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ATA N°. 048 DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE ABAETETUBA, REALIZADA EM 20.10.2021. 

 
Aos vinte 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 

Aluísio 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 Silva 7 
da Silva, Max Willian Sousa Farias, Elder da Silva Feio, Emerson João Negrão Rodrigues, 8 

Sotério Oliveira Fagundes, Vagner Sena e Reginaldo Mota. Havendo número legal o Senhor 9 
Presidente deu por aberto os trabalhos da presente sessão, autorizando a leitura do expediente 10 

recebido. Do expediente constou: Projeto de Lei n° 060/2021 - Dispõe sobre o fornecimento de 11 

absorventes higiênicos nas escolas públicas e nas unidades básicas de saúde em âmbito 12 

municipal, e dá outras providências, oriundo do gabinete da vereadora professora Madalena; 13 
Projeto de Lei n° 061/2021 – que Denomina a E.M.E.I. Santa Rosa de E.M.E.I. Santa Rosa Professor 14 
Pedro Negrão Rodrigues e dá outras providências, de iniciativa dos vereadores Regi Mota e Emerson 15 
Negrão; Projeto de Lei n° 062/2021 – que dispõe sobre o dia municipal do açai no município de 16 

Abaetetuba e dá outras providências; Projeto de Lei n° 063/2021 – que unifica e altera as Leis 17 
161/2003 de 04 de junho de 2003, que cria o Fundo Municipal de Turismo e Lazer e 165/2003 de 18 

22 de julho de 2003, que cria o Conselho Municipal de Turismo e Lazer, Dispõe sobre a Política 19 

Municipal de Turismo, e dá outras providências. No horário destinado ao Pequeno Expediente, 20 

pronunciou-se o vereador Aluisio Corrêa para informar que foi feito e encaminhado o convite à 21 

empresa Equatorial Energia, atinente ao Requerimento verbal n° 024/2021, de iniciativa do 22 
vereador Regi Mota, no entanto, a empresa solicitou que a reunião com os parlamentares fosse 23 

remanejada para o próximo dia 27.10.2021. Pronunciou-se a vereadora professora Madalena 24 
para ressaltar a importância das florestas e a necessidade de sua preservação para o 25 
desenvolvimento da sociedade. Pronunciou-se o vereador Edinho Silva, quem parabenizou o 26 
Governo do Estado pela realização do fórum de bioeconomia. Pronunciou-se o vereador Max 27 
Fera para anunciar o Abaeté Açaí Festival, importante evento da divulgação da cultura local. 28 

Pronunciou-se o vereador Emerson Negrão, quem, emocionado, agradeceu as mensagens de 29 
consolo recebidas em razão do falecimento de seu irmão, Pedro Negrão. Pronunciou-se o 30 
vereador Cristiano Lopes para destacar a abertura da Semana do Bebê, a qual objetiva o 31 
despertar da atenção e os cuidados da primeira infância. Pronunciou-se o vereador Sotério 32 
Fagundes, quem também destacou a abertura da Semana do bebê e prestou solidariedade ao 33 

vereador Emerson Negrão. Por fim, o vereador Regi Mota solicitou à Mesa Diretora o 34 
encaminhamento de votos de pesar à família do artesão Célio Vilhena Pereira, pelo seu 35 

falecimento. Passou-se então ao Grande Expediente com o pronunciamento da vereadora 36 

professora Madalena discursou sobre a elevação do número de pessoas com insegurança 37 
alimentar no Brasil, situação em que a população de um país não tem acesso físico, social e 38 
econômico a recursos e alimentos nutritivos. Essa população, segundo a vereadora, passou de 39 
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7,2% em 2013, para 85% em 2020. Estes dados revelam uma expansão da pobreza e da 40 
desigualdade social, sendo os de cor preta e as mulheres os mais atingidos. Em seguida o 41 
vereador Edinho Silva pronunciou-se para ressaltar a necessidade de instalação de sinalização 42 

de faixa de pedestres ou plataforma elevada na rodovia Drº João Miranda, no trecho entre as 43 
escolas Cristo Redentor / colégio Cristo Trabalhador para a calçada do supermercado Líder, 44 
dado o grande fluxo de estudantes naquela área. O parlamentar ainda questionou o atraso na 45 
licitação para o transporte escolar e lembrou que a empresa RODONORTE, a qual foi 46 

ganhadora do processo licitatório no governo anterior do PSDB, não repassou cerca de 47 
quatrocentos e noventa mil reais a seus colaboradores. Por esse motivo, lamenta caso a mesma 48 
empresa volte a ser contratada pelo governo atual do PSDB. Ato contínuo o vereador Ezequiel 49 
das Campanhas informou que foi até à Assembleia Legislativa do Estado e visitou todos os 50 

gabinetes, solicitando dos senhores deputados que destinem emendas parlamentares para o 51 
projeto de capitação de água superficial, o qual resolverá o problema de abastecimento de água 52 

no município. Por fim, o vereador sugeriu ao Poder Executivo Municipal a compra de um 53 
tomógrafo, dada a necessidade da população e o entrave com a empresa fornecedora do 54 

tomógrafo adquirido na gestão anterior. Logo após o vereador Max Fera tomou a palavra e 55 
comentou sobre o problema de abastecimento de água histórico da rua Higino Maués a da 56 
situação difícil das escolas municipais para o retorno das atividades presenciais, em especial da 57 

escola Pedro Ferreira Costa. Pronunciou-se a vereadora Edileuza Muniz, quem solicitou 58 
providências em relação à rua Manoel de Abreu, também em relação a trechos da ruas Siqueira 59 

Mendes e à ponte sobre o rio Abaeté, que já foram objetos de Proposições da vereadora e ainda 60 
não foram atendidas pelo Poder Executivo. A parlamentar também abordou fatos envolvendo a 61 
licitação do transporte escolar terrestre, informando que a empresa ganhadora da licitação foi a 62 
VIAÇÃO RODONORTE, contudo a vereadora acredita que as aulas ainda não irão ter o seu 63 

retorno presencial, posto que a empresa a qual oferecerá o transporte fluvial ainda não foi 64 
definida, além disso, existem uma série de fatores que envolvem a alimentação escolar e a 65 
estrutura predial das escolas municipais que ainda não avançaram. Pronunciou-se o vereador 66 
Gelciney Matos para falar sobre a situação estrutural da escola Pedro Ferreira Costa, a qual 67 

precisa de intervenção do Poder Público em caráter de urgência. o Parlamentar também sugeriu 68 
ao Poder Executivo, em forma de Proposição Legislativa, que a escola retromencionada, após 69 
sua reestruturação física, passe a oferecer a seus alunos ensino de jornada integral, dado o 70 

anseio da comunidade na qual a referida escola está inserida. Em seguida, tomou a palavra a 71 
vereadora Jô Dias para informar que no próximo dia vinte e seis de outubro, às dezoito horas, 72 
acontecerá a sessão especial em alusão ao “outubro rosa” e conta com a presença dos nobres 73 
vereadores. a vereadora também comentou sobre a importância da semana do bebê para o 74 
resgate do selo UNICEF, o qual foi perdido na gestão passada. Também inscritos, os 75 

vereadores Cristiano Lopes e Vagner Sena comentaram sobre o conteúdo de suas Proposições 76 
Legislativas e solicitaram de seus pares votos favoráveis à aprovação. Por fim, o vereador 77 
Sotério Fagundes comentou sobre as obras de recuperação do ramal do Maranhão e informou à 78 

vereadora Edileuza que uma equipe da SEMOB já foi incumbida de visitar a ponte sobre o rio 79 

Abaeté e realizar a intervenção necessária. O parlamentar também questionou sobre os motivos 80 
que levaram à gestão municipal a perder o selo da Unicef e sobre os esforços da gestão atual 81 
em executar políticas públicas para a recuperação deste selo, citando como exemplo a semana 82 



 
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 

do bebê. Anunciada a Ordem do Dia o Senhor Presidente passou a submeter ao Plenário a 83 
matéria em pauta, em pauta as Proposições Legislativas: Proposição nº.328/2021 – de iniciativa 84 
da vereadora Madalena da Silva – a qual requer que seja enviado expediente a excelentíssima 85 

Senhora Francineti Maria Rodrigues Carvalho, prefeita municipal de Abaetetuba, solicitando a 86 
adesão ao projeto Forma Pará, a fim de disponibilizar cursos de ensino Superior inexistentes nas 87 
IES do município de Abaetetuba; Proposição n°.329/2021 – de iniciativa do vereador Sotério 88 
Fagundes – o qual requer que a Mesa Executiva encaminhe expediente a excelentíssima 89 

Prefeita municipal Senhora Francineti Maria Rodrigues Carvalho, solicitando a instalação de uma 90 
faixa elevada de pedestres na Av. São Paulo, esquina com a travessa Aristides dos Reis e Silva; 91 
Proposição n°.330/2021 – de iniciativa do vereador Reginaldo Mota – Regi Mota - o qual requer 92 
que a Mesa Executiva encaminhe expediente a excelentíssima prefeita municipal Senhora 93 

Francineti Maria Rodrigues Carvalho, solicitando a reforma da escola municipal de ensino infantil 94 
e fundamental Santa Luzia, localizada no bairro Algodoal; Proposição n°.331/2021 – de iniciativa 95 

do vereador Max William – o qual requer que a Mesa Executiva encaminhe expediente a sua 96 
excelentíssima  Senhora prefeita municipal Senhora Francineti Maria Rodrigues Carvalho, 97 

solicitando a pavimentação asfáltica da travessa Tiro de Guerra, localizada no bairro Mutirão, 98 
próximo à rua dos depósitos Bom Preço, no município de Abaetetuba; Proposição n°.332/2021 – 99 
de iniciativa do vereador Fernandes de Oliveira Anselmo - Sábia – o qual requer que a Mesa 100 

Executiva encaminhe expediente a prefeita municipal Senhora Francineti Maria Rodrigues 101 
Carvalho, solicitando que autorize a Secretaria Municipal de Obras a realizar serviços de meio 102 

fio e asfaltamento da metade até o final da rua Santo Antonio de Lisboa (antigo ramal do 103 
castanhal II); Proposição n°.333/2021 – de iniciativa da vereadora Edileuza Muniz – a qual 104 
requer que a Mesa Executiva encaminhe expediente a prefeita municipal Senhora Francineti 105 
Maria Rodrigues Carvalho, solicitando a reforma da escola Nossa Senhora da Conceição no rio 106 

Xingu, comunidade São José do igarapé Vilar; Proposição n°.334/2021 – de iniciativa do 107 
vereador Ezequiel das Campanhas – o qual requer que a Mesa Executiva encaminhe expediente 108 
a excelentíssima prefeita municipal Senhora Senhora Francineti Maria Rodrigues Carvalho, 109 
solicitando a aquisição de um novo tomógrafo para a UPA; Proposição n°.335/2021 – de 110 

iniciativa do vereador Edinho Silva – o qual requer que a Mesa Executiva encaminhe expediente 111 
a excelentíssima Senhora prefeita municipal, Francineti Maria Rodrigues Carvalho, solicitando 112 
em caráter de urgência a implantação de sinalização de faixa de pedestres ou plataforma 113 

elevada na rodovia Drº João Miranda, no trecho entre as escolas Cristo Redentor / colégio Cristo 114 
Trabalhador para a calçada do supermercado Líder, tendo em vista o retorno das aulas; 115 
Proposição n°.336/2021 – de iniciativa do vereador Cristiano Lopes – o qual requer que a Mesa 116 
Executiva encaminhe expediente a prefeita municipal de Abaetetuba, Senhora Francineti Maria 117 
Rodrigues Carvalho, solicitando a reabertura da unidade básica de saúde do rio Tucumanduba; 118 

Proposição n°.337/2021 – de iniciativa do vereador Aluísio Monteiro Corrêa – o qual requer que 119 
a Mesa Executiva encaminhe expediente a excelentíssima Senhora Francineti Maria Rodrigues 120 
Carvalho, prefeita municipal de Abaetetuba, solicitando uma base fixa da policia militar na praça 121 

Galileu Moraes, conhecida (praça do skate) no bairro Algodoal; Proposição n°.338/2021 – de 122 

iniciativa do vereador Vagner Sena – o qual requer que a Mesa Executiva encaminhe expediente 123 
a excelentíssima Senhora prefeita municipal Senhora Francineti Maria Rodrigues Carvalho, 124 
solicitando a revitalização da rua José Ferreira, bairro São Sebastião; Proposição n°.339/2021 – 125 
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de iniciativa da vereador Jocilene Dias (Jô Dias) - a qual requer que a Mesa Executiva 126 
encaminhe expediente a excelentíssima Senhora prefeita municipal, Senhora Francineti Maria 127 
Rodrigues Carvalho, solicitando “operação tapa buraco e recapeamento asfáltico na  avenida 128 

São Paulo em toda sua extensão”; Proposição n°.340/2021 – de iniciativa do vereador Gelciney 129 
Matos de Carvalho - Gel – o qual requer que a Mesa executiva encaminhe expediente a 130 
excelentíssima Senhora prefeita municipal de Abaetetuba, Senhora Francineti Maria Rodrigues 131 
Carvalho, solicitando a oferta do tempo integral na escola Pedro Ferreira Costa, no bairro da 132 

Angélica; Proposição n°.341/2021 – de iniciativa do vereador pastor Gilberto – o qual requer que 133 
a Mesa Executiva encaminhe expediente a excelentíssima Senhora prefeita municipal Senhora 134 
Francineti Maria Rodrigues Carvalho que esta encaminhe aos setores competentes de sua 135 
administração, solicitando a implantação do projeto horta nas escolas. Submetidas à discussão, 136 

não houve debatedores inscritos. Submetidas à votação, as Proposições em pauta foram 137 
aprovadas por unanimidade pelo Plenário em única e definitiva discussão e votação. Não 138 

havendo inscritos para o horário destinado às Lideranças Partidárias e nada mais havendo a 139 
tratar, o Senhor Presidente deu por encerrada a presente sessão e convocou os Senhores 140 

vereadores e as Senhoras vereadoras para a próxima sessão ordinária, que será realizada em 141 
27.10.2021. Em firmeza e para constar foi lavrada a presente ata que depois de lida e achada 142 
conforme, será aprovada pelo Plenário e assinada pelos membros da Mesa. 143 

 

APROVADA EM 27 DE OUTUBRO DE 2021.  
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