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ATA N°. 055 DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE ABAETETUBA, REALIZADA EM 24.11.2021. 

 
1. Aos vinte e quatro 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, Maria Madalena Silva da Silva, Cristiano Silva Lopes, Fernandes de Oliveira 6 

Anselmo, Gelciney Matos de Carvalho-GEL, Emerson Negrão, Max Willian Sousa Farias, Elder da 7 

Silva Feio, Vagner Sena e Reginaldo Mota. Havendo número legal o Senhor Presidente deu por 8 

aberto os trabalhos da presente sessão autorizando a leitura do expediente recebido o qual foi 9 

corretamente lido pelo Secretário. Não havendo inscritos ao horário destinado ao Pequeno 10 

Expediente, passou-se a Tribuna Popular.  Devidamente inscritos pronunciaram-se os Senhores 11 

Amilton Cardoso da Costa e Nedson Correa para apresentarem as suas demandas. Não havendo 12 

inscritos ao horário destinado ao Grande Expediente passou ao horário destinado a Ordem do 13 

Dia. Anunciada a Ordem do Dia, o senhor Presidente passou a submeter ao Plenário a matéria 14 

em pauta. Em pauta o projeto de lei nº. 047/2021 de iniciativa do Poder Executivo, que Concede 15 

isenção e redução de INSSN, IPTU E ITBI para empreendimentos  habitacionais de interesse 16 

social incluídos  nos programas vinculados à política habitacional municipal, estadual e federal e 17 

dá outras providências (2ª discussão e votação).. Lido o projeto de Lei nº. 047/2021 foi submetido 18 

à discussão. Não havendo debatedores inscritos foi submetido à votação e aprovado por 19 

unanimidade em segunda discussão e votação. Em pauta o Projeto de Lei nº. 051/2021, de 20 

iniciativa do Poder Executivo, que Dispõe sobre o Plano Plurianual (2ª discussão e votação). Lido 21 

o projeto de Lei nº. 051/2021 foi submetido à discussão. Não havendo debatedores inscritos foi 22 

submetido à votação e aprovado por unanimidade 2ª discussão e votação. Em pauta o Projeto de 23 

lei nº. 039/2021, de  iniciativa da vereadora Maria Madalena Silva, que Dispõe sobre a inclusão no 24 

calendário oficial do município de Abaetetuba o Dia de Felipa Aranha e da mulher negra e dá 25 

outras providências (1ª discussão e votação); Lido o parecer favorável da Comissão de Justiça foi 26 

submetido à discussão. Não havendo debatedores inscritos foi submetido à votação e aprovado 27 



 
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 

por unanimidade. Lido o projeto de Lei nº. 039/2021 foi submetido à discussão. Pronunciou-se a 28 

vereadora Madalena para fazer a defesa do projeto. Submetido à votação foi aprovado por 29 

unanimidade em 1ª discussão e votação. Em pauta o Projeto de lei nº. 052/2021 – iniciativa do 30 

vereador Sotério Oliveira Fagundes Altera o calendário municipal para incluir o dia municipal do 31 

pescador e pescadora no âmbito do município de Abaetetuba e dá outras providências (1ª 32 

discussão e votação). Lido o parecer favorável da Comissão de Justiça foi submetido à discussão. 33 

Não havendo debatedores inscritos foi submetido à votação e aprovado por unanimidade. Lido o 34 

projeto de Lei nº. 052/2021 foi submetido à discussão. Não havendo debatedores inscritos foi 35 

submetido à votação e aprovado por unanimidade em 1ª discussão e votação. Em pauta o projeto 36 

de lei nº. 059/2021, de iniciativa do vereador Aluísio Monteiro Corrêa, que torna obrigatória a 37 

presença e atuação de intérprete de LIBRAS, para viabilizar o acesso à comunicação, à 38 

informação e à educação (teórica e prática) de alunos surdos nas autoescolas em funcionamento 39 

no município de Abaetetuba e dá outras providências (1ª discussão e votação); Lido o parecer 40 

favorável da Comissão de Justiça foi submetido à discussão. Não havendo debatedores inscritos 41 

foi submetido à votação e aprovado por unanimidade. Lido o projeto de Lei nº. 059/2021 foi 42 

submetido à discussão. Não havendo debatedores inscritos foi submetido à votação e aprovado 43 

por unanimidade em 1ª discussão e votação. Em pauta o projeto de Decreto Legislativo nº. 44 

010/2021, de iniciativa do vereador Aluísio Monteiro Corrêa, que Dispõe sobre a outorga de título 45 

de Cidadão Abaetetubense a Gilberto Raulino Costa e dá outras providências (única discussão e 46 

votação). Lido o parecer favorável da Comissão de Justiça foi submetido à discussão. Não 47 

havendo debatedores inscritos foi submetido à votação e aprovado por unanimidade. Lido o 48 

projeto de decreto legislativo nº. 010/2021 foi submetido à discussão. Não havendo debatedores 49 

inscritos foi submetido à votação e aprovado por unanimidade em única discussão e votação. Em 50 

pauta as proposições nº. 391/2021, de iniciativa da vereadora Maria Madalena Silva, a qual 51 

requer que seja enviada expediente a excelentíssima senhora Francineti Maria Rodrigues 52 

Carvalho, Prefeita Municipal de Abaetetuba, solicitando a realização de serviços de 53 

terraplenagem, pavimentação asfáltica e a retirada de entulho da VI rua do bairro Aviação, entre a 54 

Travessa Tabajara e a Travessa Pequiá; nº. 392/2021, de iniciativa do vereador Sotério 55 

Fagundes, o qual requer que seja enviado expediente a excelentíssima senhora prefeita 56 

Francineti Maria Rodrigues Carvalho e a secretária municipal de obras, Zenilda Trindade, 57 
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solicitando o trabalho de ordenamento e asfaltamento da rua Santos Dummont, perímetro 58 

compreendido entre a Av. São Paulo e Travessa Haroldo Araújo; nº. 393/2021, de iniciativa do 59 

vereador Emerson Negrão, o qual requer que seja enviado expediente a prefeita municipal, 60 

Francineti Carvalho, e ao Secretário de Finanças, senhor Rômulo Pinho, solicitando adaptações 61 

no site oficial da prefeitura municipal, para que haja a disponibilidade de emissão de IPTU, ITBI, e 62 

outras taxas de impostos, bem como emissão de certidões diversas; nº. 394/2021, de iniciativa da 63 

vereadora Jociane Bittencourt Dias (Jô Dias) a qual requer que seja enviado expediente ao 64 

gabinete do Deputado Federal Nilson Pinto, para que este empreenda esforços, visando à 65 

destinação de emenda parlamentar para aquisição de um mamógrafo para o município de 66 

Abaetetuba/Pa; nº. 395/2021, de iniciativa da vereadora Edileuza Muniz, a qual requer que seja 67 

enviado expediente a excelentíssima senhora prefeita municipal, Francineti Maria Rodrigues 68 

Carvalho, para que encaminhe expediente a secretaria municipal de saúde, senhora Maria 69 

Francinete Carvalho Lobato, solicitando que se tome providências necessárias para a construção 70 

de uma unidade básica de saúde familiar no bairro Castanhal, para atender as necessidades dos 71 

moradores e de comunidades adjacentes; nº. 396/2021, de iniciativa do vereador Vagner Sena, o 72 

qual requer que seja enviado expediente a excelentíssima prefeita municipal, Francineti Maria 73 

Rodrigues Carvalho, para que determine a secretária municipal de obras, senhora Zenilda 74 

Trindade, a colocação de uma canaleta na rua Luís Solano bairro São Lourenço; que auxilie no 75 

escoamento das águas pluviais, bem como a pavimentação da referida rua; nº. 397/2021, de 76 

iniciativa do vereador Cristiano Lopes, o qual requer que seja enviado expediente a 77 

excelentíssima prefeita municipal, senhora Francineti Maria Rodrigues Carvalho, para que 78 

direcione ao setor competente de sua administração, “a revitalização do asfalto da travessa 79 

Conceição III, no perímetro compreendido entre a rua Garibaldi Parente e a rua Manoel Raposo”; 80 

nº. 398/2021, de iniciativa do vereador Pastor Gilberto, o qual requer que seja enviado expediente 81 

a excelentíssima prefeita municipal, Francineti Maria Rodrigues Carvalho e à secretária de obras 82 

Zenilda Trindade, solicitando limpeza, capina, meio fio, raspagem, aterramento e iluminação 83 

pública da travessa Everaldo Araújo, bairro Algodoal, pois elas estão em péssimas condições de 84 

acesso dos moradores que  dependem trafegar por essa via; nº. 399/2021, de iniciativa do 85 

vereador Max William (Max Fera), o qual requer que seja enviado expediente a excelentíssima 86 

prefeita municipal Francineti Maria Rodrigues Carvalho, solicitando a inclusão dos barraqueiros e 87 
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ambulantes nas festividades abaetetubenses; nº. 400/2021, de iniciativa do vereador Gelciney 88 

Matos (GEL), o qual requer que seja enviada expediente a excelentíssima senhora prefeita, 89 

Francineti Maria Rodrigues Carvalho, solicitando a construção de mais uma unidade de pronto 90 

atendimento – UPA, a ser construída às proximidades do bairro Cristo Redentor para atender aos 91 

moradores dos bairros São Domingos da Angélica, Aviação, São Sebastião, Santa Clara e outros; 92 

nº. 401/2021, de iniciativa do vereador Fernandes Anselmo (Sabiá), o qual requer que seja 93 

enviado expediente a prefeita municipal, Francineti Maria Rodrigues Carvalho, solicitando que a 94 

nobre gestora  autorize a secretaria de obras a realizar os serviços de iluminação pública na 95 

Travessa Pedro Loureiro (6ª travessa) do bairro Mutirão; nº. 402/2021, de iniciativa do vereador 96 

Aluísio Correa, o qual requer que seja enviado expediente a excelentíssima prefeita municipal, 97 

Francineti Maria Rodrigues Carvalho, solicitando serviços de pintura, capina, instalação de grades 98 

e outros serviços necessários, na creche municipal Altair José Cardoso, localizada na rua 99 

Raimunda Negrão da Conceição, s/nº, residencial Green Groove, bairro Jarumã, para que 100 

possamos oferecer um ambiente confortável e propício as nossas crianças que dependem do 101 

espaço, bem como ao corpo funcional da creche. Submetidas à discussão e não havendo 102 

debatedores inscritos, foram submetidas à votação e aprovadas por unanimidade. Não havendo 103 

inscritos ao horário destinado às lideranças partidárias e nada mais havendo a tratar o senhor 104 

presidente deu por encerrada a presente sessão, convocou a todos para a próxima sessão 105 

ordinária a ser realizada no dia 1º de dezembro, quarta-feira. Em firmeza e para constar foi 106 

lavrada a presente ata que depois de lida e achada conforme, será aprovada pelo Plenário e 107 

assinada pelos membros da Mesa.  108 

        Aprovada em 22 de dezembro de 2021.  109 
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