
 
PODER LEGISLATIVO 

CÂMARA MUNICIPAL DE 
ABAETETUBA 

Av D. Pedro II, 1415 - Tele/Fax: 751-4435 
C.N.P.J.: 04.363.065/0001-52 Caixa Postal nº 6 – CEP: 68.440-000 

E-mail: camara_abaetetuba@hotmail.com. 
Abaetetuba – Pará 

 
ATA N°. 046 DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE ABAETETUBA, REALIZADA EM 06.10.2021. 

 
Aos seis 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, Jociane de Jesus Bitencourt Dias, Max Willian Sousa Farias, Elder da Silva Feio,  7 
Sotério Oliveira Fagundes, Vagner Sena e Reginaldo Mota. Havendo número legal o Senhor 8 
Presidente deu por aberto os trabalhos da presente sessão, submetendo à discussão as atas 9 

dos dias 22 e 29 de setembro de dois mil e vinte e um. Não havendo quem discutisse o 10 
conteúdo das atas, o Senhor Presidente passou a submetê-las à votação, o resultado foi a 11 

aprovação por unanimidade pelo Plenário. Em seguida o Senhor Presidente autorizou a leitura 12 

do expediente recebido. Do expediente constou: Projeto de Lei n° 057/2021 – o qual dispõe 13 

sobre alteração na Lei municipal n°.219/2006, que disciplina o horário de funcionamento de 14 
estabelecimentos de diversões públicas que comercializem bebidas alcoólicas e dá outras 15 

providências, oriundo do gabinete do vereador Max Fera; Projeto de Lei n°. 058/2021 – que 16 
estima a receita e fixa a despesa do município de Abaetetuba, para o exercício financeiro de 17 
2022, oriundo do Poder Executivo; Ofício n° 371/2021 GAB/SEMEC, o qual apresenta o Plano 18 

de Retorno das aulas presenciais para a rede Municipal de Ensino; Oficio n° 054/2021 – 19 
CMAS/ABAETETUBA, encaminhando o Relatório Geral com o Resultado da Plenária Final da 20 

XII CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ABAETETUBA, ocorrido no 21 
mês de agosto; Requerimento Verbal n° 023/2021, solicitando desta douta Casa de Leis, que 22 

encaminhe VOTOS DE CONGRATULAÇÕES ao Senhor CARLOS ALBERTO MONTEIRO, 23 
Servidor Público Municipal da Secretaria de Obras de Abaetetuba. No horário destina ao 24 

Pequeno Expediente, devidamente inscrito, pronunciou-se o vereador Fernandes Anselmo para 25 
solicitar da Mesa Diretora encaminhamento de votos de congratulações a ONG de Patas, pelos 26 
relevantes trabalhos que esta tem empreendido em relação à causa animal neste município. 27 
Pronunciou-se a vereadora Jô Dias para comentar sobre o “outubro rosa”, mês em que serão 28 
feitas várias campanhas e ações para a prevenção ao câncer de mama. A parlamentar também 29 

solicitou à Mesa Diretora que encaminhe expediente ao setor de Vigilância Sanitária para que o 30 
órgão preste esclarecimentos sobre o surto de doença de Chagas, veiculado nas redes sociais. 31 
Pronunciou-se o vereador Edinho Silva, quem parabenizou a liderança da Igreja do Evangelho 32 
Quadrangular neste Município, e o novo Prefeito da cidade de Goinésia-Pa, pela vitória na 33 
eleição suplementar no último domingo. Pronunciou-se o vereador Ezequiel das Campanhas, 34 

quem parabenizou o Governo do Estado do Pará pela divulgação do Programa “Água Pará”, que 35 
isentará do pagamento de água cerca de duzentas e trinta e cinco mil famílias, inscritas no 36 

Cadastro Único, com consumo de até vinte metros cúbicos por mês. Pronunciou-se o vereador 37 
Regi Mota para destacar a necessidade de retomar o diálogo com a empresa Equatorial Energia, 38 
dada reclamação geral da população em relação ao alto valor da cobrança na conta de energia 39 
elétrica. Pronunciou-se o vereador Cristiano Lopes para comentar sobre a coragem e a 40 
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relevância do trabalho do servidor Carlos Alberto no âmbito da Secretaria Municipal de Obras e 41 

Viação. Pronunciou-se o vereador Vagner Sena para pedir apoio, principalmente dos jovens, em 42 
relação aos cuidados no trânsito. O parlamentar disse que é grande o número de acidentes que 43 

vem ocorrendo, e as dificuldades para se conseguir leitos de internação são muitas. Por fim, o 44 

vereador Max Fera comentou sobre o Projeto de Lei n.º 057/2021 e sua tentativa de auxiliar os 45 
donos de bares e restaurantes, largamente prejudicados pela pandemia da Covid-19, através 46 
dos dispositivos do Projeto. Passou-se então ao Grande Expediente, com o pronunciamento do 47 
vereador Sotério Fagundes, o qual trouxe esclarecimentos sobre o banco 24h instalado na praça 48 
da bandeira. O parlamentou disse que se trata de um experimento e que, durante dois meses, 49 

caso haja publico interessado nos serviços do banco, este será transferido para outro local, onde 50 

seja possível oferecer mais comodidade aos usuários. O vereador concluiu elogiando a atuação 51 
da gestão municipal pelo apoio aos artesões do município, que terão disponível toda a 52 
infraestrutura necessária para a comercialização e divulgação dos brinquedos de miriti, na 53 

capital do Estado, durante o círio de Nossa Senhora de Nazaré. Ato contínuo pronunciou-se o 54 
vereador Edinho Silva para criticar a ordenação do trânsito no perímetro onde está situada a 55 

feira do Produtor, importante espaço de circulação de mercadorias e pessoas. Nesse sentido o 56 

vereador pediu apoio a seus pares para a aprovação de sua Proposição Legislativa, a qual 57 

sugere do Poder Público ações que visam melhorar a ordenação do trânsito naquela área. Em 58 
seguida pronunciou-se a vereadora Jô Dias para agradecer o Instituto Deuzani Santos pela 59 

realização da “ação cidadania”, que atendeu cerca de trezentas pessoas no ultimo domingo. A 60 
parlamentar também destacou a assinatura do termo de cooperação técnica, assinado pelo 61 
Poder Executivo Municipal e a patrulha Maria da Penha, na tentativa de possibilitar maior 62 

segurança às mulheres deste município. Logo após tomou a palavra o vereador Regi Mota para 63 
pedir oração ao senhor Pedro Negrão, que se encontra internado na capital do Estado. O 64 

parlamentar também fez criticas ao Secretário Municipal de Educação, por este não ter se 65 
preparado para o retorno das aulas presenciais e não ter feito as adequações necessárias para 66 

o retorno, citando várias escolas que não têm condições de comportar os alunos num possível 67 
retorno. O parlamentar finalizou seu pronunciamento solicitando à Mesa Diretora que encaminhe 68 

expediente ao Senhor Secretário de Estado de Saúde que este agende uma oitiva com os 69 
vereadores deste Poder Legislativo para tratar sobre a regulamentação de leitos para o 70 
município de Abaetetuba. Pronunciou-se o vereador Cristiano Lopes, quem elogiou a atuação da 71 
senhora Rosa Carvalho e do senhor Acrizio Galdes, pelos incentivos disponibilizados aos 72 
artesões deste município. O parlamentar ainda ressaltou a necessidade de que seja esclarecida 73 

a questão da doença de chagas no município com o fim de não prejudicar os trabalhadores do 74 
setor, tal como ocorreu com os trabalhadores peixeiros. Em seguida, tomou a palavra o vereador 75 
pastor Gilberto para agradecer a prefeita por sempre recebê-lo de braços abertos. O parlamentar 76 
ainda comentou sobre o Projeto de Lei n° 034/2021 e sua relevância para os lideres de todas as 77 
religiões, solicitando a seus pares votos favoráveis para a aprovação do Projeto. Logo após, a 78 

vereadora Edileuza Muniz criticou a forma como o vereador Regi Mota trata a retomada das 79 
aulas presenciais, discursando como se nada estivesse sido feito para a retorno seguro de todos 80 

os envolvidos. A vereadora afirmou que o secretário, o SINTEP, o Conselho Municipal de 81 
Educação e a Comissão Permanente de Educação e Saúde vêm dialogando frequentemente 82 
sobre a situação das escolas municipais e buscando alternativas para que haja a retomada das 83 
aulas. A parlamentar ressaltou que na gestão anterior não houve reformas de escolas, o que 84 
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deteriorou ainda mais a estruturas das escolas municipais, e também informou sobre o “Balcão 85 

da Cidadania”, que entregará à população vários serviços, entre os quais o fornecimento gratuito 86 
de RG e outros documentos, no dia 08.10.2021. Pronunciou-se o vereador Vagner Sena para 87 

elogiar o vereador Max Fera pela iniciativa do Projeto de Lei que flexibiliza o horário de 88 

funcionamento de bares e restaurantes no município e dá outras providências. O parlamentar 89 
também destacou o papel fundamental da população no cuidado com o lixo doméstico para que 90 
este não seja depositado nas vias públicas e prejudique o escoamento das águas pluviais. Ato 91 
contínuo, o vereador Max Fera para comentar sobre o impacto positivo que o Projeto de Lei n° 92 
057/2021 traz para os proprietários de bares e restaurantes do município e de seus 93 

colaboradores, dado que o setor foi um dos mais atingidos pela Pandemia da Covid-19. O 94 

Parlamentar também criticou a forma como alguns integrantes da equipe que realiza a 95 
fiscalização de bares e restaurantes abordam os proprietários, quase sempre sem educação e 96 
sem um procedimento definido. Finalmente, o vereador Aluisio Corrêa comentou sobre a reunião 97 

realizada no dia 02.10.2021, com a Prefeita do Município e a equipe técnica que fiscaliza as 98 
obras da orla municipal. O vereador Presidente ressaltou a necessidade de uma conversa ampla 99 

com os feirantes da área para esclarecer sobre a gravidade que seria a retirada dos tapumes 100 

daquela área. Além disso, o parlamentar mencionou sobre a dificuldade que o Município vem 101 

enfrentado com a prestação de conta da obra, já que a gestão municipal deixou apenas cerca de 102 
trezentos mil reais, do total de vinte e dois milhões repassados ao município pelo governo 103 

Federal. O Senhor Presidente conclui seu pronunciamento justificando as ausências dos 104 
senhores vereadores Gelciney Matos e Madalena Silva, que se encontram em consulta média. 105 
Anunciada a Ordem do Dia o Senhor Presidente passou a submeter ao Plenário a matéria em 106 

pauta, em pauta o Projetos de Lei nº.034/2021 – o qual estabelece  as igrejas e os templos de 107 
qualquer culto como atividade essencial em períodos de calamidade pública no município de 108 

Abaetetuba e dá outras providências, de iniciativa do vereador Gilberto Raulino Costa. Lido o 109 
Projeto de Lei em pauta, o Senhor Presidente submeteu-o à discussão. Não havendo 110 

debatedores inscritos, o Projeto de Lei n°. 034/2021 foi submetido à votação e aprovado por 111 
unanimidade pelo Plenário em 2ª discussão e votação. Em pauta o Projeto de Lei nº 046/2021 –112 

– que denomina de avenida Santo Antônio de Lisboa o antigo ramal do Castanhal II, denomina 113 
algumas transversais e dá outras Providências, de iniciativa do vereador Fernandes Anselmo. 114 
Realizada a leitura do Projeto de Lei em pauta pelo Senhor 1º secretário, este foi submetido à 115 
discussão. Não havendo debatedores inscritos, o Projeto de Lei n° 046/2021 foi submetido à 116 
votação e aprovado por unanimidade pelo Plenário em 2ª discussão e votação. Em pauta as 117 

Proposições Legislativas: Proposição n°.301/2021 – de iniciativa do vereador Cristiano Lopes – o 118 
qual requer que a Mesa Executiva encaminhe expediente a Excelentíssima Senhora prefeita 119 
municipal, Francineti Maria Rodrigues Carvalho, e esta encaminhe ao setor competente de sua 120 
administração, solicitando pavimentação asfáltica na travessa Espírito Santo, no bairro São 121 
Sebastião; Proposição n°.302/2021 – de iniciativa do vereador Edinho Silva – o qual requer que 122 

a Mesa Executiva encaminhe expediente a Excelentíssima prefeita municipal Senhora Francineti 123 
Maria Rodrigues Carvalho, solicitando, em caráter de emergência, a implantação de sinalização 124 

semafórica no cruzamento das vias Siqueira Mendes com a travessa Tiradentes, no bairro 125 
algodoal; Proposição n°.303/2021 – iniciativa do vereador Fernandes Anselmo – o qual requer 126 
que a Mesa Executiva encaminhe expediente a excelentíssima prefeita municipal Senhora 127 
Francineti Maria Rodrigues Carvalho, solicitando os serviços de reparos e manutenção nos 128 
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pontos de iluminação na entrada do ramal  até próximo a casa do Sr. Jeca Mendes, no ramal 129 

pau da isca; Proposição n°.304/2021 – de iniciativa do vereador Max Fera – o qual requer que a 130 
Mesa Executiva encaminhe expediente a excelentíssima prefeita municipal Senhora Francineti 131 

Maria Rodrigues Carvalho, solicitar a isenção de impostos dos trabalhadores do mercado de 132 

peixe por 30 dias no município de Abaetetuba. Em prol de amenizar os prejuízos que essa 133 
categoria vem tendo, perante a doença de Haff. Proposição n°.305/2021 – de iniciativa do 134 
vereador pastor Gilberto – o qual requer que a Mesa Executiva encaminhe expediente ao Poder 135 
Executivo Municipal, na pessoa da excelentíssima Senhora prefeita Francineti Maria Rodrigues 136 
Carvalho, solicitando a pavimentação adequada do meio fio da Trav. João de Deus, bairro 137 

Aviação, localizado em frente à igreja do divino Espírito Santo; Proposição n°.306/2021 – de 138 

iniciativa do vereador Aluísio Corrêa – o qual requer que a Mesa Executiva encaminhe 139 
expediente a excelentíssima senhora Prefeita municipal Francineti Maria Rodrigues Carvalho, 140 
solicitando que seja realizado serviço de tapa-buraco, na rua 1º de maio, cruzamento com a 141 

travessa Santos Dumont, onde abriu-se uma imensa cratera; Proposição n°.307/2021 – de 142 
iniciativa do vereador Madalena Silva – a qual requer que a Mesa executiva encaminhe 143 

expediente a prefeita municipal de Abaetetuba, senhora Francineti Maria Rodrigues Carvalho, 144 

solicitando o funcionamento do Zoomóvel de forma que este realize todos os procedimentos 145 

cabíveis em sua função, incluindo a castração, a fim de atender as demandas existentes; 146 
Proposição n°.308/2021 – de iniciativa do vereadora Jô Dias – a qual requer que a Mesa 147 

Executiva encaminhe expediente a excelentíssima prefeita municipal Francineti Maria Rodrigues 148 
Carvalho, projeto de lei indicativo (em anexo), que dispõe sobre a dispensa de servidor público 149 
municipal de parte da jornada de trabalho para o acompanhamento de pessoa com deficiência; 150 

Proposição n°.309/2021 – de iniciativa da vereadora Edileuza Muniz – o qual requer que a Mesa 151 
Executiva encaminhe expediente a Excelentíssima Senhora prefeita Francineti Maria Rodrigues 152 

Carvalho, solicitando que encaminhe ao setor de iluminação pública, para fins de tomar 153 
providências necessárias para a imediata instalação e manutenção de luminárias na praça da 154 

comunidade de Santo Antônio no bairro Mutirão, dando àquele povo condições melhores de 155 
segurança. Proposição n°.310/2021 – de iniciativa do vereador Sotério Fagundes – o qual requer 156 

que a Mesa Executiva encaminhe expediente ao Poder Executivo, direcionado à secretaria de 157 
assistência social, solicitando o envio do projeto de lei do SUAS, para que esta Casa possa 158 
analisar e aprovar, evitando que o município seja prejudicado por meio da perda de programas e 159 
recursos; Proposição n°.311/2021 – iniciativa do vereador Ezequiel das Campanhas – a qual 160 
requer que a Mesa Executiva encaminhe expediente ao Poder Executivo, solicitando a reforma, 161 

construção da cobertura e iluminação da quadra esportiva da comunidade São Francisco de 162 
Assis, no bairro Francilândia, para atender uma solicitação da comunidade; Proposição 163 
n°.312/2021 – de iniciativa do vereador Vagner Sena – a qual requer que a Mesa Executiva 164 
encaminhe expediente ao Poder Executivo, que viabilize junto à Secretaria de Obras, para que 165 
sejam realizados serviços de terraplenagem, construção de meio fio e aterramento no ramal 166 

“Bom Sossego” (extensão de 250m), este situado na (estrada de Beja) bairro Jarumã; 167 
Proposição nº.313/2021 – de iniciativa do vereador Gelciney Matos-Gel – o qual requer que seja 168 

enviado a excelentíssima senhora Francineti Maria Rodrigues Carvalho, prefeita municipal de 169 
Abaetetuba, projeto de lei indicativo (em anexo) que altera a lei 295/2009 que dispõe sobre a 170 
estruturação do plano de cargo, carreira e remuneração da rede pública municipal de ensino de 171 
Abaetetuba e dá outras providências correlatas; Proposição nº.314/2021 – de iniciativa do 172 
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vereador Regi Mota – o qual requer que a Mesa Executiva da Casa, envie expediente a 173 

Excelentíssima Senhora Francineti Maria Rodrigues Carvalho, prefeita municipal de Abaetetuba, 174 
que direcione a Secretaria de Obras, solicitando a construção urgente de um sistema de 175 

tubulação ou sistema de drenagem, na Rodovia Dr. João Miranda, em frente a faculdade FAM, 176 

próximo ao bar do amigo. Submetidas à discussão, a vereadora Edileuza Muniz sugeriu que a 177 
Proposição nº.313/2021, de iniciativa do vereador Gelciney Matos, fosse retirada de pauta por 178 
entender que deva ser feito um debate maior com os profissionais da educação. Atendendo à 179 
solicitação da vereadora, o Senhor Presidente submeteu ao Plenário a proposta de retirada de 180 
pauta da Proposição n° 313/2021, a qual foi atendida por unanimidade. Submetidas à votação, 181 

as Proposições em pauta foram aprovadas por unanimidade pelo Plenário em única e definitiva 182 

discussão e votação. Não havendo inscritos para o horário destinado às Lideranças Partidárias e 183 
nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente deu por encerrada a presente sessão e 184 
convocou os Senhores vereadores e as Senhoras vereadoras para a próxima sessão ordinária, 185 

que será realizada em 13.10.2021. Em firmeza e para constar foi lavrada a presente ata que 186 
depois de lida e achada conforme, será aprovada pelo Plenário e assinada pelos membros da 187 

Mesa. 188 

 
APROVADA EM 27 DE OUTUBRO DE 2021.  
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