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ATA N°. 052 DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE ABAETETUBA, REALIZADA EM 10.11.2021. 

 
Aos dez 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, Gilberto Raulino 5 
Costa, Cristiano Silva Lopes, Fernandes de Oliveira Anselmo, Gelciney Matos de Carvalho, 6 
Jociane de Jesus Bitencourt Dias, Maria Madalena Silva da Silva, Max Willian Sousa Farias, 7 
Elder da Silva Feio, Edileuza Muniz, Sotério Oliveira Fagundes, Vagner Sena e Reginaldo 8 

Mota. Havendo número legal o Senhor Presidente deu por aberto os trabalhos da presente 9 
sessão autorizando a leitura do expediente recebido. Do expediente constou: Ofício n°. 10 

030/2021 – ADEMA, solicitando a destinação de emendas parlamentares em montante igual ou 11 
superior ao recebido pela entidade no exercício financeiro atual; Projeto de Lei n° 070/2021 – 12 
que dispõe sobre a proibição de queima, soltura e manuseio de fogos de artifício e artefatos 13 

pirotécnicos que causem poluição sonora no município de Abaetetuba, oriundo do Gabinete da 14 

vereadora Professora Madalena e Projeto de Lei n°. 071/2021 – que institui o Programa de 15 
Educação Ambiental na Rede Municipal de Ensino do Município de Abaetetuba e dá outras 16 
providências, oriundo do Gabinete da vereadora professora Madalena. No horário destinado ao 17 

Pequeno Expediente, pronunciou-se o vereador Aluisio Corrêa para justificar as ausências dos 18 
vereadores Ezequiel das Campanhas e Emerson Negrão, ambas relacionadas por motivo de 19 
saúde. Devidamente inscritos, também se pronunciaram os Senhores vereadores Cristiano 20 

Lopes, Regi Mota, Maxi Fera, Edinho Silva, Gelciney Matos, Vagner Sena e as Senhoras 21 
vereadoras Edileuza Muniz e professora Madalena, que criticou o fato de o Plano Plurianual 22 

está na presente na pauta da Ordem do Dia, sem que fosse atendida a sua Proposição 23 
Legislativa, aprovada pala Casa, solicitando da Mesa Diretora a realização da audiência 24 
pública, antes de sua apreciação pelo Plenário. No horário destinado à Tribuna Popular, 25 

pronunciou-se a Senhora Rosenilda Cardin, moradora da vila de Beja. Na ocasião a moradora 26 
reclamou do estado das ruas da vila, citando nominalmente algumas destas que necessitam 27 

urgentemente de intervenção do Poder Público, e criticou o fato de que apenas as ruas por 28 
onde passou o círio de São Miguel receberam reparos. Por fim, a oradora apresentou abaixo-29 

assinado feito pela população e pediu auxílio dos Senhores vereadores para que algo possa 30 
ser feito, para que seja garantido o direito de ir e vir da população. Em seguida, pronunciou-se 31 
o Senhor Arivaldo Pinheiro, líder da comunidade São Sebastião, do rio Alto-Ajuaí. Na ocasião o 32 

líder da comunidade relatou a situação que se encontra a escola municipal localizada na 33 
comunidade, que está com sérios problemas estruturais e o mais impactante: há dois anos sem 34 

banheiros. Na iminência do retorno das aulas presenciais, é urgente, segundo o orador, 35 
reparos na estrutura da escola, pois é o anseio da comunidade, o retorno dos alunos às salas 36 
de aulas. Ainda no horário destinado à Tribuna Popular, pronunciou-se o Senhor Valdemiro da 37 

Conceição C. Lobato, para comentar sobre a atuação do Lions Clube de Abaetetuba e da 38 
importância do titulo de Utilidade Pública para a instituição, que há mais de cinquenta anos 39 
está presente no município. Por fim, o orador convidou o Senhor João Quaresma, governador 40 

do Lions Clube no Estado, para também agradecer o título de Utilidade Pública, que será 41 
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votado pelo Plenário na Ordem do Dia em favor da instituição. Passou-se então ao Grande 42 

Expediente, com o pronunciamento do vereador Aluisio Corrêa, quem se dirigiu à vereadora 43 
professora Madalena, e informou não ter tido conhecimento da Proposição citada pela 44 
vereadora, solicitando audiência pública para a discussão do PPA. Por este motivo, e para 45 

atender ao pedido da parlamentar, a Mesa Diretora está retirando da Pauta a 1ª discussão e 46 
votação do Plano, e convocou a audiência pública para o próximo dia 16.11.2021, às 9:00 47 
horas, no salão de sessões da Câmara Municipal de Abaetetuba. Em seguida o vereador Regi 48 
Mota discutiu sobre a intrafegabilidade das ruas Padre Pimentel, Rui Barbosa e da travessa 49 

Tiradentes, todas no bairro do Algodoal. O parlamentar também criticou a atuação do setor 50 
responsável pela iluminação pública no município, que entrega um serviço muito aquém das 51 
expectativas da população, e encerrou seu pronunciamento criticando veementemente o 52 
Senhor Secretário de Educação pelo descaso com a educação pública, dado o não retorno das 53 

aulas presenciais no município até o momento presente. Ato contínuo, o vereador Max Fera 54 
informou que esteve presente no gabinete da Prefeita acompanhando a sansão da Lei que 55 

estende o horário de funcionamento de bares e restaurantes no município, e agradeceu seus 56 
pares pelo voto favorável ao Projeto. Logo após, tomou a palavra o vereador Sotério Fagundes 57 
para ressaltar que os trabalhos na vila de Beja estão acontecendo gradativamente e informou 58 

que, com o projeto “Beja 400 anos”, em parceria com a Escola Nacional de Administração 59 

Pública - ENAP, a vila será contemplada com inúmeros Projetos. Em seguida pronunciou-se o 60 
vereador Edinho Silva para criticar veementemente a gestão municipal pelo descaso com a 61 
população. O vereador afirmou que já tem 16 Proposições Legislativas aprovadas sugerindo a 62 

manutenção de alguns ramais e nenhuma foi executada. Ao final o parlamentar afirmou que 63 
vem exercendo fielmente seu papel de fiscalizador, levando as demandas dos populares ao 64 
Poder Executivo, mas esbarra na inércia deste. Também inscrita, a vereadora professora 65 

Madalena afirmou ter várias Proposições aprovadas pelo Plenário e não atendidas até o 66 
momento pelo Poder Executivo, inclusive para a escola da comunidade São Sebastião, a qual 67 

foi citada na Tribuna Popular. A parlamentar também discutiu sobre a possibilidade da 68 
extensão da área urbana do município, principalmente sobre a ótica ambiental e da 69 
obrigatoriedade da oitiva as populações afetadas pelo Projeto de Lei que tramita nesta Casa 70 

Legislativa. Também se pronunciou o vereador Gelciney Matos para lembrar que os problemas 71 
que ora o município vem enfrentando, tem raízes em gestões anteriores, citando o exemplo 72 

das ruas Padre Pimentel, Rui Barbosa e Travessa Tiradentes, que historicamente sempre 73 
apresentaram problemas de intrafegabilidade. O parlamentar lembrou a existência de um 74 

planejamento a ser seguido, e acontecimentos como ocorreu na Rua Manoel de Abreu, atrasa 75 
o planejamento do Poder Executivo. Pronunciou-se a vereadora Jô Dias para desejar pronta 76 
recuperação ao vereador Ezequiel das Campanhas, que se recupera de um acidente de 77 

trânsito. A parlamentar informou também que a Casa e a moradora, que usou a Tribuna, que já 78 
aprovou Proposições de sua autoria, solicitando melhorias para algumas ruas da vila de Beja, 79 

inclusive já executadas pelo Poder Executivo. Logo em seguida a vereadora Edileuza Muniz 80 
comentou sobre a reunião ocorrida com os servidores do hospital São Bento, UPA municipal, 81 
Comissão Permanente de Educação e Saúde da Casa e representantes do Poder Executivo 82 

para discutir as denúncias trazidas pelos servidores ao Poder Legislativo. A vereadora solicitou 83 
do líder do governo, vereador Sotério Fagundes, que intervenha junto à gestão municipal para 84 
que as demandas apresentadas na citada reunião possam ser atendidas. Anunciada a Ordem 85 

do Dia, o senhor Presidente passou a submeter ao Plenário a matéria em pauta. Em pauta o 86 



 
PODER LEGISLATIVO 

CÂMARA MUNICIPAL DE ABAETETUBA 

Av D. Pedro II, 1415 - Tele/Fax: 3751-4435 
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 

Projeto de Lei n° 053/2021 – que considera de Utilidade Pública a CASA DO ESTUDANTE 87 

ABAETETUBENSE e dá outras providências, de iniciativa do vereador Vagner Sena. Depois de 88 
ser efetuada a leitura do Projeto de Lei em pauta, este foi submetido à discussão pelo Plenário. 89 
Não havendo debatedores inscritos, o Projeto de Lei n° 053/2021 foi submetido à discussão e 90 

aprovado por unanimidade pelo Plenário em 2ª discussão e votação. Em pauta o Projeto de Lei 91 
n° 054/2021 – o qual considera de Utilidade Pública a entidade filantrópica Lions Clube de 92 
Abaetetuba e dá outras providências, de iniciativa do vereador Cristiano Lopes. Submetido à 93 
discussão, não houve debatedores inscritos para análise da Proposição. Submetido à votação, 94 

o Projeto de Lei n° 054/2021 foi aprovado por unanimidade pelo Plenário em 2ª discussão e 95 
votação. Em pauta o Projeto de Lei n° 055/2021 – que considera de Utilidade Pública a 96 
entidade associação de moradores do bairro algodoal e dá outras providências, de iniciativa do 97 
vereador Aluísio Monteiro Corrêa. Submetido à discussão, não houve debatedores inscritos 98 

para análise da Proposição. Submetido à votação, o Projeto de Lei n° 055/2021 foi aprovado 99 
por unanimidade pelo Plenário em 2ª discussão e votação. Em pauta o Projeto de Lei 100 

nº.068/2021 – que institui o regime de previdência complementar no âmbito de Abaetetuba; fixa 101 
o limite máximo para concessão de aposentadoria e pensões pelo regime de previdência de 102 
que trata o artigo 40 da Constituição Federal; autoriza adesão a plano de benefícios de 103 

previdência complementar e dá outras providencias, de iniciativa do Poder Executivo. Lido o 104 

parecer favorável da Comissão de Justiça e Redação Final ao Projeto de Lei em pauta, 105 
observou-se a indicação de emenda modificativa ao artigo 13 do Projeto em análise, que 106 
passará a ter a seguinte redação: “Art. 13 – os servidores e membros referidos no artigo 3º 107 

desta Lei, com remuneração superior ao limite máximo estabelecido para os benefícios do 108 
Regime Geral de Previdência Social, serão opcionalmente inscritos no respectivo plano de 109 
benefícios de previdência complementar desde a data de entrada em exercício”. No momento 110 

da discussão do parecer, o vereador Sotério Fagundes destacou que o Projeto de Lei que se 111 
discute foi tema de debate entre servidores, parlamentares e técnicos do Instituto de 112 

Previdência Municipal – IPMA, ressaltou ainda que o Projeto não traz nenhum prejuízo aos 113 
servidore e que se trata de uma adequação prevista na EC 103/2019. Por sua vez, o vereador 114 
Regi Mota mostrou-se contrário à aprovação do parecer, pois não acredita na sustentação 115 

financeira do Instituto de Previdência Municipal ao longo do tempo, e teme que os servidores 116 
municipais fiquem sem suas aposentadorias, caso se confirme tal projeção. Por fim, o vereador 117 

ressaltou que o há muitas controvérsias em torno do Instituto, tais como a questão do repasse 118 
da dívida que o Poder Executivo possui com o Instituto e as divergências dos últimos estudos 119 

atuariais. Ainda em discussão, o vereador Edinho Silva referiu-se ao desvio milionário de 120 
recursos do IPMA, e afirmou que reitera o seu compromisso com os servidores municipais, 121 
sinalizando voto contrário ao parecer e ao respectivo Projeto. Submetido à votação, o parecer 122 

foi aprovado por maioria absoluta pelo Plenário em única e definitiva discussão e votação, 123 
recebendo votos favoráveis dos seguintes vereadores: pastor Gilberto, Cristiano Lopes, 124 

Fernandes Anselmo, Jô Dias, professora Madalena, Max Fera, Edileuza Muniz, Sotério Oliveira 125 
Fagundes e Vagner Sena; e votos contrários dos vereadores Edinho Silva e Regi Mota. Lido o 126 
parecer favorável da Comissão de Finanças e Orçamento ao Projeto de Lei n° 068/2021, este 127 

foi submetido à discussão pelo Plenário. Não havendo debatedores inscritos, o parece foi 128 
submetido à votação e aprovado por maioria absoluta pelo Plenário em única e definitiva 129 
discussão e votação, recebendo votos favoráveis dos seguintes vereadores: pastor Gilberto, 130 

Cristiano Lopes, Fernandes Anselmo, Jô Dias, professora Madalena, Max Fera, Edileuza 131 
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Muniz, Sotério Oliveira Fagundes e Vagner Sena; e votos contrários dos vereadores Edinho 132 

Silva e Regi Mota. Em seguida o Senhor Presidente solicitou ao Senhor 1º Secretário que 133 
fizesse a leitura do Projeto de Lei n° 068/2021. Submetido à discussão, não houve inscritos. 134 
Submetido à votação, o Projeto de Lei n° 068/2021 foi aprovado por maioria absoluta do 135 

Plenário em 1ª discussão e votação, recebendo votos favoráveis dos seguintes vereadores: 136 
pastor Gilberto, Cristiano Lopes, Fernandes Anselmo, Jô Dias, professora Madalena, Max Fera, 137 
Edileuza Muniz, Sotério Oliveira Fagundes e Vagner Sena; e votos contrários dos vereadores 138 
Edinho Silva e Regi Mota. Em pauta as Proposições Legislativas: Proposição nº.367/2021 – de 139 

iniciativa da vereadora Madalena Silva – a qual requer que seja enviado expediente a 140 
excelentíssima Senhora Francineti Carvalho, Prefeita municipal de Abaetetuba, para que 141 
direcione ao setor competente de sua administração, solicitando a realização de um mutirão 142 
entre as Secretarias supracitadas para dar início ao processo de laqueaduras e vasectomias 143 

voltadas para famílias de baixa renda que não possuam o desejo de terem mais filhos; 144 
Proposição nº.368/2021 – de iniciativa da vereadora Jociane Dias – Jô Dias – a qual requer 145 

que seja enviado expediente a excelentíssima Senhora Francineti Maria Rodrigues Carvalho, 146 
solicitando reforma e adaptação para pessoa com deficiência dos brinquedos do playground na 147 
praça Mariana Paes Maués localizada no bairro Mutirão; Proposição nº.369/2021 – de iniciativa 148 

do vereador Vagner Sena – o qual requer que seja enviado expediente a sua excelência a 149 

Prefeita municipal, Francineti Maria Rodrigues Carvalho, solicitando a implantação de um 150 
parque ecológico público em um terreno localizado na rua do Castelo ao lado da Cosanpa na 151 
vila de Beja; Proposição nº.370/2021 – de  iniciativa da vereadora Edileuza Muniz – a qual 152 

requer que seja enviado expediente a Prefeita municipal de Abaetetuba, Senhora Francineti 153 
Maria Rodrigues Carvalho, e a Secretaria Municipal de Obras, solicitando a chamada da 154 
“Conferência Municipal de Agricultura”, a fim de fortalecer a participação popular na tomada de 155 

decisões da população rural do nosso município; Proposição nº.371/2021 – de iniciativa do 156 
vereador Sotério Fagundes – o qual requer que seja enviado expediente a excelentíssima 157 

Senhora Prefeita municipal Francineti Maria Rodrigues Carvalho, encaminhando projeto 158 
indicativo de lei qualidade no atendimento nos serviços públicos; Proposição nº.372/2021 – de 159 
iniciativa do vereador Max William – Max Fera – o qual requer que seja  enviado expediente a 160 

prefeitura municipal, solicitando iluminação pública para rua Nova Jerusalém, na Chicolândia, 161 
localizada no bairro Algodoal, em Abaetetuba; Proposição nº.373/2021 – de iniciativa do 162 

vereador Gelciney Matos - Gel – o qual requer que seja enviado expediente a Prefeita 163 
municipal de Abaetetuba, Senhora Francineti Maria Rodrigues Carvalho, solicitando reforma da 164 

escola municipal de educação infantil e ensino fundamental do Cujari; Proposição nº.374/2021 165 
– de iniciativa do vereador Fernandes de Oliveira Anselmo - Sabiá – o qual requer que seja 166 
enviado expediente a excelentíssima Prefeita municipal, Francineti Maria Rodrigues Carvalho, 167 

solicitando a realização de serviços de limpeza e aterramento do ramal do Tauerá de Beja, 168 
localizado na comunidade Terra Alta; Proposição nº.375/2021 – de iniciativa do vereador Elder 169 

da Silva Feio – Edinho Silva – o qual requer que seja enviado expediente a excelentíssima 170 
Senhora Prefeita municipal, solicitando terraplenagem, pavimentação asfáltica e a retirada do 171 
entulho disposto de forma irregular na rua Siqueira Mendes, no perímetro entre a travessa 172 

Aristides Reis e Silva e José Goncalves Chaves, bairro São José; Proposição nº.376/2021 – de 173 
iniciativa do vereador Cristiano Lopes – o qual requer que seja enviado expediente a 174 
excelentíssima Senhora Prefeita Municipal Francineti Carvalho e esta encaminhe aos setores 175 

competentes de sua administração a “concessão de descontos nos alvarás de funcionamento 176 
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dos estabelecimentos comerciais de Abaetetuba”; Proposição nº.377/2021 – de iniciativa do 177 

vereador Aluísio Corrêa – o qual requer que seja enviado expediente a excelentíssima Senhora 178 
Francineti Maria Rodrigues Carvalho, Prefeita municipal de Abaetetuba, para que direcione ao 179 
setor competente de sua administração, a realização de serviços de terraplenagem, aterro e 180 

iluminação pública da Segunda rua da Angélica, pois a mesma está em péssimas condições de 181 
acesso para os moradores e os demais que dependem da mesma. Submetidas à discussão, os 182 
vereadores Regi Mota, Edinho Siva, Vagner Sena e a vereadora professora Madalena Silva 183 
defenderam a aprovação de suas propostas e solicitaram apoio de seus pares para a sua 184 

aprovação. Submetidas à votação, as Proposições Legislativas foram aprovadas por 185 
unanimidade pelo Plenário em única e definitiva discussão e votação. Não havendo inscritos ao 186 
horário destinado às Lideranças Partidárias e nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente 187 
deu por encerrada a presente sessão e convocou os Senhores vereadores e Senhoras 188 

vereadoras para a sessão extraordinária, que votará em 2º turno o Projeto de Lei n° 068/2021, 189 
no dia 11.11.2021, horário regimental. Em firmeza e para constar foi lavrada a presente ata que 190 

depois de lida e achada conforme, será aprovada pelo Plenário e assinada pelos membros da 191 
Mesa. 192 

 

APROVADA EM 08 DE DEZEMBRO DE 2021.  
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