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ATA N°. 054 DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE ABAETETUBA, REALIZADA EM 17.11.2021. 

 
1. Aos dezessete dias do mês de novembro de dois mil e vinte e um, no Plenário da 1 

Câmara Municipal de Abaetetuba – Mário Ferreira Fonseca – ao horário regimental, o Senhor 2 

Presidente, vereador Aluisio Monteiro Corrêa, solicitou ao Senhor 1º Secretário, vereador 3 

Cristiano Silva Lopes, a proceder a chamada dos Senhores vereadores e das Senhoras 4 

vereadoras presentes da qual constaram os(a) seguintes: Aluísio Monteiro Corrêa, Gilberto 5 

Raulino Costa, Jô Dias, Maria Madalena Silva da Silva, Cristiano Silva Lopes, Fernandes de 6 

Oliveira Anselmo, Sotério Fagundes, Gelciney Matos de Carvalho-GEL, Emerson Negrão, Max 7 

Willian Sousa Farias, Elder da Silva Feio, Edileuza Muniz, Vagner Sena e Reginaldo Mota. 8 

Havendo número legal o Senhor Presidente deu por aberto os trabalhos da presente sessão 9 

autorizando a leitura do expediente recebido o qual foi corretamente lido pelo Secretário. Não 10 

havendo inscritos ao horário destinado ao Pequeno Expediente, passou-se a Tribuna Popular.  11 

Devidamente inscrito pronunciou-se o Senhor Carlos Alberto S. Monteiro para apresentar a sua 12 

demanda. Não havendo inscritos ao horário destinado ao Grande Expediente passou ao 13 

horário destinado a Ordem do Dia. Anunciada a Ordem do Dia, o senhor Presidente passou a 14 

submeter ao Plenário a matéria em pauta. Em pauta o projeto de lei nº. 047/2021 de iniciativa 15 

do Poder Executivo, que Concede isenção e redução de INSSN, IPTU E ITBI para 16 

empreendimentos habitacionais de interesse social incluídos nos programas vinculados à 17 

política habitacional municipal, estadual e federal e dá outras providências. Lido o parecer 18 

favorável da Comissão de Justiça, foi submetido à discussão, não havendo debatedores 19 

inscritos foi submetido à votação e aprovado por unanimidade. Lido o parecer favorável da 20 

Comissão de Infraestrutura, foi submetido à discussão, não havendo debatedores inscritos foi 21 

submetido à votação e aprovado por unanimidade. Lido o projeto de Lei nº. 047/2021 foi 22 

submetido à discussão. Não havendo debatedores inscritos foi submetido à votação e 23 

aprovado por unanimidade. Em pauta o Projeto de Lei nº. 051/2021, de iniciativa do Poder 24 

Executivo, que Dispõe sobre o Plano Plurianual (1ª discussão e votação). Lido o parecer 25 

favorável da Comissão de Justiça foi submetido à discussão, não havendo debatedores 26 

inscritos foi submetido à votação e aprovado por unanimidade. Lido o parecer favorável da 27 
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Comissão de Finanças foi submetido à discussão, não havendo debatedores inscritos foi 28 

submetido à votação e aprovado por unanimidade. Lido o projeto de Lei nº. 051/2021 foi 29 

submetido à discussão. Pronunciou-se o Vereador Gelciney Matos para apresentar emenda 30 

propondo a criação da “Secretaria de esporte e Lazer”. Pronunciou-se o Vereador Regi Mota 31 

para apresentar emenda no programa da Secretaria de Obras e Viação com a descrição: 32 

REFORMA, CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEMOB E SERVIÇOS VINCULADOS. 33 

Remanejar da ação: CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, ADAPTAÇÃO, 34 

APARELHAMENTO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS o valor de R$-800.000,00 (oitocentos 35 

mil reais), criando uma nova ação dentro da referida descrição programática para: 36 

IMPLANTAÇÃO DE UM NOVO CEMITÉRIO. Pronunciou-se a vereadora Madalena para 37 

apresentar emenda em Proposição única: Gerenciamento, manutenção, controle e 38 

despoluição de canais, rios, igarapés e mananciais, cujas ações previstas são: 1 - 39 

Educação Sócio Ambiental; 2 - Coleta seletiva; 3 – Limpeza, manutenção e 40 

desassoreamento de mananciais, nascentes, os rios e igarapés; 4 – 41 

Microdrenagem; 5 - Estudos Técnicos para identificação de locais críticos para 42 

destinação das ações propostas. Submetidas à discussão e após defesa dos autores 43 

e autora, foram submetidas à votação individualmente. A emenda proposta pelo 44 

Vereador Gelciney Matos foi reprovada por maioria absoluta. A emenda proposta 45 

pelo Vereador Regi Mota foi aprovada por maioria absoluta. A emenda proposta 46 

pela Vereadora Madalena foi aprovada por maioria absoluta. Submetido o projeto 47 

de lei nº.051/2021 à votação, foi aprovado por unanimidade em 1ª discussão e 48 

votação, já com as emendas aprovadas propostas pelo Vereador Regi Mota e pela 49 

Vereadora Madalena Silva. Em pauta as proposições nº. 378/2021 de iniciativa do 50 

Vereador Edinho Silva o qual requer que seja enviada expediente a excelentíssima senhora 51 

FRANCINETI MARIA RODRIGUES CARVALHO - PREFEITA MUNICIPAL DE ABAETETUBA, 52 

solicitando a manutenção da infraestrutura física e a retirada do entulho disposto 53 

irregularmente nas calçadas de passeio público localizadas na rua BARÃO DO RIO BRANCO, 54 

perímetro compreendido entre a travessa RUI BARBOSA, bairro ALGODOAL e a travessa 55 

MAJOR FREDERICO DA GAMA COSTA, bairro CENTRO; nº. 379/2021, de iniciativa do 56 
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Vereador Sotério Fagundes, o qual requer que seja enviado expediente a  excelentíssima 57 

senhora PREFEITA FRANCINETI MARIA RODRIGUES CARVALHO e ao SECRETÁRIO 58 

MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, FERNANDO CÉZAR ZACARIAS, 59 

solicitando a implantação do sistema SALTA-Z na comunidade do MARACAPUCU MIRI; nº. 60 

380/2021 de iniciativa do Vereador Vagner Sena o qual requer que seja enviado expediente a 61 

PREFEITA MUNICIPAL, FRANCINETI CARVALHO, solicitando a implantação de um 62 

TERMINAL LOGÍSTICO DE CARGA E DESCARGA no município de ABAETETUBA; nº. 63 

381/2021 de iniciativa da do Vereador Cristiano Lopes, o qual que seja enviado expediente a 64 

excelentíssima senhora FRANCINETI CARVALHO, PREFEITA MUNICIPAL DE ABAETETUBA, 65 

para que direcione ao setor competente de sua administração “A DESCENTRALIZAÇÃO DA 66 

FEIRA MUNICIPAL DE ABAETETUBA”; nº. 382/2021, de iniciativa do vereador FERNANDES 67 

SABIÁ, o qual requer que seja enviado expediente a excelentíssima senhora PREFEITA 68 

MUNICIPAL FRANCINETI MARIA RODRIGUES CARVALHO, para que autorize a secretaria de 69 

obras a realizar os serviços de limpeza e aterramento do RAMAL DOS MORAES, localizado na 70 

comunidade SANTA CRUZ, para que os moradores possam trafegar com tranquilidade; nº. 71 

383/2021, de iniciativa do vereador GELCINEY MATOS-GEL – o qual requer que seja enviado 72 

expediente a excelentíssima prefeita municipal, FRANCINETI MARIA RODRIGUES 73 

CARVALHO, a fim de determinar ao setor competente de sua administração a implantação de 74 

um posto médico na comunidade PIRATUBA, atendendo assim, ao apelo dos seus moradores; 75 

nº. 384/2021, de iniciativa do vereador MAX WILLIAN, o qual requer que seja enviado 76 

expediente a excelentíssima prefeita municipal, senhora FRANCINETI MARIA RODRIGUES 77 

CARVALHO, solicitando pavimentação asfáltica e iluminação pública para a sexta rua, 78 

localizada no bairro SÃO SEBASTIÃO, município de ABAETETUBA; nº. 387/2021, de iniciativa 79 

do vereador ALUISIO e outros/a – os quais requerem que seja enviado expediente 80 

a excelentíssima senhora prefeita FRANCINETI MARIA RODRIGUES CARVALHO, solicitando 81 

a retomada do projeto natal nos bairros, sem perder de vista a necessidade do respeito às 82 

regras de enfrentamento à pandemia do COVID 19; nº. 388/2021, de iniciativa da vereadora 83 

EDILEUZA MUNIZ, a qual requer que seja enviado expediente a Prefeita Municipal 84 

FRANCINETI MARIA RODRIGUES CARVALHO, para que encaminhe ao setor de iluminação 85 

pública,tomar providências necessárias para a imediata instalação e manutenção de luminárias 86 
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no bairro BOSQUE, oferecendo mais segurança e tranquilidade aos moradores daquele local e 87 

população em geral; nº. 389/2021, de iniciativa da vereadora JÔ DIAS, a qual requer que seja 88 

enviado expediente ao gabinete da deputada estadual ANA CUNHA, para que esta empregue 89 

esforços junto ao governo do estado do PARÁ visando à instalação de lombadas (quebra-90 

molas ou eletrônica) na PA-151, perímetro: km 49 e 51 – estrada JERÔNIMO RODRIGUES, 91 

zona rural do nosso município; nº. 390/2021, de iniciativa do vereador ALUÍSIO MONTEIRO 92 

CORRÊA o qual requer que seja enviado expediente a senhora prefeita municipal 93 

FRANCINETI MARIA RODRIGUES CARVALHO, que se cumpra o dever de autorizar a 94 

secretaria de Obras e Viação do município, para promover os serviços de aterro, 95 

terraplenagem e pavimentação no ramal do CURUPERÉ GRANDE, dando a possibilidade 96 

àquele povo de poder ter, uma melhor sensação de segurança. Submetidas à discussão e não 97 

havendo debatedores inscritos, foram submetidas à votação e aprovadas por unanimidade. 98 

Não havendo inscritos ao horário destinado às lideranças partidárias e nada mais havendo a 99 

tratar o senhor presidente deu por encerrada a presente sessão, convocou a todos para a 100 

próxima sessão ordinária a ser realizada no dia 24 de novembro, quarta-feira. Em firmeza e 101 

para constar foi lavrado a presente ata que depois de lida e achada conforme, será aprovada 102 

pelo Plenário e assinada pelos membros da Mesa.  103 

        Aprovada em 22 de dezembro de 2021.  104 
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