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ATA N°. 043 DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE ABAETETUBA, REALIZADA EM 15.09.2021 

 
Aos quinze dias do mês de setembro 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, Jociane de Jesus Bitencourt Dias, Maria 7 
Madalena Silva da Silva, Max Willian Sousa Farias, Elder da Silva Feio, Emerson João 8 

Negrão Rodrigues, Sotério Oliveira Fagundes, Vagner Sena e Reginaldo Mota. Havendo 9 
número legal o senhor Presidente deu por aberto os trabalhos da presente sessão, 10 

submetendo a ata da sessão ordinária do dia 01.09.2021 à discussão, a qual em seguida foi 11 
submetida à votação e aprovada por unanimidade pelo Plenário. Ato contínuo, o senhor 12 
Presidente autorizou a leitura do expediente recebido. Do expediente constou: Requerimento 13 

Verbal n°.023/2021 – o qual solicita da Mesa Diretora um dia de formação legislativa aos 14 

vereadores e seus respectivos assessores, a ser realizada no dia 01.10.2021, oriundo do 15 
gabinete da vereadora professora Madalena; Projeto de Lei n°.054/2021- o qual Considera de 16 
Utilidade Pública a Entidade Filantrópica Lions Club de Abaetetuba e dá outras providências, 17 

oriundo do gabinete do vereador Cristiano Lopes; Projeto de Lei n°.055/2021 - o qual 18 
considera de Utilidade Pública Municipal a entidade Associação de Moradores do Bairro 19 

Algodoal e dá outras providências, oriundo do gabinete do vereador Aluisio Corrêa; Decreto 20 
Legislativo n°.006/2021- que dispõe sobre outorga de Titulo de Cidadão Abaetetubense e dá 21 
outras providencias, oriundo do gabinete do vereador Cristiano Lopes e Oficio n°03/2021 – 22 
CFME, convidando os representantes das Entidades a participarem da reunião do Fórum 23 

Municipal de Educação, que se realizará no prédio da Escola São Francisco Xavier, no dia 24 
16.09.2021 às 8 horas. No horário destinado ao Pequeno Expediente, pronunciou-se o 25 

vereador Aluisio Corrêa para informar que devido a nova situação epidemiologia, a galeria da 26 
casa terá mais lugares disponíveis aos interessados em assistir à sessão presencialmente. O 27 

vereador também anunciou que a reforma da parte externa do prédio da Câmara irá se iniciar 28 
no decorrer da semana e pediu paciência aos vereadores que não puderem utilizar seus 29 
gabinetes nesse período de tempo. Por fim, o senhor presidente justificou a ausência do 30 

vereador Gelciney Matos por motivo de doença. Também se inscreveu para se pronunciar o 31 
vereador Emerson Negrão, quem denunciou o procedimento usado pelo hospital Regional 32 

Santa Rosa no atendimento de recém nascidos. O vereador disse ter recebido informações de 33 
que somente as crianças nascidas na aula de obstetrícia do hospital Regional podem retornar 34 
caso necessitem de atendimento, contrário do que ocorre com as nascidas em outros 35 
hospitais ou clínicas, quem têm que se deslocar para outros municípios. O parlamentar 36 
sugeriu que a Mesa encaminhe expediente à direção do hospital Regional Santa Rosa para 37 

esclarecimentos do procedimento adotado. Pronunciou-se o vereador Fernandes Anselmo 38 
para agradecer a presença da equipe de vacinação, presentes na galeria da Casa, e ressaltar 39 
que os votos de congratulações aprovado pela Câmara na sessão anterior, estende-se para 40 
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toda equipe. Pronunciou-se o vereador Sotério Fagundes para reforçar o convite aos 41 
senhores vereadores a estarem presentes na audiência pública do dia 16.09.2021 no alto rio 42 
Ajuaí. Pronunciou-se o vereador Edinho Silva, quem elogiou o governador do Estado pelo 43 

adiantamento do 13º salário dos servidores e pela sua presença em todo Estado, como 44 

garantiu em sua campanha eleitoral. Pronunciou-se a vereadora Jô Dias para destacar a 45 
excelência do trabalho da equipe de vacinação no município e informar que seu gabinete 46 

móvel visitou os bairros de São Sebastião, Santa Clara e Francilândia, formalizando as 47 
demandas das comunidades e fazendo os encaminhamentos ao Poder Executivo. 48 
Pronunciou-se o vereador Ezequiel das Campanhas, quem também teceu elogios a equipe de 49 
vacinação e lembrar todos os esforços, convênios e consórcios feitos pelo Poder Executivo 50 

para ter o atual índice de vacinados. Pronunciou-se o vereador Regi Mota para pedir do Poder 51 
Executivo que dê andamento as obras na comunidade Santa Luzia, pois, segundo o vereador, 52 

a equipe da SEMOB abandonou as tubulações no local e não retornou para a execução da 53 
obra. Pronunciou-se a vereadora professora Madalena, quem solicitou a mudança de local da 54 

Audiência Pública, com data mercada para o dia 23.09.2021, para a sede da ADEMA, dada a 55 
maior versatilidade do espaço. Após a solicitação da vereadora, o senhor Presidente pôs em 56 
votação o pedido, que em seguida foi aprovado por unanimidade pelo Plenário. Pronunciou-se 57 

o vereador Cristiano Lopes para informar que visitou a comunidade de São Sebastião e 58 

informar que as demandas da comunidade já foram atendidas parcialmente pelo Poder 59 
Público. Em seguida a vereadora Edileuza Muniz comunicou que esteve dialogando com a 60 
Secretaria de Educação Municipal e com os profissionais da educação sobre o 61 

enquadramento desses profissionais, como preconiza o PCCR da categoria. Por fim, 62 
pronunciou-se o vereador Vagner Sena para informar que esteve na sede da Secretaria 63 

Municipal de Educação solicitando informações sobre o retorno das aulas presenciais e 64 
solicitar a reforma de algumas escolas. Chegado o horário destinado à Tribuna Popular, 65 
pronunciou-se a senhora Silvânia Carvalho e Carvalho, responsável pela equipe de 66 
imunização da Secretaria de Saúde Municipal. Na ocasião a oradora agradeceu os votos de 67 

congratulações - requerido pelo vereador Fernandes Anselmo – por seu trabalho a frente da 68 
equipe e estendeu os votos a toda a equipe a qual coordena como também aos ACS e ACE. 69 

Após o pronunciamento da oradora, o senhor Presidente e todos os vereadores presentes 70 
fizeram a entrega dos votos de congratulações à senhora Silvânia, ato que ficou registrado 71 

em fotografia. Ainda no horário destinado à Tribuna Popular, pronunciou-se o senhor Marcelo 72 
Moraes, presidente da associação dos moradores do bairro de Francilândia. Na ocasião o 73 
orador apontou várias demandas de sua comunidade, tais como iluminação pública e a 74 

intrafegabilidade de algumas ruas, citando como exemplo a avenida Sergipe. Segundo o 75 
representante dos moradores do bairro, já foram protocolados vários ofícios no setor de 76 

iluminação pública e nada foi feito em ralação ao problema. Por fim, o orador falou de seu 77 
desânimo, dizendo que muitas vezes se sente só na busca pela justiça social e pediu auxilio 78 
dos senhores vereadores para que intervenham junto ao Poder Executivo. Passou-se então 79 
ao Grande Expediente. Devidamente inscrito, o vereador Emerson Negrão pronunciou-se 80 
para comentar sobre a necessidade de realizar serviços de aterramento e terraplanagem nas 81 

ruas do distrito de Beja. O parlamentar disse que é provável que se tenha o pior cenário na 82 
vila, caso os serviços não se efetivarem antes das fortes chuvas do inverno amazônico. Ato 83 
continuo, o vereador Fernandes Anselmo enfatizou a importância da vacinação para o retorno 84 
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pleno de todas as atividade econômicas, culturais do município. Daí a necessidade, segundo 85 
o parlamentar, de que o ciclo vacinal seja completado com a 2ª e 3ª doses. Em seguida o 86 
vereador Sotério Fagundes comentou sobre sua Proposição Legislativa em que o parlamentar 87 

solicita que seja incluído como prioridade no cronograma de terraplenagem e recuperação de 88 

ramais, o ramal do Arienga. O vereador também elogiou a atuação da equipe de imunização 89 
contra a Covid-19 do município e ressaltou a necessidade de elaboração do que chamou de 90 

“plano Beja 400 anos”, o qual tem por fim a reestruturação econômica e administrativa da vila. 91 
Logo após pronunciou-se o vereador Edinho Silva, quem elogiou o proponente dos votos de 92 
congratulações à senhora Silvânia Carvalho e parabenizou a Secretária de Saúde do 93 
município pela reorganização feita na equipe de imunização após a denúncia, feita por ele, do 94 

sumiço de mais de mil doses de vacina. O parlamentar também comentou sobre sua 95 
Proposição Legislativa, que trata da implantação de redes de retenção de resíduos sólidos 96 

para o rio Maratauira. Pronunciou-se a vereadora Jô Dias para informar os pontos fixos de 97 
vacinação contra a Covid-19 e também reforçar o pedido da coordenação da equipe de 98 

vacinação para que a população complete as doses da vacina. A parlamentar também 99 
comentou sobre a importância do Projeto de Lei nº.036/2021, que será posto em discussão e 100 
votação na Ordem do Dia, para a conscientização a não violência contra a mulher. Por fim, a 101 

vereadora agradeceu a presença, na galeria da Casa, da mãe da jovem Andressa Vilhena, 102 

brutalmente assassinada por seu companheiro há cerca de um ano. Em seguida o vereador 103 
Ezequiel das Campanhas destacou os serviços públicos que foram feitos no bairro de São 104 
Sebastião, e comentou sobre o conteúdo de sua Proposição. O parlamentar findou seu 105 

pronunciamento argumentando ser essencial que o município disponibilize a população, nas 106 
novas instalações do hospital São Bento, o atendimento de enfermaria pediátrica, enfermaria 107 

de clínica médica e funcionamento do bloco cirúrgico. Ato continuo, o vereador Regi Mota 108 
criticou a ausência do transporte escolar, em especial nas ilhas, onde as aulas do Ensino 109 
Médio já retornaram e o transporte não está sendo disponibilizado pela Prefeitura. O 110 
parlamentar também criticou a ineficiência do serviço de iluminação pública municipal e disse 111 

que apenas uma equipe de trabalho não atenderá toda a demanda do município. Em seguida 112 
a vereadora professora Madalena pronunciou-se para informar do festejo de Iemanjá, ocorrido 113 

na semana e a relevância do evento para avançar na luta contra o preconceito e 114 
discriminação, que historicamente sofrem as religiões afro-brasileiras. A parlamentar também 115 

lembrou o transfeminicidio que tirou a vida de Heloisa Ferreira (Loira) e conclui seu 116 
pronunciamento comentando sobre sua Proposição Legislativa e convidando os senhores 117 
vereadores e as senhoras vereadoras para a Audiência Pública, que discutirá temas atinentes 118 

à violência no trânsito, dia 16.09.2021 às 9:00 horas no alto rio Ajuaí. Em seguida pronunciou-119 
se o vereador Cristiano Lopes, quem elogiou o Poder Executivo pelos serviços de 120 

recuperação e manutenção das ruas da vila de Beja e ressaltar que o Plenário aprovou 121 
Proposição Legislativa de sua iniciativa solicitando do Poder Público que realizasse tais 122 
serviços. Pronunciou-se o vereador Aluisio Corrêa para destacar que o quadro epidemiológico 123 
menos agressivo é consequência dos esforços do Poder Publico, sendo a equipe de 124 
imunização digna de receber os votos de congratulações da Casa. Logo após a vereadora 125 

Edileuza Muniz se pronunciou para agradecer o Secretário de Educação do Município por 126 
participar do debate para o enquadramento dos profissionais de educação conforme o PCCR 127 
da categoria. Outro assunto abordado pela parlamentar foi a falha de regulamentação do 128 
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município em relação à fila de leitos em hospitais. A vereadora ressaltou que é preciso que o 129 
cidadão possa ter direito constitucional ao acesso à saúde garantido, por isso sugeriu que os 130 
parlamentares fossem até a sede do governo e dialogar com a Secretaria de Estado de 131 

Saúde sobre tal regulamentação, para que a população não fique na dependência de 132 

políticos, que historicamente vêm fazendo carreira política usando sua influencia frente ao 133 
sistema de leitos. Por fim, a vereadora agradeceu a direção do hospital Julia Sefer, pela porta 134 

aberta à população do município. Pronunciou-se o vereador Vagner Sena para comentar 135 
sobre a necessidade de intervenção no bairro da Francilândia, pela proximidade da festa de 136 
São Francisco de Assis, padroeiro do bairro. O parlamentar dirigiu-se ao senhor Marcelo 137 
Moraes e disse que, pelo cronograma do serviço de iluminação pública, dias 20 e 21 de 138 

setembro, o bairro de Francilândia será assistido pela equipe, e espera que as demandas dos 139 
moradores por iluminação pública sejam sanadas. Por fim, o vereador Max Fera comentou 140 

sobre os prejuízos que a síndrome de Haff, vem trazendo aos trabalhadores do mercado 141 
municipal de peixes e ressaltou a necessidade do Poder Publico prestar auxilio a esses 142 

trabalhadores, seja em programas de distribuição de renda, como também assistência 143 
psicológica. Anunciada a Ordem do Dia o senhor Presidente passou a submeter ao Plenário a 144 
matéria em pauta, em pauta o Projeto de Lei nº.010/2021 – que reconhece a prática da 145 

atividade física e do exercício físico como essenciais para a população do município de 146 

Abaetetuba-Pa em estabelecimentos prestadores de serviços destinados a essa finalidade, 147 
bem como em espaços públicos em tempos de crises ocasionadas por moléstias contagiosas 148 
ou catastróficas naturais, de iniciativa da vereadora Jô Dias. Após a leitura do Projeto pelo 149 

senhor 1º Secretário, este foi submetido à discussão. Não havendo debatedores inscritos, o 150 
Projeto de Lei n° 010/2021 foi submetido à votação e aprovado por unanimidade pelo Plenário 151 

em 2ª discussão e votação. Em pauta o Projeto de Lei nº.036/2021 – o qual institui o dia 152 
municipal de combate ao feminicídio e a violência contra a mulher: Lei Andressa Vilhena, de 153 
iniciativa da vereadora Jô Dias. Após a leitura do parecer favorável da Comissão de Justiça e 154 
Redação Final ao Projeto n° 036/2021, o senhor Presidente passou a submetê-lo à discussão. 155 

Na ocasião a vereadora Jô Dias defendeu a aprovação do parecer argumentando que espera, 156 
com a aprovação do Projeto, maior discussão e conscientização sobre a não violência contra 157 

a mulher, além da divulgação dos direitos e dos meios de proteção pelos quais as mulheres 158 
podem ser assistidas. A parlamentar ainda agradeceu a presença na galeria da Casa da 159 

senhora Odnéia Vilhena, mãe de Andressa Vilhena, vítima de feminicidio há cerca de um ano. 160 
Em seguida o senhor Presidente solicitou ao senhor 1º Secretário que fizesse a leitura do 161 
Projeto de Lei n° 036/2021. Submetido à discussão, a vereadora Edileuza Muniz parabenizou 162 

a vereadora Jô Dias pela iniciativa do Projeto e disse ser essencial que aconteça o debate em 163 
torno da temática para que a população em geral possa ser ensinada sob a perspectiva de 164 

não violência, e que exemplos de disseminação de violência, como faz o Presidente da 165 
República, devem ser evitados. Ainda em discussão, a vereadora professora Madalena 166 
também elogiou a proponente do Projeto e citou a lei 11340/2006 – Lei Maria da Penha, 167 
importante meio legal para a garantia de direitos e de proteção às mulheres. A parlamentar 168 
também destacou a necessidade de formação de uma sociedade que não use a violência, 169 

como forma de imposição. Também ressaltaram a relevância da proposta para a redução da 170 
violência contra a mulher, os vereadores Cristiano Lopes e Sotério Fagundes. Em seguida o 171 
senhor Presidente anunciou que precisaria se ausentar do Plenário para resolver pendências 172 
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administrativas da Casa, passou então a assumir a Presidência da sessão o vereador pastor 173 
Gilberto.   Em pauta as Proposições Legislativas: Proposição n°.274/2021 – de iniciativa do 174 
vereador Ezequiel das Campanhas – o qual requer que a mesa executiva encaminhe 175 

expediente a excelentíssima senhora Prefeita municipal, Francineti Maria Rodrigues Carvalho 176 

e a secretaria de saúde- SESMAB, solicitando que seja incluído nas novas instalações do 177 
hospital São Bento o atendimento de enfermaria pediátrica, enfermaria de clínica médica e 178 

funcionamento do bloco cirúrgico; Proposição n°.275/2021 – de iniciativa do vereador Max 179 
Fera – o qual requer que a Mesa Executiva encaminhe expediente a excelentíssima Prefeita 180 
municipal senhora Francineti Maria Rodrigues Carvalho, solicitando um auxílio emergencial 181 
aos vendedores de peixe do município de Abaetetuba, face a queda na venda de pescados 182 

devido a preocupação dos consumidores em consumir peixes que possam causar doença de 183 
Haff (doença da urina preta); Proposição n°.276/2021 – de iniciativa do vereador Aluisio 184 

Corrêa – o qual requer que a Mesa Executiva encaminhe expediente a Prefeita municipal de 185 
Abaetetuba, senhora Francineti Maria Rodrigues Carvalho, e a Secretaria Municipal de Obras, 186 

solicitando a realização de limpeza, capina e retirada de entulhos na rua Nova III, bairro 187 
Aviação, perímetro compreendido entre D. Pedro I  e travessa São Benedito, pois referida 188 
ação irá beneficiar a vida dos moradores do local; Proposição n°.277/2021 – de iniciativa do 189 

vereador Cristiano Lopes – o qual requer que a Mesa Executiva encaminhe expediente a 190 

excelentíssima senhora Francineti Carvalho, Prefeita municipal de Abaetetuba, para que 191 
direcione ao setor competente de sua administração, a realização de revitalização da praça 192 
do residencial Abaetetuba, no bairro São Sebastião; Proposição n°.278/2021 – de iniciativa 193 

do vereador Edinho Silva – o qual requer que a Mesa Executiva encaminhe expediente ao 194 
Poder Executivo municipal, na pessoa da excelentíssima senhora Prefeita Francineti 195 

Carvalho, a fim de que estude a viabilidade de implantação de redes de retenção de resíduos 196 
sólidos nas extremidades das tubulações e nas galerias de condução de águas pluviais e 197 
residuárias para o rio Maratauira; Proposição n°.279/2021 – de iniciativa do vereador 198 
Fernandes Sabiá – o qual requer que a Mesa Executiva encaminhe expediente a 199 

excelentíssima senhora Prefeita municipal Francineti Maria Rodrigues Carvalho, solicitando 200 
que autorize a secretaria de obras a realizar os serviços de limpeza e aterramento do ramal 201 

Santa Terezinha na vila Santa Cruz, para que os moradores possam trafegar com 202 
tranquilidade; Proposição n°.280/2021 – de iniciativa do vereador Gelciney Matos-Gel – o 203 

qual requer que a Mesa Executiva encaminhe expediente a Prefeita municipal de Abaetetuba, 204 
senhora Francineti Maria Rodrigues Carvalho, e à secretaria municipal de obras, solicitando 205 
sérvios de recuperação da avenida Anchieta localizada entre a travessa Paulo Ronaldo e 206 

travessa João Batista Figueiredo no bairro da Angélica, com asfalto, meio fio e calçadas, 207 
considerando que os mencionados perímetros encontram-se sem pavimentação ou qualquer 208 

outro cuidado público, o que gera insegurança, acidentes de trânsito e inúmeros outros 209 
perigos aos transeuntes; Proposição n°.281/2021 – de iniciativa do vereador pastor Gilberto 210 
– o qual requer que a Mesa Executiva encaminhe expediente a excelentíssima Prefeita 211 
municipal Francineti Maria Rodrigues Carvalho e a secretária de obras Zenilda Trindade, 212 
solicitando asfalto de qualidade, operação de limpeza de entulho na rua Raimundo Pontes, 213 

localizado entre rodovia Dr. João Miranda e trav. João de Deus, bairro Aviação. Que da 214 
decisão da Casa seja dada ampla divulgação; Proposição n°.282/2021 – de iniciativa do 215 
vereador Sotério Fagundes – o qual requer que a Mesa Executiva encaminhe expediente a 216 
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excelentíssima senhora Prefeita Francineti Maria Rodrigues Carvalho e à secretária municipal 217 
de obras Zenilda Trindade da Costa para que seja incluído como prioridade no cronograma de 218 
terraplenagem e recuperação de ramais, o ramal do Arienga; Proposição n°.283/2021 – de 219 

iniciativa do vereador Vagner Sena – o qual requer que a Mesa Executiva encaminhe 220 

expediente a excelentíssima senhora Prefeita municipal solicitando serviços de pavimentação 221 
asfáltica para a alameda Dohara, bairro Bosque; Proposição n°.284/2021 – de iniciativa da 222 

vereadora Edileuza Muniz – a qual requer que a Mesa Executiva encaminhe expediente a 223 
excelentíssima Prefeita municipal Francineti Maria Rodrigues Carvalho, solicitando que a 224 
gestora autorize à SEMOB a realizar serviços de “revitalização asfáltica e construção de meio 225 
fio na rua Manoel de Abreu no bairro do Mutirão; Proposição n°.285/2021 – de iniciativa da 226 

vereadora Jô Dias – a qual requer que a Mesa Executiva encaminhe expediente a 227 
excelentíssima senhora Prefeita municipal solicitando  recuperação da 4ª rua do Jiboia, bairro 228 

São Sebastião; Proposição n°.286/2021 – de iniciativa da vereadora professora Madalena – 229 
a qual requer que a Mesa Executiva encaminhe expediente excelentíssima senhora Prefeita 230 

municipal Francineti Carvalho e esta encaminhe ao setor competente de sua administração, 231 
que realize uma abertura de 700 (setecentos) metros no ramal do Tauerazinho e construa 232 
uma ponte de 7 (sete) metros, a fim de que a comunidade supracitada obtenha o direito 233 

básico de ir e vir. Submetidas à discussão, os vereadores Edinho Silva, Vagner Sena, 234 

Edileuza Muniz e Regi Mota defenderam a aprovação de seus requerimentos. Além disso, o 235 
vereador Regi Mota solicitou ao líder do governo, vereador Sotério Fagundes, que fosse 236 
marcada uma reunião com a senhora Zenillda Trindade para discutir problemas estruturais do 237 

município. Atendo ao pedido do parlamentar, o vereador Sotério Fagundes informou que 238 
agendou a reunião para o dia 21.09.2021, na sala de reuniões da Câmara Municipal de 239 

Abaetetuba, às 15:00 horas. Não havendo inscritos para o horário destinado às Lideranças 240 
Partidárias e nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente deu por encerrada a presente 241 
sessão e convocou os senhores vereadores e as senhoras vereadores para a próxima sessão 242 
ordinária, que será realizada em 22.09.2021. Em firmeza e para constar foi lavrada a presente 243 

ata que depois de lida e achada conforme, será aprovada pelo Plenário e assinada pelos 244 
membros da Mesa.  245 
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