
 
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 

 
ATA N°. 056 DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE ABAETETUBA, REALIZADA EM 01.12.2021. 

 
1. Ao primeiro dia do mês de dezembro de dois mil e vinte e um, no Plenário da Câmara 1 

Municipal 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 da 4 

qual constaram os(a) seguintes: Jô Dias, Regi Mota, Madalena Silva, Edileuza Muniz, Gilberto 5 

Costa, Aluísio Correa, Vagner Sena, Gelciney Matos, Sotério Fagundes, Elder Silva, Emerson 6 

Negrão, Max Willian e Cristiano Lopes. Havendo número legal o Senhor Presidente deu por 7 

aberto os trabalhos da presente sessão autorizando a leitura do expediente recebido o qual foi 8 

corretamente lido pelo Secretário. Não havendo inscritos ao horário destinado ao Pequeno 9 

Expediente, passou-se a Tribuna Popular.  Devidamente inscritos pronunciaram-se a Senhora 10 

Elizabeth Rodrigues da Silva e o Senhor Aldo Pires Ferreira para apresentarem as suas 11 

demandas. Não havendo inscritos ao horário destinado ao Grande Expediente iniciou-se o horário 12 

destinado a Ordem do Dia. Anunciada a Ordem do Dia, o senhor Presidente passou a submeter 13 

ao Plenário a matéria em pauta. Em pauta o veto integral do Poder Executivo ao projeto de lei nº. 14 

050/2021, que estabelece normas para a exploração do serviço de automóveis de aluguel (taxí) 15 

no município de Abaetetuba e dá outras providências (única discussão e votação); lido o parecer 16 

favorável ao veto da Comissão de Justiça, foi submetido à discussão. Não havendo debatedores 17 

inscritos foi submetido à votação e aprovado por unanimidade. Lida a mensagem do veto do 18 

Executivo foi submetido à discussão, não havendo debatedores inscritos, foi submetido à votação 19 

e aprovado por unanimidade. Em pauta o Projeto de lei nº. 039/2021, de iniciativa da vereadora 20 

Maria Madalena Silva, que Dispõe sobre a inclusão no calendário oficial do município de 21 

Abaetetuba o Dia de Felipa Aranha e da mulher negra e dá outras providências (2ª discussão e 22 

votação); Lido o projeto de Lei nº. 039/2021 foi submetido à discussão. Pronunciou-se a 23 

Vereadora Madalena para fazer a defesa do projeto. Submetido à votação foi aprovado por 24 

unanimidade em 2ª discussão e votação. Em pauta o Projeto de lei nº. 052/2021, de iniciativa do 25 

vereador Sotério Oliveira Fagundes Altera o calendário municipal para incluir o dia municipal do 26 

pescador e pescadora no âmbito do município de Abaetetuba e dá outras providências (2ª 27 
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discussão e votação). Lido o projeto de Lei nº. 052/2021 foi submetido à discussão. Não havendo 28 

debatedores inscritos foi submetido à votação e aprovado por unanimidade em 2ª discussão e 29 

votação. Em pauta o projeto de lei nº. 059/2021, de iniciativa do vereador Aluísio Monteiro Corrêa, 30 

que torna obrigatória a presença e atuação de intérprete de LIBRAS, para viabilizar o acesso à 31 

comunicação, à informação e à educação (teórica e prática) de alunos surdos nas autoescolas em 32 

funcionamento no município de Abaetetuba e dá outras providências (2ª discussão e votação). 33 

Lido o projeto de Lei nº. 059/2021 foi submetido à discussão. Não havendo debatedores inscritos 34 

foi submetido à votação e aprovado por unanimidade em 2ª discussão e votação. Em pauta o 35 

projeto de lei nº. 042/2021, de iniciativa do vereador Cristiano Lopes, que dispõe sobre a criação 36 

de bairro no âmbito do município de Abaetetuba e dá outras providências (1ª discussão e 37 

votação); Lido o parecer favorável da Comissão de Justiça, que propôs alteração ao Artigo 38 

primeiro, caput e aditivo de parágrafo primeiro. Submetido à discussão e não havendo 39 

debatedores inscritos foi submetido à votação e aprovado por unanimidade. Lido o parecer 40 

favorável da Comissão de Infraestrutura, foi submetido à discussão. Não havendo debatedores 41 

inscritos foi submetido à votação e aprovado por unanimidade. Lido o projeto de Lei nº. 042/2021 42 

foi submetido à discussão. Pronunciou-se o Vereador Regi Mota para dizer que mora há muitos 43 

anos no bairro Algodoal e tem certeza que os moradores não foram consultados com a relação a 44 

criação do Bairro Chicolândia. Pronunciou-se a Vereadora Edileuza para dizer que na verdade 45 

não se está criando bairro, na prática, se está denominando um bairro já existente, pronunciou-se 46 

o Vereador Cristiano Lopes para fazer a defesa de seu projeto, uma vez que a intenção é levar 47 

políticas públicas para a área, dado que o Bairro Algodoal por ser muito extenso e populoso, a 48 

área Chicolândia fica aquém das políticas. Submetido à votação, foi aprovado por maioria 49 

absoluta em 1ª discussão e votação. Em pauta o projeto de lei nº. 049/2021, de iniciativa da 50 

vereadora Jociane de Jesus Bittencourt Dias, que dispõe sobre a Política Municipal para Pessoa 51 

Idosa e dá outras providências (1ª discussão e votação); Lido o parecer favorável da Comissão de 52 

Justiça, foi submetido à discussão. Não havendo debatedores inscritos foi submetido à votação e 53 

aprovado por unanimidade. Lido o projeto de Lei nº. 049/2021 foi submetido à discussão. Não 54 

havendo debatedores inscritos foi submetido à votação e aprovado por unanimidade em 1ª 55 

discussão e votação. Em pauta o projeto de lei nº. 056/2021, de iniciativa do vereador Sotério 56 

Fagundes, que altera o calendário municipal para incluir o dia municipal do trabalhador e da 57 
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trabalhadora do Sistema Único de Assistência Social (1ª discussão e votação); Lido o parecer 58 

favorável da Comissão de Justiça, foi submetido à discussão. Não havendo debatedores inscritos 59 

foi submetido à votação e aprovado por unanimidade. Lido o projeto de Lei nº. 056/2021 foi 60 

submetido à discussão. Pronunciou-se o Vereador Sotério para fazer a defesa da proposta. 61 

Submetido à votação, foi aprovado por unanimidade. Em pauta o projeto de lei nº. 062/2021, de 62 

iniciativa da vereadora Jociane de Jesus Bittencourt Dias, que Altera o calendário municipal para 63 

incluir o Dia Municipal do Açaí no município de Abaetetuba (1ª discussão e votação); Lido o 64 

parecer favorável da Comissão de Justiça, foi submetido à discussão. Não havendo debatedores 65 

inscritos foi submetido à votação e aprovado por unanimidade. Lido o projeto de Lei nº. 062/2021 66 

foi submetido à discussão. Não havendo debatedores inscritos foi submetido à votação e 67 

aprovado por unanimidade em primeira discussão e votação. Em pauta o projeto de lei nº. 68 

063/2021, de iniciativa do Poder Executivo, que unifica e altera as leis nº. 161/2003 de 04 de julho 69 

de 2003, que cria Fundo Municipal de Turismo e Lazer e nº. 165/2003 de 22 de julho de 2003, que 70 

Cria o Conselho Municipal de Turismo e Lazer, Dispõe sobre a Política Municipal de Turismo, e dá 71 

outras providências (1ª discussão e votação); Lido o parecer favorável da Comissão de Justiça, foi 72 

submetido à discussão. Não havendo debatedores inscritos foi submetido à votação e aprovado 73 

por unanimidade. Lido o projeto de Lei nº. 063/2021 foi submetido à discussão. Não havendo 74 

debatedores inscritos foi submetido à votação e aprovado por unanimidade em primeira discussão 75 

e votação. Em pauta o projeto de lei nº. 064/2021, de iniciativa do vereador Aluísio Monteiro 76 

Corrêa, que pede Alteração de nome de bem público (1ª discussão e votação); Lido o parecer 77 

favorável da Comissão de Justiça, foi submetido à discussão. Não havendo debatedores inscritos 78 

foi submetido à votação e aprovado por unanimidade. Lido o projeto de Lei nº. 064/2021 foi 79 

submetido à discussão. Não havendo debatedores inscritos foi submetido à votação e aprovado 80 

por unanimidade em primeira discussão e votação. Em pauta o projeto de lei nº. 065/2021, de 81 

iniciativa do vereador Fernandes de Oliveira Anselmo, que Considera de Utilidade Pública a 82 

Associação de Proteção Animal Anjos de Patas e dá outras providências (1ª discussão e 83 

votação); Lido o parecer favorável da Comissão de Justiça, foi submetido à discussão. Não 84 

havendo debatedores inscritos foi submetido à votação e aprovado por unanimidade. Lido o 85 

projeto de Lei nº. 065/2021 foi submetido à discussão. Não havendo debatedores inscritos foi 86 

submetido à votação e aprovado por unanimidade em primeira discussão e votação. Em pauta o 87 
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projeto de lei nº. 073/2021, de iniciativa do vereador Aluísio Monteiro Corrêa, que Dispõe sobre 88 

alteração da lei municipal nº. 219/2006 e suas alterações, que disciplinam o horário de 89 

funcionamento de estabelecimentos de diversões públicas que comercializem bebidas alcoólicas 90 

e dá outras providências (1ª discussão e votação); Lido o parecer favorável da Comissão de 91 

Justiça, foi submetido à discussão. Não havendo debatedores inscritos foi submetido à votação e 92 

aprovado por unanimidade. Lido o projeto de Lei nº. 073/2021 foi submetido à discussão. Não 93 

havendo debatedores inscritos foi submetido à votação e aprovado por unanimidade em primeira 94 

discussão e votação. Em pauta o projeto de Decreto Legislativo nº. 009/2021, de iniciativa do 95 

vereador Sotério Oliveira Fagundes, que Dispõe sobre a outorga de título de Embaixador do 96 

esporte ao jovem atleta paraolímpico Carlos Afonso Cardoso de Oliveira e dá outras providências 97 

(única discussão e votação). Lido o parecer favorável da Comissão de Justiça, foi submetido à 98 

discussão. Não havendo debatedores inscritos foi submetido à votação e aprovado por 99 

unanimidade. Lido o projeto de Decreto Legislativo nº. 009/2021 foi submetido à discussão. Não 100 

havendo debatedores inscritos foi submetido à votação e aprovado por unanimidade em única 101 

discussão e votação. Em pauta as proposições nº. 403/2021, de iniciativa da vereadora Maria 102 

Madalena Silva, a qual requer que seja enviada expediente a excelentíssima senhora Francineti 103 

Maria Rodrigues Carvalho, prefeita municipal de Abaetetuba, solicitando a construção de um cais 104 

e a reforma do telhado, entre outros reparos necessários, da Escola Municipal São Camilo de 105 

Lellis, que fica localizada no Rio Assacu, a fim de garantir a segurança da comunidade escolar; 106 

nº. 404/2021, de iniciativa do vereador Sotério Fagundes, o qual requer que seja enviada 107 

expediente a excelentíssima senhora prefeita Francineti Maria Rodrigues Carvalho e ao secretário 108 

municipal de agricultura e abastecimento, senhor Fernando Cesar Zacarias, solicitando a 109 

implantação do sistema SALTA-Z na comunidade do rio Abaeté; nº. 405/2021, de iniciativa do 110 

vereador Fernandes Oliveira Anselmo (Sábia), o qual requer que seja enviado expediente a 111 

prefeita municipal, Francineti Carvalho, e a secretária de obras, senhora Zenilda Trindade, 112 

solicitando a construção de meio-fio, serviço de aterro e terraplenagem para o Ramal da Eccir, 113 

localizado no km 16 da Pa 150 no Arienga; nº. 406/2021, de iniciativa do vereador Gilberto 114 

Raulino Costa (Pastor Gilberto) o qual requer que seja enviada expediente prefeita municipal 115 

Francineti Maria Rodrigues Carvalho e a secretária de obras, senhora Zenilda Trindade, 116 

solicitando limpeza, capina, raspagem, aterramento, energia padrão e iluminação pública para o 117 
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Ramal Horta, localizado na Colônia Nova, próximo ao Ramal Pau da Isca, pois se encontra em 118 

péssimas condições de acesso; nº. 407/2021, de iniciativa do vereador Max William (Max Fera) o 119 

qual requer que seja enviado expediente a excelentíssima senhora prefeita municipal, Francineti 120 

Maria Rodrigues Carvalho, solicitando iluminação pública para a rua Manoel Pedro Ferreira, 121 

localizada no bairro Algodoal, no município de Abaetetuba; nº. 408/2021, de iniciativa do vereador 122 

Gelciney Matos (GEL), o qual requer que seja enviado expediente a excelentíssima prefeita 123 

municipal, Francineti Maria Rodrigues Carvalho, solicitando a construção de uma escola no ramal 124 

do Piquiatuba, atendendo assim, ao apelo dos seus moradores; nº. 409/2021, de iniciativa do 125 

vereador Elder da Silva, o qual requer que seja enviado expediente solicitando a excelentíssima 126 

prefeita municipal, senhora Francineti Maria Rodrigues Carvalho, que direcione ao setor 127 

competente de sua administração, a realização de serviços de terraplenagem, pavimentação 128 

asfáltica e rede de drenagem de águas pluviais e implantação de luminárias na travessa Abel 129 

Guimarães; nº. 410/2021, de iniciativa do vereador Cristiano, o qual requer que seja enviado 130 

expediente a excelentíssima prefeita municipal, Francineti Maria Rodrigues Carvalho e à 131 

secretária de obras Zenilda Trindade, solicitando “políticas públicas para o bairro Algodoal (área 132 

Chicolândia), garantindo aos moradores o acesso à saúde, educação, saneamento básico, 133 

sistema de abastecimento de água, assistência social, cultura, esporte, lazer e segurança, 134 

garantindo aos moradores da área qualidade de vida como um todo”; nº. 411/2021, de iniciativa 135 

do vereador Vagner Sena, o qual requer que seja enviado expediente a excelentíssima prefeita 136 

municipal Francineti Maria Rodrigues Carvalho, solicitando serviços de revitalização, 137 

terraplenagem, construção de meio fio, asfaltamento e implantação de iluminação pública de led 138 

na Av. Minas Gerais, bairro Francilândia; nº. 412/2021, de iniciativa da vereadora Jociane 139 

Bittencourt Dias, a qual requer que seja enviado expediente a excelentíssima senhora prefeita, 140 

Francineti Maria Rodrigues Carvalho e ao secretário municipal de educação, senhor Jefferson 141 

Felgueiras, solicitando a retomada do projeto NUPAC no município; nº. 413/2021, de iniciativa dos 142 

vereadores Sotério Fagundes, Aluísio Corrêa e Jociane Dias, os quais requerem que seja enviado 143 

expediente a prefeita municipal, Francineti Maria Rodrigues Carvalho, solicitando a retomada do 144 

projeto Caravana da Cidadania, no ano de 2022, sem perder de vista a necessidade do respeito 145 

às regras de enfrentamento à pandemia do COVID 19; nº.414/2021, de iniciativa do vereador 146 

Emerson Negrão, o qual requer seja encaminhado expediente à excelentíssima senhora 147 
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prefeita municipal de Abaetetuba senhora Francineti Maria Rodrigues Carvalho, e a secretária 148 

de saúde, senhora Francinete Lobato, solicitando retorno e aceleração das obras do posto de 149 

saúde no bairro Santa Rosa, haja vista que o processo licitatório já foi concluído e assinado a 150 

ordem de serviço da empresa vencedora, para atender às necessidades das famílias do 151 

citado bairro. Submetidas à discussão e não havendo debatedores inscritos, foram submetidas à 152 

votação e aprovadas por unanimidade. Não havendo inscritos ao horário destinado às lideranças 153 

partidárias e nada mais havendo a tratar o senhor presidente deu por encerrada a presente 154 

sessão, convocou a todos para a próxima sessão ordinária a ser realizada no dia 9 de dezembro, 155 

quinta-feira. Em firmeza e para constar foi lavrada a presente ata que depois de lida e achada 156 

conforme, será aprovada pelo Plenário e assinada pelos membros da Mesa.  157 

        Aprovada em 22 de dezembro de 2021.  158 
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