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ATA N°. 051 DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE ABAETETUBA, REALIZADA EM 03.11.2021. 

 
Aos três dias do mês de novembro de dois mil e vinte e um, no Plenário da Câmara Municipal 1 
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 Corrêa, Cristiano Silva 5 
Lopes, Ezequiel Viegas do Rego, Fernandes de Oliveira Anselmo, Maria Madalena Silva da 6 
Silva, Max Willian Sousa Farias, Elder da Silva Feio, Edileuza Muniz, Emerson João Negrão 7 
Rodrigues, Sotério Oliveira Fagundes, Vagner Sena e Reginaldo Mota. Havendo número legal 8 

o Senhor Presidente deu por aberto os trabalhos da presente sessão, solicitando do Senhor 1º 9 
Secretário que fizesse a leitura do Expediente recebido. Do expediente constou: Projeto de Lei 10 

n° 068/2021 – que Institui o Regime de Previdência Complementar no âmbito do Município de 11 
Abaetetuba; fixa o limite máximo para a concessão de aposentadorias e pensões pelo regime 12 
de previdência de que trata o art. 40 da Constituição Federal; autoriza a adesão ao plano de 13 

benefícios de previdência complementar e dá outras providências, oriundo do Poder Executivo; 14 

Projeto de Lei n° 069/2021, oriundo do Gabinete do vereador Regi Mota; Ofício n° 007/2021 – 15 
do Conselho Escolar da Creche Municipal Manoel Rodrigues Negrão, suplicando ao Poder 16 
Legislativo intervenção junto ao setor competente para que sejam feitos reparos na estrutura 17 

física da creche; Convite para a XIII Pré-Conferência Municipal de Saúde de Abaetetuba, que 18 
será realizada no dia 10.11.2021, às 07:00 h, no Auditório anexo da Igreja Evangélica 19 
Assembleia de Deus de Abaetetuba-Pa. No horário destinado ao Pequeno Expediente, 20 

devidamente inscrito, o vereador Cristiano Lopes comentou sobre a relevância do Lions Clube 21 
de Abaetetuba e solicitou de seus pares votos favoráveis ao Projeto de Lei que considera de 22 

Utilidade Pública o clube. Os vereadores Ezequiel das Campanhas e Sotério Fagundes 23 
elogiaram a participação da Prefeita do Município na Conferência sobre o clima, da 24 
Organização das Nações Unidas. O vereador Emerson Negrão comentou sobre a situação do 25 

cemitério Municipal e a decisão do Ministério Público, que acatou o pedido dos moradores do 26 
entorno de cemitério do não sepultamento diretamente na terra, por conta da poluição dos 27 

lençóis freáticos. O vereador Regi Mota criticou a ausência dos representantes da empresa 28 
Equatorial Energia, que outra vez ignorou a convocação do Parlamento Municipal e não 29 

compareceram à sessão. O vereador Max Fera e a vereadora professora Madalena prestaram 30 
condolências às famílias das vítimas do trágico acidente, que ocasionou o óbito de três 31 
pessoas no rio Abaeté. A vereadora Edileuza Muniz parabenizou o professor Adelino pelo 32 

lançamento de seu livro e comentou sobre o Projeto de Lei que estende o perímetro urbano do 33 
município, ressaltando a necessidade de diálogo, pois este trás impactos negativos à 34 

população rural do município. O vereador Vagner Sena destacou o retorno do programa asfalto 35 
por todo o Pará à vila de Beja, comentando que cinco ruas da vila receberão pavimentação 36 
asfáltica. No horário destinado à Tribuna Popular, pronunciou-se a Senhora Leidiane Ferreira, 37 

servidora pública da área de enfermagem do Hospital São Bento. Na ocasião a servidora, 38 
emocionada, criticou a forma como a atual gestão da Secretaria Municipal de Saúde vem 39 
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tratando os servidores do Hospital São Bento, reduzindo salários e cortando gratificações ao 40 

seu gosto e sem nenhuma justificativa. Além disso, a oradora denunciou várias situações 41 
referentes ao Hospital São Bento, tais como: prescrição de medicamento conforme lista prévia 42 
repassada aos médicos, alimentação de péssima qualidade oferecida aos pacientes, falta de 43 

espaço adequado para o repouso, previsto em Lei, dos profissionais e falta de acesso pelos 44 
profissionais à cozinha do Hospital. Por fim, a oradora pediu veementemente a intervenção dos 45 
parlamentares, ressaltando que os profissionais da saúde, outrora heróis, hoje estão abalados 46 
psicologicamente pelo tratamento recebido por parte da gestão do Hospital. Ato contínuo, a 47 

Senhora Ana Maria Lima, servidora municipal lotada na UPA Municipal, também usou a 48 
Tribuna para informar que os servidores da UPA deste Município enfrentam situação 49 
semelhante aos lotados no Hospital São Bento. A oradora queixou-se da redução de salários e 50 
relatou também problemas na estrutura predial da Unidade de Pronto Atendimento, e finalizou 51 

pedindo que os Senhores vereadores, como representantes do povo, façam algo para frear os 52 
abusos que os servidores da saúde vêm sofrendo por parte da Gestão Municipal. Após ouvir as 53 

denúncias trazidas pelos servidores ao Parlamento, o vereador Presidente disse que irá 54 
agendar uma reunião com a diretoria da UPA, do Hospital São Bento, servidores e com a 55 
Secretária Municipal de Saúde para discutir todos os pontos colocados pelas oradoras. 56 

Passou-se então ao Grande Expediente com o pronunciamento do vereador Cristiano Lopes. 57 

Na ocasião o parlamentar comentou sobre o Termo de Ajuste de Conduta firmado entre o 58 
Ministério Público do Estado do Pará – MPPA e a Prefeitura Municipal para o saneamento de 59 
irregularidades no cemitério público e comentou sobre a necessidade da construção de um 60 

novo cemitério municipal. Os vereadores Ezequiel das Campanhas e Emerson Negrão 61 
prestaram solidariedade aos servidores da UPA e do Hospital São Bento e elogiaram a 62 
iniciativa do vereador Aluisio Corrêa em reunir-se com os atores envolvidos para entender o 63 

motivo da retirada e/ou redução de gratificações dos servidores. Em seguida, o vereador Regi 64 
Mota criticou o convênio firmado entre a Prefeitura e a direção de um cemitério particular do 65 

município, alegando que a taxa cobrada no momento atual, de vinte e cinco reais mensais, 66 
pode sofrer elevações no futuro, e ressaltou que a gestão municipal deve garantir a construção 67 
de um novo cemitério para evitar prejuízos à população. Pronunciou-se o vereador Max Fera 68 

para manifestar apoio aos que chamou de “heróis da saúde”. O parlamentar aplaudiu o 69 
trabalho dos profissionais e ressaltou que sempre esteve ao lado destes, seja por meio de 70 

Propostas ao Executivo, como a criação da gratificação de 50% sobre os vencimentos, seja 71 
através de visitas aos locais de trabalho, como membro da Comissão de Educação e Saúde da 72 

Casa. Em ato contínuo, o vereador Sotério Fagundes ressaltou a necessidade da elaboração 73 
do Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos profissionais da saúde, para que possam ser 74 
garantidos os direitos destes profissionais, e, por conseguinte, proporcionar à população local 75 

uma saúde de maior qualidade. Logo após o vereador Edinho Silva trouxe números relativos ao 76 
montante recebido pela Secretaria Municipal de Educação de recursos oriundos do governo 77 

estadual e federal, cerca de nove milhões, e não entende o motivo pelo qual as crianças 78 
seguem sem transporte e sem merenda, fato que levou o parlamentar a provocar o Ministério 79 
Público Federal a abrir ação civil pública para apurar responsabilidades. Em seguida a 80 

vereadora professora Madalena discutiu sobre a dissonância entre os estudos atuariais 81 
apresentados pelo Instituto de Previdência Própria dos Servidores Municipais – IPMA no ano 82 
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de 2017 e o apresentado em 2021, que apresentou um déficit de trinta e seis milhões a mais 83 

em relação ao anterior, e ressaltou a necessidade da criação do grupo de trabalhado sugerido 84 
pelo professor Miguel Caripuna, na ultima sessão, para que seja averiguada a situação real do 85 
déficit previdenciário do Instituto.  Logo após, tomou a palavra o vereador Aluisio Corrêa para 86 

informar que reunião para o trato das demandas dos servidores do Hospital São Bento e da 87 
UPA municipal ocorrerá na próxima segunda feira (08.11.2021, às 16:00 h, no salão de 88 
sessões da Câmara Municipal). Ato contínuo pronunciou-se a vereadora Edileuza Muniz para 89 
lamentar os fatos narrados pelas duas servidoras. A parlamentar disse que quando visitou o 90 

hospital São Bento com Comissão de Saúde do parlamento, solicitou da gestora da unidade 91 
que fossem tomadas providências em relação às condições de trabalho dos servidores, e 92 
lamentou que nada tenha sido feito. Afirmou ainda que, se for o caso, a comissão irá solicitar o 93 
afastamento da atual gestora do hospital. Por fim, a vereador falou do projeto de lei que tem 94 

por objetivo a expansão do território urbano, afirmando que “moverá céus e terras” para ouvir 95 
da Prefeita o porquê deste Projeto, que trás seriíssimos prejuízos aos moradores da zona rural 96 

do município.  Anunciada a Ordem do Dia, o Senhor Presidente passou a submeter ao Plenário 97 
a matéria em pauta. Em pauta o Projeto de Lei nº. 053/2021 – que considera de Utilidade 98 
Pública a CASA DO ESTUDANTE ABAETETUBENSE e dá outras providências, de iniciativa do 99 

vereador Vagner Sena. Lido o parecer favorável da Comissão de Justiça e Redação Final ao 100 

Projeto de Lei em pauta, o senhor Presidente passou a submeter o parecer à discussão. Não 101 
havendo debatedores inscritos, o parecer da Comissão foi submetido à votação e aprovado por 102 
unanimidade pelo Plenário em única e definitiva discussão e votação. Em seguida, o Senhor 103 

Presidente solicitou ao Senhor 1º Secretário que fizesse a leitura do Projeto de Lei n° 104 
053/2021. Submetido à discussão, não houve quem debatesse o Projeto. Submetido à votação, 105 
o Projeto de Lei n° 053/2021 foi aprovado por unanimidade pelo Plenário em 1ª discussão e 106 

votação. Em pauta o Projeto de Lei nº. 054/2021 – que considera de Utilidade Pública a 107 
entidade filantrópica LIONS CLUBE DE ABAETETUBA e dá outras providências, de iniciativa 108 

do vereador Cristiano Lopes. Lido o parecer favorável da Comissão de Justiça e Redação Final 109 
ao Projeto de Lei em pauta, o senhor Presidente passou a submeter o parecer à discussão. 110 
Não havendo debatedores inscritos, o parecer da Comissão foi submetido à votação e 111 

aprovado por unanimidade pelo Plenário em única e definitiva discussão e votação. Em 112 
seguida, o Senhor Presidente solicitou ao Senhor 1º Secretário que fizesse a leitura do Projeto 113 

de Lei n° 054/2021. Submetido à discussão, não houve quem debatesse o Projeto. Submetido 114 
à votação, o Projeto de Lei n° 054/2021 foi aprovado por unanimidade pelo Plenário em 1ª 115 

discussão e votação. Em pauta o Projeto de Lei nº. 055/2021 – que considera de Utilidade 116 
Pública  a entidade ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO BAIRRO ALGODOAL e dá outras 117 
providências, de iniciativa do vereador Aluisio Corrêa. Lido o parecer favorável da Comissão de 118 

Justiça e Redação Final ao Projeto de Lei em pauta, o senhor Presidente passou a submeter o 119 
parecer à discussão. Não havendo debatedores inscritos, o parecer da Comissão foi submetido 120 

à votação e aprovado por unanimidade pelo Plenário em única e definitiva discussão e votação. 121 
Em seguida, o Senhor Presidente solicitou ao Senhor 1º Secretário que fizesse a leitura do 122 
Projeto de Lei n° 055/2021. Submetido à discussão, não houve quem debatesse o Projeto. 123 

Submetido à votação, o Projeto de Lei n° 055/2021 foi aprovado por unanimidade pelo Plenário 124 
em 1ª discussão e votação. Em pauta o Projeto de Decreto Legislativo nº. 005/2021 – que 125 
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dispõe sobre a outorga de titulo de honra ao mérito e dá outras providências, de iniciativa do 126 

vereador Aluisio Corrêa. Lido o parecer favorável da Comissão de Justiça e Redação Final ao 127 
Projeto de Decreto Legislativo em pauta, o senhor Presidente passou a submeter o parecer à 128 
discussão. Nesse momento, o vereador Edinho Silva parabenizou o proponente do Projeto, e 129 

comentou que o título reflete o grande trabalho que excelentíssimo governador vem realizando 130 
no município de Abaetetuba. Submetido à votação, o parecer foi aprovado por unanimidade 131 
pelo Plenário em única e definitiva discussão e votação. Em seguida, o Senhor Presidente 132 
solicitou ao Senhor 1º Secretário que fizesse a leitura do Projeto de Decreto Legislativo n° 133 

005/2021. Submetido à discussão, não houve debatedores inscritos. Submetido à votação, o 134 
Projeto de Decreto Legislativo n° 005/2021 foi aprovado por unanimidade pelo Plenário em 135 
única e definitiva discussão e votação. Em pauta o Projeto de Projeto de Decreto Legislativo nº. 136 
006/2021 – que dispõe sobre a outorga de titulo de cidadão abaetetubense ao Senhor Manoel 137 

Neves Pinheiro (Manoel do Jeep), de iniciativa do vereador Cristiano Lopes. Lido o parecer 138 
favorável da Comissão de Justiça e Redação Final ao Projeto de Decreto Legislativo em pauta, 139 

o senhor Presidente passou a submeter o parecer à discussão. Não havendo debatedores 140 
inscritos, o parecer da Comissão foi submetido à votação e aprovado por unanimidade pelo 141 
Plenário em única e definitiva discussão e votação. Em seguida, o Senhor Presidente solicitou 142 

ao Senhor 1º Secretário que fizesse a leitura do Projeto de Decreto Legislativo n° 006/2021. 143 

Submetido à discussão, não houve debatedores inscritos. Submetido à votação, o Projeto de 144 
Decreto Legislativo n° 006/2021 foi aprovado por unanimidade pelo Plenário em única e 145 
definitiva discussão e votação. Em pauta o Projeto de Decreto Legislativo nº. 007/2021 – que 146 

dispõe sobre a outorga de titulo de cidadão abaetetubense ao Senhor Acrízio Galdez da Silva, 147 
de iniciativa do vereador Sotério Fagundes. Lido o parecer favorável da Comissão de Justiça e 148 
Redação Final ao Projeto de Decreto Legislativo em pauta, o senhor Presidente passou a 149 

submeter o parecer à discussão. Não havendo debatedores inscritos, o parecer da Comissão 150 
foi submetido à votação e aprovado por unanimidade pelo Plenário em única e definitiva 151 

discussão e votação. Em seguida, o Senhor Presidente solicitou ao Senhor 1º Secretário que 152 
fizesse a leitura do Projeto de Decreto Legislativo n° 007/2021. Submetido à discussão, não 153 
houve debatedores inscritos. Submetido à votação, o Projeto de Decreto Legislativo n° 154 

007/2021 foi aprovado por unanimidade pelo Plenário em única e definitiva discussão e 155 
votação. Em pauta o Projeto de Decreto Legislativo nº. 008/2021 – que dispõe sobre a outorga 156 

de titulo de honra ao mérito ao Senhor Benedito Melo dos Santos, de iniciativa do vereador 157 
Vagner Sena. Lido o parecer favorável da Comissão de Justiça e Redação Final ao Projeto de 158 

Decreto Legislativo em pauta, o senhor Presidente passou a submeter o parecer à discussão. 159 
Não havendo debatedores inscritos, o parecer da Comissão foi submetido à votação e 160 
aprovado por unanimidade pelo Plenário em única e definitiva discussão e votação. Em 161 

seguida, o Senhor Presidente solicitou ao Senhor 1º Secretário que fizesse a leitura do Projeto 162 
de Decreto Legislativo n° 008/2021. Submetido à discussão, não houve debatedores inscritos. 163 

Submetido à votação, o Projeto de Decreto Legislativo n° 008/2021 foi aprovado por 164 
unanimidade pelo Plenário em única e definitiva discussão e votação. Em pautas as 165 
Proposições Legislativas: Proposição nº.355/2021 – de iniciativa do vereador Vagner Sena – o 166 

qual requer que seja enviado expediente a excelentíssima Senhora Francineti Carvalho, 167 
Prefeita municipal de Abaetetuba, para que direcione ao setor competente de sua 168 
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administração a realização de serviços de restauração e aplicação de iluminação pública de 169 

LED na travessa João de Deus no bairro Aviação; Proposição nº. 356/2021 – de iniciativa do 170 
vereador Emerson Negrão – o qual requer que seja enviada expediente a Excelentíssima 171 
Senhora Francineti Maria Rodrigues Carvalho, Prefeita municipal e Secretária Municipal de 172 

Obras, solicitando serviços de manutenção do sistema de iluminação e rede elétrica da quadra 173 
esportiva do Jarumã, bem como, adaptação de telas e grades para isolamento; Proposição nº. 174 
357/2021 – de iniciativa da vereadora Edileuza Muniz – a qual requer que seja enviado 175 
expediente a sua excelência a Prefeita municipal, Francineti Maria Rodrigues Carvalho, para 176 

que determine à Secretária municipal de saúde, Senhora Maria Francinete Carvalho Lobato a 177 
tomar providências necessárias para a imediata organização de dois dias de mutirão de 178 
exames de mamografia e atendimento de saúde, em alusão ao “outubro rosa” a mulheres, em 179 
especial das ilhas e estradas de nosso município, uma vez que referida ação irá atender às 180 

necessidades destas mulheres que tem dificuldade de acesso a estes serviços; Proposição 181 
nº.358/2021 – de iniciativa do vereador Aluisio Corrêa – o qual requer que seja enviado 182 

expediente a Prefeita municipal de Abaetetuba, Senhora Francineti Maria Rodrigues Carvalho, 183 
e a Secretaria municipal de obras, solicitando a realização de limpeza, capina e retirada de 184 
entulhos na travessa Emídio Nery da Costa, ao lado da sede do Tietê, perímetro compreendido 185 

entre rua Lauro Sodré e Magno de Araújo, pois referida ação irá beneficiar a vida dos 186 

moradores do local e demais transeuntes; Proposição nº.359/2021 – de iniciativa do vereador 187 
Fernandes Sabiá – o qual requer que seja enviado expediente a excelentíssima Senhora 188 
Prefeita municipal Francineti Maria Rodrigues Carvalho, solicitando que a nobre gestora 189 

autorize a secretaria de obras a realizar os serviços de manutenção das luminárias da sétima 190 
rua do bairro mutirão, uma vez que referida via pública encontra-se em total escuridão; 191 
Proposição nº. 360/2021 – de iniciativa da vereadora Jô Dias – a qual requer que seja enviado 192 

expediente a Prefeitura Municipal, solicitando a reforma e adaptações para PCD (pessoa com 193 
deficiência) do prédio onde funciona a casa do cidadão; Proposição nº. 361/2021 – de iniciativa 194 

do vereador pastor Gilberto – o qual requer que seja enviado expediente a Prefeita Municipal 195 
de Abaetetuba, Senhora Francineti Maria Rodrigues Carvalho, e a Secretaria Municipal de 196 
Obras, solicitando a implantação e adequação de acessibilidade as pessoas com deficiência 197 

como rampas de acesso ao calçadão da orla e nas pontes de ferro que ligam as balsas aos 198 
portos de embarque e desembarque de pessoas;  instalação de 24m de chapas de ferro nas 199 

duas pontes de ferro que ligam a balsa ao porto da Marisqueira e ao mercado de peixe; a 200 
instalação de corrimão nas escadarias de acesso dos ribeirinhos; piso tátil para auxilio as 201 

pessoas com deficiência visual ao longo de toda a extensão da orla ligando as escadarias de 202 
embarque e desembarque, rampas de acesso aos mercados de peixe, misto e mercado de 203 
carne; rampas de acesso e adequações aos banheiros para que as pessoas com deficiência 204 

utilizem de forma segura; Proposição nº. 362/2021 – de iniciativa do vereador Gelciney Matos - 205 
Gel – o qual requer que seja enviado expediente a Excelentíssima Prefeita Municipal, 206 

Francineti Maria Rodrigues Carvalho, bem como ao Ministério Público do Estado (MP/PA), a 207 
fim de determinar ao setor competente de sua administração a realização de uma audiência 208 
pública, com o objetivo de prestar os devidos esclarecimentos a cerca da situação de habitação 209 

do condomínio Abaeteuaras no bairro Angélica, atendendo assim, ao apelo dos seus 210 
moradores; Proposição nº. 363/2021 – de iniciativa do vereador Reginaldo Mota – Regi – o qual 211 
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requer que seja enviado expediente a Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal, reivindicando 212 

a  criação de um PCCR para os trabalhadores da saúde do município de Abaetetuba; 213 
Proposição nº. 364/2021 – de iniciativa da vereadora professora Madalena – a qual requer que 214 
seja enviado expediente a Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal Francineti Maria 215 

Rodrigues Carvalho e esta encaminhe aos setores competentes de sua administração, 216 
solicitando a contratação de uma equipe de assistentes sociais, a fim de dar continuidade às 217 
visitas domiciliares, para então finalizar o processo de forma que a Caixa Econômica possa 218 
realizar as entregas das casas do conjunto habitacional Chico Narrina; Proposição nº.365/2021 219 

– de iniciativa do vereador Cristiano Lopes – o qual requer que seja enviado expediente a 220 
excelentíssima Senhora Francineti Maria Rodrigues Carvalho, Prefeita Municipal de 221 
Abaetetuba, para que direcione ao setor competente de sua administração, “serviço de 222 
pavimentação asfáltica e iluminação pública na rua Padre Piffel, no perímetro compreendido 223 

entre a rua Aristides dos Reis e Silva e rua José Gonçalves Chaves”; Proposição nº.366/2021 – 224 
de iniciativa do vereador Max Fera – o qual requer que seja enviado expediente a 225 

excelentíssima Prefeita Municipal Senhora Francineti Maria Rodrigues Carvalho, solicitando a 226 
terraplenagem e extensão da passagem Frei Galvão, no bairro Algodoal, no município de 227 
Abaetetuba. Submetidas à discussão, os vereadores Regi Mota, Edinho Silva, Edileuza Muniz, 228 

professora Madalena e Emerson Negrão defenderam a aprovação de suas propostas. 229 

Submetidas à votação, as Proposições em pauta foram aprovadas por unanimidade pelo 230 
Plenário em única e definitiva discussão e votação. Não havendo inscritos ao horário destinado 231 
às Lideranças Partidárias e nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente deu por 232 

encerrada a presente sessão e convocou os Senhores vereadores e Senhoras vereadoras para 233 
a próxima sessão ordinária, que será realizada no próximo dia 10.11.2021. Em firmeza e para 234 
constar foi lavrada a presente ata que depois de lida e achada conforme, será aprovada pelo 235 

Plenário e assinada pelos membros da Mesa. 236 
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