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ATA N°. 045 DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE ABAETETUBA, REALIZADA EM 29.09.2021. 

 
Aos vinte e nove 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 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, Edileuza Viegas Muniz, Ezequiel Viegas do Rego, Fernandes de 6 

Oliveira Anselmo, Maria Madalena Silva da Silva, Max Willian Sousa Farias, Sotério Oliveira 7 
Fagundes e Reginaldo Mota. Havendo número legal o Senhor Presidente deu por aberto os 8 
trabalhos da presente sessão, submetendo à discussão a ata da sessão ordinária do dia 9 

15.09.2021. Não havendo quem discutisse o conteúdo da ata, o Senhor Presidente passou a 10 
submetê-la à votação e esta foi aprovada por unanimidade pelo Plenário. Em seguida, o Senhor 11 

Presidente autorizou a leitura do expediente recebido. Do expediente constou: Projeto de Lei n° 12 

056/2021 – o qual Institui o dia 15 de julho, data da criação do Sistema Único de Assistências Social – 13 
SUAS, como o Dia Municipal do Trabalhador e Trabalhadora do SUAS e reconhece a atuação desses 14 
profissionais como atividade essencial no âmbito do Município de Abaetetuba, oriundo do gabinete do 15 
vereador Sotério Fagundes; Projeto de Decreto Legislativo n° 008/2021 – que dispõe sobre outorga de 16 
titulo de honra ao mérito e dá outras providencias, oriundo do gabinete do vereador Vagner 17 
Sena; Convite do Centro de Convivência da Pessoa Idosa para o evento que acontecerá na 18 

sede da instituição no dia 30.09.2021, às 15:00 h. No horário destinado ao Pequeno Expediente 19 
pronunciou-se o vereador Sotério Fagundes para informar que participou da II Conferência de 20 

Assistência Social do Baixo Tocantins na cidade de Cametá, motivo pelo qual não esteve 21 
presente na última sessão ordinária. Pronunciou-se o vereador Regi Mota, quem destacou o 22 
aumento na conta de energia elétrica, sugerindo à Mesa Diretora a realização de uma audiência 23 

pública para discutir com a comunidade e com a concessionária de distribuição de energia 24 
elétrica a abusividade na cobrança. Pronunciou-se o vereador Aluisio Corrêa para justificar as 25 
ausências dos vereadores: Edinho Silva, por motivos particulares; Jô Dias, que acompanha seu 26 
pai em um tratamento de saúde; Gelciney Matos, que representa o Poder Legislativo em reunião 27 

na sede da Prefeitura; Emerson Negrão, por motivo de saúde e Vagner Sena, que trata de 28 
assuntos de interesse do município em Belém do Pará. Em seguida o vereador Aluisio Corrêa 29 
dirigiu-se ao vereador Regi Mota e o informou que a Câmara já realizou audiência pública para 30 
discutir o tema proposto. Pronunciou-se a vereadora professora Madalena para solidarizar-se 31 
com os servidores públicos municipais pelo desconto, em seus contracheques, da nova alíquota 32 

previdenciária, que elevou de onze para catorze por cento a contribuição do servidor. A 33 
vereadora também fez referência ao “setembro azul”, mês alusivo às lutas da comunidade surda 34 
por inclusão e acessibilidade. Pronunciou-se o vereador Max Fera para informar que participou 35 
de uma reunião em Belém d Pará, com o deputado estadual Gustavo Sefer e o senhor José 36 

Antônio – presidente da COSAMPA, discutindo a situação da água no bairro de Algodoal. No 37 
horário destinado à Tribuna Popular pronunciou-se o senhor Gilberto Luiz Sousa da Silva, 38 
professor da rede estadual de ensino. Na ocasião o professor apresentou dados nacionais e 39 

regionais sobre o número de acidentes envolvendo médias e pequenas embarcações. De posse 40 
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desses dados, o professor e seus alunos desenvolveram um dispositivo que reduzem as 41 

chances de colisão entre as embarcações, trata-se de um mini-transponder, que se comunicam 42 
via Bluetooth, indicando ao condutor a existência de outra embarcação, em um raio de até 500 43 

metros. O orador solicitou dos senhores vereadores a destinação de emendas parlamentares 44 

para a construção do maior número de protótipos possíveis, a fim de distribuir os dispositivos 45 
para a população ribeirinha, reduzindo dessa forma a número de acidentes e aumentando o 46 
bem-estar daquela população. Passou-se então ao Grande Expediente. Devidamente inscrito, 47 
tomou a palavra o vereador Sotério Fagundes para compartilhar com seus pares o cronograma 48 
de execução dos serviços de terraplenagem da Secretaria municipal de Obras e Viação que já 49 

foram realizados e os que ainda serão. O parlamenta também criticou os gradativos cortes que a 50 

política sócio-assistencialista vem sofrendo no orçamento do Governo Federal, fato que 51 
prejudica a expansão das políticas públicas assistencialistas, e vem aumentando o número de 52 
famílias em situação de vulnerabilidade. Por fim, o vereador sinalizou total apoio ao projeto 53 

apresentado pelo professor Gilberto, no que se refere à destinação de emendas parlamentares. 54 
Ato contínuo, tomou a palavra o vereador Ezequiel das Campanhas, quem também sinalizou 55 

apoio ao projeto apresentado pelo professor e ressaltou a necessidade da realização de uma 56 

reunião com a direção do Hospital Regional Santa Rosa, para discutir os protocolos de 57 

atendimento do hospital, dada a ocorrência de mais uma gestante que perdeu o bebê, devido o 58 
descaso no atendimento. O parlamentar findou seu pronunciamento comentando sobre sua 59 

Proposição Legislativa, na qual requer serviços de terraplenagem, pavimentação asfáltica e 60 
também de sistema de drenagem adequado para a rua Carmem Cardoso, bairro São Sebastião. 61 
Logo após pronunciou-se o vereador Regi Mota para ressaltar a necessidade de uma agenda 62 

com o Secretário de Estado de Saúde a fim de discutir a regulamentação do município de 63 
Abaetetuba no que se refere ao banco de leitos do Estado, dada a imensa dificuldade de se 64 

conseguir leitos de internação na rede estadual de saúde. O parlamentar ainda solicitou do 65 
Poder Executivo o retorno das aulas presenciais no município e criticou a instalação da mini-66 

agência bancária na praça da bandeira, um espaço público de lazer que se encontra ocupado 67 
pelo privado. Em seguida a vereadora professora Madalena pronunciou-se para agradecer a 68 

todos os envolvidos na audiência pública, realizado por este Poder na sede da ADEMA, a qual 69 
tratou de temas inerentes à violência contra a mulher. A parlamentar também criticou os cortes 70 
nos recursos destinados à implementação das políticas públicas do SUAS. O que revela, 71 
segundo a vereadora, o descaso do governo Federal em relação às famílias em situação de 72 
vulnerabilidade no Brasil. Ato contínuo, pronunciou-se o vereador Cristiano Lopes para lamentar 73 

o falecimento da senhora Isabel Gomes Cardoso e solicitar da Mesa Diretora encaminhamento 74 
de votos de pesar à família da falecida. O parlamentar também sinalizou apoio ao projeto 75 
apresentado pelo professor Gilberto Luis e ressaltou a necessidade de um diálogo com o 76 
comando geral da policia militar para discutir a pirataria nas ilhas do município, a qual vem se 77 
alastrando pelas comunidades, lavando medo e diversos prejuízos. Em seguida, tomou a 78 

palavra o vereador pastor Gilberto, quem destacou a necessidade da reorganização do trânsito e 79 
defendeu a aprovação do projeto nº 034/2021 – que estabelece as igrejas e os templos de 80 

qualquer culto como atividade essencial em períodos de calamidade pública no município de 81 
Abaetetuba, de sua iniciativa. Pronunciou-se a vereadora Edileuza Muniz para ressaltar a 82 
importância da ciência para o ser humano, citando como exemplo mais atual a vacina contra a 83 
Covid-19, que vem salvando vidas em todo o país. A parlamentar informou ainda que esteve na 84 
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capital do Estado em reunião com o governo do Estado buscando recursos para a 85 

implementação de políticas públicas e concluiu seu pronunciamento solicitando do líder do 86 
governo (vereador Sotério Fagundes) a conclusão dos serviços de recuperação de alguns ramas 87 

do município, citando o ramal do Cataiandeua, dada a iminência do inverno amazônico. Por fim, 88 

o vereador Max Fera tomou a palavra para parabenizar o professor Gilberto Luis pelo importante 89 
projeto e comentar sobre o projeto micro sistema de abastecimento de água que já está sendo 90 
implementado no bairro de Algodoal, o qual captará água da superfície do rio para a distribuição 91 
à população. O parlamentar também informou sobre a ação cidadania, que ocorrerá no dia 92 
03.10.2021, na praça de Santa Rosa, neste município, com ações nas áreas de oftalmologia, 93 

ginecologia, entre outras. Anunciada a Ordem do Dia, o Senhor Presidente passou a submeter 94 

ao Plenário a matéria em pauta. Em pauta o Projeto de Lei n° 036/2021 – o qual institui o dia 95 
municipal de combate ao feminicídio e a violência contra a mulher: lei Andressa Vilhena, de 96 
iniciativa da vereadora Jô Dias. Lido o projeto de lei em comento, o Senhor Presidente passou a 97 

submetê-lo à discussão pelo Plenário. Não havendo debatedores inscritos, o Projeto de Lei foi 98 
submetido à votação e aprovado por unanimidade pelo Plenário em 2ª discussão e votação. Em 99 

pauta o Projeto de Lei n° 034/2021 – o qual estabelece as igrejas e os templos de qualquer culto 100 

como atividade essencial em períodos de calamidade pública no município de Abaetetuba e dá 101 

outras providências, de iniciativa do vereador pastor Gilberto. Lido o parecer da Comissão de 102 
Justiça e Redação Final ao Projeto de Lei 034/2021, observou-se a sugestão de emendas 103 

supressivas e modificativas ao Projeto de Lei em pauta. A saber:  104 
 Emenda supressiva, a qual suprime do caput do Art. 1º a expressão “sendo vedada a 105 

determinação de fechamento total de tais locais”. 106 

 Emenda modificativa ao Parágrafo Único do Art. 1º, o qual passará a vigorar com a 107 
seguinte redação: Parágrafo único - Em período de lockdown as determinações de que 108 

trata o caput do Artigo 1º passarão a ser regidas conforme estabelecido em decreto 109 
municipal. 110 

O Senhor Presidente passou então a submeter o parecer da Comissão de Justiça e Redação 111 
Final ao Projeto em pauta à discussão; não havendo debatedores inscritos, o parecer foi 112 

submetido à votação e aprovado por unanimidade pelo Plenário em única e definitiva discussão 113 
e votação. Em seguida o Senhor Presidente solicitou ao Senhor 1° Secretário que fizesse a 114 
leitura do Projeto de Lei n° 034/2021. Submetido à discussão, não houve debatedores inscritos. 115 
Submetido à votação, o Projeto de Lei n° 034/2021 foi aprovado por unanimidade pelo Plenário 116 
em 1ª discussão e votação. Em pauta o Projeto de Lei n° 046/2021 – o qual denomina de 117 

avenida Santo Antônio de Lisboa o antigo ramal do Castanhal II, denomina algumas transversais 118 
e dá outras providências, de iniciativa do vereador Fernandes Anselmo. Depois de lido, o 119 
parecer da Comissão de Justiça e Redação Final ao Projeto de Lei n° 046/2021 foi submetido à 120 
discussão pelo Plenário. Na ocasião o vereador Fernandes comentou que o Projeto é uma 121 
tentativa de ordenar o endereçamento das residências daquela comunidade, já que é grande a 122 

dificuldade de orientação e locomoção dentro da localidade. O vereador Regi Mota alertou que 123 
tal problema do endereçamento é comum em diversas outras áreas do município e destacou ser 124 

fundamental a ordenação para o bem-estar da população. O vereador Ezequiel das Campanhas 125 
também se posicionou sobre o tema, argumentando que conhece três ruas com o mesmo nome, 126 
o que dificulta o serviço postal e também o do próprio Poder Público. Submetido à votação, o 127 
parecer da Comissão foi aprovado por unanimidade pelo Plenário em única e definitiva 128 
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discussão votação. Em seguida o senhor Presidente solicitou ao 1° Secretário que fizesse a 129 

leitura do Projeto de Lei n° 046/2021. Submetido à discussão, não houve debatedores inscritos. 130 
Submetido à votação, o Projeto de Lei n° 046/2021 foi aprovado por unanimidade pelo Plenário 131 

em 1ª discussão e votação. Em pauta as Proposições Legislativas: Proposição n°.287/2021 –  132 

de iniciativa do vereador Vagner Sena – o qual requer que a Mesa Executiva encaminhe 133 
expediente a excelentíssima senhora prefeita municipal, Francineti Maria Rodrigues Carvalho, e 134 
esta encaminhe ao setor competente de sua administração, que viabilize o serviço de 135 
revitalização da rua Jader Barbalho (mais conhecida como rua do Cupijó), localizada na vila de 136 
Beja, sito: terraplanagem, meio fio e asfaltamento; Proposição n°.288/2021 – de iniciativa do 137 

vereador Aluísio Correa – o qual requer que a Mesa Executiva encaminhe expediente a 138 

excelentíssima prefeita municipal senhora Francineti Maria Rodrigues Carvalho, solicitando a 139 
realização de uma reforma no prédio da escola municipal de ensino fundamental prof.º Dionísio 140 
Hage, na comunidade do rio Quianduba transformando o espaço da escola em um ambiente 141 

favorável para os alunos; Proposição n°.289/2021 – de iniciativa do vereador Sotério Fagundes – 142 
o qual requer que a Câmara realize uma audiência pública com o tema: homens pela não 143 

violência contra a mulher dentro do espaço temporal de dias de ativismo; Proposição 144 

n°.290/2021 – de iniciativa da vereadora Madalena Silva – a qual requer que a Câmara realize 145 

audiência pública para debater com representação da população o Projeto de Lei que trata do 146 
PPA, a fim de garantir amplo debate, com a inclusão das populações das ilhas, estradas e 147 

ramais; Proposição n°.291/2021 – de iniciativa do vereador Edinho Silva – o qual requer que a 148 
Mesa Executiva encaminhe expediente ao Poder Executivo Municipal, na pessoa da 149 
excelentíssima senhora prefeita Francineti Maria Rodrigues Carvalho, solicitando terraplenagem, 150 

pavimentação asfáltica e manejo de águas pluviais (chuva) nas referidas ruas acima citada; 151 
Proposição n°.292/2021 – de iniciativa do vereador Gelciney Matos – o qual requer que a Mesa 152 

Executiva encaminhe expediente a excelentíssima senhora prefeita municipal Francineti Maria 153 
Rodrigues Carvalho, solicitando a reforma e construção do muro da escola Pedro Ferreira Costa, 154 

no bairro São Domingos da Angélica atendendo assim, ao apelo dos seus moradores; 155 
Proposição n°.293/2021 – de iniciativa do vereador Fernandes Anselmo – o qual requer que a 156 

Mesa Executiva encaminhe expediente a prefeita municipal de Abaetetuba, senhora Francineti 157 
Maria Rodrigues Carvalho, solicitando a implantação urgente de um semáforo na esquina da rua 158 
Lauro Sodré com a Trav. D. Pedro I, com o objetivo de dar maior segurança a toda população; 159 
Proposição n°.294/2021 – de iniciativa do vereador pastor Gilberto – o qual requer que a Mesa 160 
Executiva encaminhe expediente a excelentíssima prefeita municipal Francineti Maria Rodrigues 161 

Carvalho e a secretária de obras Zenilda Trindade, solicitando pavimentação asfáltica, 162 
construção de meio fio e calçadas na Trav. Aristides Reis e Silva, entre 5ª e 8ª ruas no bairro 163 
Aviação; Proposição n°.295/2021 – de iniciativa do vereador Cristiano Lopes – o qual requer que 164 
a Mesa Executiva encaminhe expediente a excelentíssima senhora prefeita Francineti Maria 165 
Rodrigues Carvalho e à secretária municipal de obras Zenilda Trindade da Costa para que seja 166 

realizada a limpeza e revitalização da ciclofaixa da Av D. Pedro II do início até o portal; 167 
Proposição n°.296/2021 – de iniciativa do vereador Max Fera – o qual requer que a Mesa 168 

Executiva encaminhe expediente a excelentíssima senhora prefeita municipal solicitando 169 
sinalização de transito na esquina da travessa Rui Barbosa, com a praça do Skate – bairro 170 
Algodoal; Proposição n°.297/2021 – de iniciativa da vereadora Edileuza Muniz – a qual requer 171 
que a Mesa Executiva encaminhe expediente a excelentíssima prefeita municipal Francineti 172 
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Maria Rodrigues Carvalho, solicitando imediato serviço de aterramento e terraplenagem do 173 

ramal do Palhal; Proposição n°.298/2021 – de iniciativa da vereadora Jô Dias – a qual requer 174 
que a Mesa Executiva encaminhe expediente ao Poder Executivo, direcionado à secretaria de 175 

obras a solicitação de realização de melhorias na rua Sergipe, esquina com a avenida: baía - 176 

bairro Francilândia. Proposição n°.299/2021 – de iniciativa do vereador Ezequiel das campanhas 177 
– o qual requer que a Mesa Executiva encaminhe expediente ao Poder Executivo, direcionado à 178 
Secretaria de Obras a realização de serviços de terraplenagem, pavimentação asfáltica e 179 
também de sistema de drenagem adequado na rua Carmem Cardoso, bairro São Sebastião; 180 
Proposição n°.300/2021 – de iniciativa do vereador Regi Mota  – o qual requer que a Mesa 181 

Executiva encaminhe expediente a prefeita municipal e ao secretário de educação, Jefferson 182 

Felgueiras, solicitando para que tomem as devidas providências quanto a reforma da escola 183 
Nossa Senhora das Graças, situada na comunidade de Mojumiri. Submetidas à discussão, o 184 
vereador Presidente, Aluisio Corrêa, retificou o destinatário de seu requerimento e informou que 185 

encaminhará aos senhores vereadores convocação para uma reunião, no dia 02.10.2021, às 186 
9:00h, com a Prefeita do Município para discutir temas atinentes à orla do município. Submetidas 187 

à votação, todas as Proposições foram aprovadas por unanimidade pelo Plenário em única e 188 

definitiva discussão e votação. Não havendo inscritos para o horário destinado às Lideranças 189 

Partidárias e nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente deu por encerrada a presente 190 
sessão e convocou os Senhores vereadores e as Senhoras vereadoras para a próxima sessão 191 

ordinária, que será realizada em 06.10.2021. Em firmeza e para constar foi lavrada a presente 192 
ata que depois de lida e achada conforme, será aprovada pelo Plenário e assinada pelos 193 
membros da Mesa. 194 

 
APROVADA EM 06 DE OUTUBRO DE 2021.  
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