidade pelo Plenário em única e definitiva 192 
discussão e votação. Não havendo inscritos para o horário destinado às Lideranças Partidárias 193 

e nada mais havendo a tratar, o senhor Presidente deu por encerrada a presente sessão e 194 
convocou os senhores vereadores e as senhoras vereadores para a próxima sessão ordinária, 195 
que será realizada em 15.09.2021. Em firmeza e para constar foi lavrada a presente ata que 196 

depois de lida e achada conforme, será aprovada pelo Plenário e assinada pelos membros da 197 
Mesa.  198 

 
APROVADA EM 22 DE SETEMBRO DE 2021. 
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