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ATA N°. 047 DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE ABAETETUBA, REALIZADA EM 13.10.2021. 

 
Aos treze dias do mês de outubro de dois mil e vinte e um, no Plenário da Câmara Municipal de 1 
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, Gelciney Matos de Carvalho, Jociane de Jesus Bitencourt Dias, Maria Madalena 7 

Silva da Silva, Max Willian Sousa Farias, Elder da Silva Feio, Sotério Oliveira Fagundes, 8 
Vagner Sena e Reginaldo Mota. Havendo número legal o Senhor Presidente deu por aberto os 9 

trabalhos da presente sessão, autorizando a leitura do expediente recebido. Do expediente 10 
constou: Projeto de Lei n° 059/2021 – o qual torna obrigatória a presença e atuação de 11 

intérprete de libras, para viabilizar o acesso à comunicação, à informação e à educação 12 
(teórica e prática) de alunos surdos nas auto-escolas em funcionamento no município de 13 
Abaetetuba e dá outras providências, oriundo do Gabinete do vereador Aluisio Corrêa; 14 

Requerimento Verbal 024/2021, que solicita desta douta Casa de Leis, que encaminhe 15 
CONVITE à Diretoria da Empresa Equatorial, para comparecer a esta casa e dar 16 

prosseguimento à discussão proposta pela Proposição nº. 002/2021, de iniciativa do Vereador 17 
Cristiano Silva Lopes, oriundo do Gabinete do vereador Regi Mota. No horário destinado ao 18 
Pequeno Expediente, o vereador Edinho Silva sugeriu à Mesa Diretora o encaminhamento de 19 
votos de pesar à família do professor Pedro Negrão pelo falecimento do educador. O vereador 20 

Gelciney Matos solicitou à Comissão de Justiça e Redação Final celeridade no trâmite do 21 
Projeto de Lei que regulamenta a atividade dos taxistas do município. O vereador Max Fera 22 
parabenizou a senhora Edna Farias, sua genitora, pela passagem de seu aniversário. O 23 
vereador Vagner Sena comentou sobre a ação realizada na ocupação da COMPASA no dia 24 

12.10.2021, em que houve a distribuição de brinquedos para as crianças da comunidade. O 25 
vereador Cristiano Lopes agradeceu o deputado Vanderlam e o senhor Acrizio, pelos esforços 26 
empreendidos para que os artesões do município pudessem se alojar em Belém do Pará 27 

durante o círio de Nossa Senhora de Nazaré. Por fim, O vereador Regi Mota também lamentou 28 
o falecimento do professor Pedro Negrão e sugeriu que EMEI do bairro Santa Rosa passasse a 29 
ter o nome do educador. Chegado o horário destinado à Tribuna Popular, pronunciou-se a 30 
senhora Georgenila dos Anjos Alves, secretária escolar efetiva do município. Na ocasião, a 31 
servidora expôs algumas dificuldades dos secretários escolares deste município, em especial a 32 

de enquadramento no Nível III do PCCR dos Profissionais da Educação, o que vem trazendo 33 
perdas salariais da ordem de vinte por cento nos vencimentos desses servidores. Por tal 34 
motivo a oradora solicitou dos senhores vereadores apoio para que seja aprovada a 35 

Proposição n° 313/2021, que sugere ao Poder Executivo um Projeto de Lei para que seja 36 

solucionada a questão das perdas salariais. Por fim, a servidora expôs as inúmeras 37 
responsabilidades que são inerentes ao exercício da função dos secretários escolares, em 38 
especial a dos que são responsáveis por pólos e a necessidade de valorização desse 39 
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profissional. Oficiados pela Mesa Diretora da Câmara, os coordenadores dos setores de 40 
Vigilância e Saúde e o de Vigilância Sanitária trouxeram esclarecimentos sobre o atual quadro 41 
da doença de chagas no município. Primeiramente a senhora Larisse relatou que entre os dias 42 

22/09/2021 e 04/10/2021 foram diagnosticados onze casos da doença. Destes, dez casos são 43 
de residentes no bairro de Santa Clara e um caso confirmado em um residente no bairro de 44 
São Sebastião. A coordenadora ressaltou que todos os casos têm relação com o 45 
processamento clandestino de açaí, sem a higienização devida e que esses locais já estão 46 

interditados pela Vigilância Sanitária. Em seguida o senhor Marleo Ferreira, coordenador da 47 
Vigilância Sanitário Municipal relatou como foram feitas as abordagens a esses batedores de 48 
açaí clandestinos, o coordenador disse que alguns estabelecimentos do bairro de Santa Clara 49 
não estavam em acordo com o que preconiza o decreto 326/2012, o qual Estabelece requisitos 50 

higiênico-sanitários para a manipulação de Açaí e Bacaba por batedores artesanais. Por fim, o 51 
coordenador da Vigilância Sanitária disse que não se intimida com ameaças que vem sofrendo, 52 

ressaltou o papel salutar da parceria entre a Vigilância em Saúde e Vigilância Sanitária e 53 
elencou várias ações que estão sendo feitas no âmbito da Vigilância Sanitária, tais como: 54 

palestras sobre a prevenção de doenças e cursos de capacitação aos batedores artesanais de 55 
açaí. No horário destinado ao Grande Expediente, devidamente inscrita, a vereadora 56 
professora Madalena lamentou o falecimento do professor Pedro Negrão e prestou 57 

solidariedade à família do educador. a parlamentar também homenageou os professores e 58 
desejou a estes força e coragem na caminhada, apesar da desvalorização e das seguidas 59 

perdas salariais. Por fim, a vereadora comentou sobre o feriado católico em homenagem a 60 
Nossa Senhora Aparecida e ressaltou a importância das diversas manifestações religiosas do 61 
povo brasileiro. Ato contínuo tomou a palavra o vereador Ezequiel das Campanhas para 62 
parabenizar os esclarecimentos e a atuação dos setores de Vigilância Sanitária e de Vigilância 63 

em Saúde no controle e prevenção da doença de chagas no município. O paramentar também 64 
discutiu sobre o tomógrafo, que há um ano encontra-se sem utilização na UPA do Município, o 65 
que inviabiliza o diagnostico de inúmeras doenças e dificultando ainda mais o acesso aos leitos 66 
de internação. Em seguida pronunciou-se o vereador Max Fera para sugerir ao Poder 67 

Executivo a isenção por 30 dias da taxa paga pelos trabalhadores peixeiros, dada a redução na 68 
demanda por pescados ocasionada pela doença de Haff. O parlamentar ainda solicitou à 69 
Comissão de Justiça e Redação Final celeridade na elaboração do Parecer do Projeto de Lei 70 

que estende o horário de funcionamento de bares e restaurantes, dados os crescentes 71 
prejuízos que vêm acumulando os empresários do setor. Logo após, tomou a palavra a 72 
vereadora Edileuza Muniz para justificar o motivo que a levou pedir a retirada de pauta da 73 
Proposição Legislativa n°313/2021, de iniciativa do vereador Gelciney Matos. Segundo a 74 
vereadora, não ficou claro para ela e seus pares a intenção da Proposição. Esclarecido o 75 

conteúdo da proposta e feito o debate com a categoria, a parlamentar disse ser favorável à 76 
aprovação da mesma, Já que visa à garantia de direitos dos profissionais de secretariado 77 
escolar. Logo em seguida, tomou a palavra o vereador Gelciney Matos para trazer maiores 78 

esclarecimentos em relação à sua Proposição Legislativa. Disse que a proposta visa à garantia 79 

dos direitos de alguns profissionais da educação que não estão devidamente enquadrados no 80 
PCCR da categoria, como os Bibliotecários e os Secretários Escolares. Também inscrita para 81 
se pronunciar, a vereadora Jô Dias lembrou o dia do Terapeuta Ocupacional e parabenizou o 82 
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mestre de jiu-jítsu, Paulo, pelas seis medalhas conquistadas por sua equipe no ultimo fim de 83 
semana em Belém do Pará. A parlamentar comentou também sobre sua Proposição Legislativa 84 
e da necessidade do município oferecer em seu sistema de saúde exames de mamografia, 85 

com o fito de prevenção ao câncer de mama. Logo após, tomou a palavra o vereador Vagner 86 
Sena para destacar os serviços de terraplenagem realizados na comunidade do Vasco, zona 87 
rural do município, o parlamentar também agradeceu a Secretaria de Obras e Viação pela 88 
execução de alguns de seus requerimentos e ofícios, e destacou a necessidade de reposição 89 

de luminárias em vários pontos da cidade. Ato contínuo pronunciou-se o vereador Fernandes 90 
Anselmo, quem parabenizou o vereador Gel pela iniciativa do Projeto Indicativo de Lei que 91 
assiste outras categorias de profissionais dentro do PCCR dos profissionais de educação do 92 
município. O parlamentar sinalizou votar favoravelmente ao Projeto Indicativo de Lei e 93 

comentou também sobre o Projeto de Lei que flexibiliza o horário de funcionamento de bares e 94 
restaurantes no município. Em seguida o vereador Edinho Silva pronunciou-se para comentar 95 

sobre sua Proposição Legislativa, solicitando terraplenagem e pavimentação asfáltica na 96 
travessa Hugo Mendonça II. O parlamentar também se posicionou sobre o abandono do 97 

tomógrafo, e o fato de que nenhuma providência tenha sido tomada por parte do fornecedor e 98 
do Poder Público. Devidamente inscrito, tomou a palavra o vereador Sotério Fagundes para 99 
agradecer a equipe de vigilância sanitária pelos esclarecimentos e por tranqüilizar a população 100 

por meio das ações já realizadas. Em relação ao tomógrafo, o parlamentar disse que a 101 
Comissão de Saúde e Educação da Câmara vem dialogando com a gestão municipal e, a partir 102 

de vencido o prazo concedido para a instalação, a gestão municipal certamente tomará as 103 
medidas cabíveis. Logo após o vereador Regi Mota relatou que esteve presente na praça do 104 
barco, no feriado do dia das crianças, e todos os brinquedos para a diversão das crianças 105 
estavam deteriorados. O parlamentar ainda criticou o discurso de alguns vereadores quando 106 

estes pedem união entre os parlamentares, e afirmou que se de fato houvesse essa tal união, 107 
os problemas das escolas Igarapé São José, do Muju-Miri, e os problemas da comunidade 108 
Santa Luzia, já teriam sido solucionados. Por fim, o vereador Aluisio Corrêa parabenizou o 109 
vereador Gelciney pela iniciativa do Projeto Indicativo de Lei de que garante direitos aos 110 

secretários escolares e bibliotecários do município. em relação à não operação do tomógrafo, o 111 
parlamentar lembrou que os problemas foram herdados da gestão anterior, que mesmo sem ter 112 
um espaço adequado para a operação do equipamento, obrigou a empresa a realizar a entrega 113 

do mesmo, tudo isso com finalidades puramente eleitorais, afirmou o vereador. Anunciada a 114 
Ordem do Dia o senhor presidente passou a submeter ao plenário a matéria em pauta, em 115 
pauta as Proposições Legislativas: Proposição nº.313/2021 – de iniciativa do vereador Gelciney 116 
Matos - Gel – o qual requer que seja enviado expediente a excelentíssima senhora Francineti 117 
Maria Rodrigues Carvalho, prefeita municipal de Abaetetuba, Projeto de Lei Indicativo (em 118 

anexo) que altera a lei 295/2009 que dispõe sobre a estruturação do plano de cargo, carreira e 119 
remuneração da rede pública municipal de ensino de Abaetetuba e dá outras providências 120 
correlatas; Proposição n°.315/2021 – de iniciativa da vereadora Edileuza Muniz – a qual requer 121 

que a Mesa Executiva encaminhe expediente a excelentíssima Prefeita Municipal Francineti 122 

Maria Rodrigues Carvalho, para que encaminhe à Secretaria de Obras e à Secretaria de Meio 123 
Ambiente determinação para que providenciem a instalação de lixeiras do tipo container, no 124 
ramal do Jarumã, neste município; Proposição n°.316/2021 – de iniciativa do vereador Sotério 125 
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Fagundes – o qual requer que a Mesa Executiva encaminhe expediente a excelentíssima 126 
Prefeita municipal Francineti Maria Rodrigues Carvalho Projeto de Lei indicativo (lei Nina 127 
Abreu) de incentivos fiscais (em anexo), que visa conceder incentivos fiscais para a realização 128 

de projetos culturais no âmbito do município de Abaetetuba e dá outras providências; 129 
Proposição n°.317/2021 – de iniciativa do vereador Reginaldo Mota – o qual requer que a Mesa 130 
Executiva encaminhe expediente a sua excelência a Prefeita municipal Francineti Maria 131 
Rodrigues Carvalho, para que empreenda esforços junto ao Ministério da Saúde e ao Governo 132 

Estadual, em especial à Secretaria de Estado de Saúde Pública solicitando a implantação do 133 
serviço de radioterapia, quimioterapia e cirurgia oncológica no município de Abaetetuba  para 134 
atender a região do baixo Tocantins; Proposição n°.318/2021 – de iniciativa do vereador 135 
Vagner Sena – o qual requer que a Mesa Executiva encaminhe expediente a Prefeita municipal 136 

Francineti Maria Rodrigues Carvalho, requerendo que  a nobre gestora tome providências 137 
necessárias para que sejam instalados no portal do município de Abaetetuba monumentos que 138 

caracterizem a cultura local; Proposição n°.319/2021 – de iniciativa da vereadora Jô Dias – a 139 
qual requer que a Casa Legislativa realize uma sessão especial alusiva ao outubro rosa, 140 

tratando especificamente da conscientização para o controle de câncer de mama e de útero; 141 
Proposição n°.320/2021 – de iniciativa do vereador Max Fera – o qual requer que a Mesa 142 
Executiva encaminhe expediente a excelentíssima prefeita municipal senhora Francineti Maria 143 

Rodrigues Carvalho, solicitando terraplenagem e pavimentação asfáltica para a alameda São 144 
Domingos, localizada no bairro Algodoal, nesta cidade de Abaetetuba; Proposição n°.321/2021 145 

– de iniciativa do vereador Ezequiel das Campanhas – o qual requer que a Mesa Executiva 146 
encaminhe expediente a excelentíssima senhora prefeita municipal Francineti Maria Rodrigues 147 
Carvalho, solicitando serviços de pavimentação asfaltica na passagem estrela, bairro Centro; 148 
Proposição n°.322/2021 – de iniciativa do vereador Edinho Silva – o qual requer que a Mesa 149 

Executiva encaminhe expediente a prefeita municipal de Abaetetuba, senhora Francineti Maria 150 
Rodrigues Carvalho, solicitando terraplenagem e pavimentação asfáltica na travessa Hugo 151 
Mendonça II, bairro Mutirão; Proposição n°.323/2021 – de iniciativa do vereador Cristiano 152 
Lopes – o qual requer que a Mesa Executiva encaminhe expediente a excelentíssima senhora 153 

Francineti Maria Rodrigues Carvalho, prefeita municipal de Abaetetuba, para que direcione ao 154 
setor competente de sua administração, a realização de “programações voltadas à saúde da 155 
mulher nos postos de saúde, com atendimentos médicos especializados, assim como a 156 

facilitação de agendamentos de mamografia; Proposição n°.324/2021 – de iniciativa do 157 
vereador Fernandes Anselmo – o qual requer que a Mesa Executiva encaminhe expediente a 158 
excelentíssima senhora prefeita municipal Francineti Maria Rodrigues Carvalho, solicitando que 159 
a nobre gestora autorize a Secretaria de Obras a realizar serviços de limpeza e aterramento na 160 
alameda Raimundo Teófilo esquina com a rua Santa Rita de Cássia, na ocupação das 161 

Pedrinhas, situada no bairro São Sebastião; Proposição n°.325/2021 – de iniciativa do vereador 162 
Aluisio Corrêa – o qual requer que a Mesa Executiva encaminhe expediente a excelentíssima 163 
senhora prefeita municipal, Francineti Maria Rodrigues Carvalho, sugerindo o presente Projeto 164 

de Lei Indicativo que cria o museu de linguagens e memória do município de Abaetetuba, para 165 

que a nobre gestora realize estudo e possa encaminhar à casa para apreciação. Reiterando 166 
pedido já feito por este vereador através da proposição nº.356/2014, datada em 20 de 167 
novembro de 2014; Proposição n°.326/2021 – de iniciativa do vereador pastor Gilberto – o qual 168 
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requer que a Mesa Executiva encaminhe expediente a excelentíssima senhora prefeita 169 
municipal de Abaetetuba, Francineti Maria Rodrigues Carvalho e à Secretária Municipal de 170 
Obras, Zenilda Trindade da Costa, solicitando a construção de uma ponte de madeira na 171 

comunidade Sagrado Coração de Jesus, rio Maracapucu, de aproximadamente 250m de 172 
comprimento, por 1,20m de largura, 1m de altura, com corrimão dos dois lados para dar 173 
segurança principalmente aos idosos; Proposição n°.327/2021 – de iniciativa da vereadora 174 
professora Madalena  – a qual requer que a Mesa Executiva encaminhe expediente a 175 

excelentíssima senhora prefeita municipal Francineti Maria Rodrigues Carvalho que esta 176 
encaminhe aos setores competentes de sua administração a reativação do conselho municipal 177 
dos direitos da mulher, a fim de garantir os seus direitos e atender as demandas deste público. 178 
Submetidas à discussão, os vereadores Ezequiel das Campanhas, Vagner Sena, professora 179 

Madalena, Edileuza Muniz, Sotério Fagundes e Regi Mota defenderam a aprovação de seus 180 
requerimentos dados os benefícios que estes trazem à população de Abaetetuba. A vereadora 181 

Edileuza Muniz ainda solicitou que o Executivo faça cumprir a fiel execução dos requerimentos, 182 
pois são muitas as Proposições das quais não se tem um retorno do Executivo Municipal. 183 

Submetidas à votação, as Proposições em pauta foram aprovadas por unanimidade pelo 184 
Plenário em única e definitiva discussão e votação. No horário destinado às Lideranças 185 
Partidárias, O vereador Regi Mota (líder do PSD) pediu que a Prefeita Municipal atenda ao 186 

telefonema do Deputado Federal Junior Ferrari, pois este deseja tratar de temas atinentes à 187 
sua Emenda Parlamentar e não consegue contato com a Prefeita. Nada mais havendo a tratar, 188 

o Senhor Presidente deu por encerrada a presente sessão e convocou os Senhores 189 
vereadores e as Senhoras vereadoras para a próxima sessão ordinária, que será realizada em 190 
20.10.2021. Em firmeza e para constar foi lavrada a presente ata que depois de lida e achada 191 
conforme, será aprovada pelo Plenário e assinada pelos membros da Mesa. 192 

 

APROVADA EM 27 DE OUTUBRO DE 2021.  
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