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ATA N°. 057 DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE ABAETETUBA, REALIZADA EM 09.12.2021. 

 
1. Aos nove dias 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 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 o(a)s seguintes: o(a)s seguintes: Aluísio Monteiro 5 

Corrêa, Gilberto Raulino Costa, Cristiano Silva Lopes, Fernandes de Oliveira Anselmo, Max 6 

Willian Sousa Farias, Elder da Silva Feio, Edileuza Muniz, Vagner Sena e Reginaldo Mota e 7 

Reginaldo Rodrigues Mota. Havendo número legal o Senhor Presidente deu por aberto os 8 

trabalhos da presente sessão autorizando a leitura do expediente recebido. Do expediente 9 

constou: projeto de lei nº. 075/202021 de iniciativa da Vereadora Jô Dias, Lei Tito Marques 10 

Monteiro Filho, Institui o Selo de Acessibilidade, no âmbito do Município de Abaetetuba e dá 11 

outras providências; Projeto de lei nº. 076/2021 de iniciativa da Vereadora Jô Dias, Considera 12 

de Utilidade Pública o Instituto Educacional Artístico e Esportivo Rosa dos Ventos e dá outras 13 

providências; Projeto de lei nº. 077/2021 de iniciativa do Vereador Cristiano Lopes que Altera a 14 

denominação da Travessa do Sertão e dá outras providências; Projeto de lei nº.078/2021 de 15 

iniciativa do Vereador Sotério, que Considera de Utilidade Pública Municipal a Entidade 16 

Sociedade Beneficente Desportiva Juventude e dá outras providências; Ofício nº. 181/2021 de 17 

iniciativa da Vereadora Madalena justificando a sua ausência na sessão, em face de que estará 18 

participando da Agenda Mariele Franco onde ocorrerá o lançamento da Pesquisa Violência 19 

Política de Gênero e Raça no Brasil. Em ato contínuo o senhor Presidente justificou a ausência 20 

dos vereadores e vereadora: Sotério Fagundes; Gelciney Matos e Jô Dias. No horário 21 

destinado ao Pequeno Expediente, pronunciou-se o vereador Regi Mota para dizer que 22 

fazendo o seu trabalho de fiscalizador esteve em algumas escolas, destacou a escola Pedro 23 

Ferreira Costa quando verificou que a escola precisa de uma reforma, na verdade, de um 24 

prédio novo para abrigar a escola; Que quando o Ministério Público chegou ao local, 25 

rapidamente chegou tijolo, cimento, trabalhadores. Que se surpreendeu, pois não se trabalhou 26 

durante dois anos na escola no mandato passado e durante os dez meses deste governo 27 
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ninguém trabalhou. Quer agradecer ao Ministério Público pelo milagre que fez. Pronunciou-se o 28 

Vereador Edinho Silva para falar sobre o Dia Internacional da Criança com Deficiência, que é 29 

importantíssimo esse dia, o qual serve não só para lembrar as pessoas nessa condição, como 30 

para sensibilizar os parlamentares em propor políticas melhores a esse público. Que metade 31 

das suas emendas impositivas destinou a entidades que atendem crianças com deficiência. 32 

Pronunciou-se o Vereador Cristiano para dizer que também alocou recursos para as entidades 33 

que trabalham com pessoas com deficiência; Agradeceu a Secretária de Obras que está neste 34 

momento tentando resolver problemas que melhorem a infraestrutura do município. 35 

Pronunciou-se a Vereadora Edileuza para parabenizar o Governo do Estado pelo incentivo à 36 

vacinação. Que a vacinação não é obrigatória, mas é a acertada para tentarmos sobreviver a 37 

esta pandemia. Parabenizou a prefeita por também seguir na mesma linha do Governo do 38 

Estado. Falou sobre a ação realizada pelo Ministério Público que são ações provocadas pelo 39 

Conselho Municipal de Educação, inclusive a partir de denúncias sobre o governo anterior. 40 

Parabenizou o Ministério Público pela atitude que a seu ver é tardia, pois a pior não é a escola 41 

da Angélica, é a do Igarapé São José que o ex-prefeito descobriu e não fez nada. O Senhor 42 

Presidente informou que a Casa também baixou portaria determinando que todos que 43 

adentrarem na Casa precisarão apresentar seu comprovante de vacinação, são medidas 44 

necessárias No horário destinado à Tribuna Popular, pronunciou-se o Senhor Luiz Alberto 45 

Cardoso Soares para falar sobre a Chicolândia, temática do projeto de lei de iniciativa do 46 

Vereador Cristiano. Falou das dificuldades históricas da área; que houve avanço, mas muito 47 

pouco. Dificuldades no aterramento; que possui cópias de vários ofícios pedindo melhorias de 48 

infraestrutura para a área; Que sempre era procurado por fazer parte do grupo que lutava pois 49 

as políticas não chegavam à área; não entra uma pá carregadeira pra limpar, entra o carro do 50 

lixo, mas não contempla a todos. Que agradece a sensibilidade do Vereador Cristiano em criar 51 

o bairro, que foi pouco divulgado; mas acredita que será muito bom para os moradores do 52 

local, porque sente a Chicolândia desprezada pelo poder publico. Precisa de uma escola, 53 

precisa de um espaço esportivo que atenda às crianças. Que quando estava na luta pela 54 

energia elétrica, quando chegou a energia, chegou lá como Chicolândia, então não haverá 55 

problema de corrigir o nome nos documentos dos moradores; Que não viu no mapa a área 56 

como Chicolândia; Que quando chega na época do açaí, as carretas entram e destroem tudo, 57 
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se torna um perigo para as residências que estão rachadas, há medo de acidentes de trânsito 58 

com as crianças; pede que os vereadores olhem com carinho pra essas questões. Agradeceu 59 

ao Vereador Cristiano pelo projeto e a todos que se manifestarem favoráveis. No horário 60 

destinado ao Grande Expediente, pronunciou-se o Vereador Regi Mota para dizer que como 61 

morador há 47 (quarenta e sete) anos do Bairro Algodoal, viu se criar a ocupação que hoje está 62 

se tentando transformar em bairro. Que não houve uma conversa com as comunidades da 63 

Chicolândia; há muitas comunidades e nenhuma foi consultada. Que a comunidade não é 64 

sabedora desta proposta. Quer chamar a atenção da Prefeita para o que aconteceu de bom no 65 

governo passado seja mantido; que não deixe para última hora com relação a Covid; que no 66 

governo passado tivemos hospital de campanha, EPIs; que está dando alerta igual deu ao 67 

Secretário Jefferson e que ele não tomou ciência e o MP precisou agir. Pronunciou-se o 68 

Vereador Gilberto para dizer que usar máscara é desconfortável, mas mais difícil é ter que 69 

receber um cano dentro de você. Que ontem viu muita gente sem máscara, isso porque precisa 70 

de uma fiscalização melhor. Que essa situação de pandemia mostra que precisamos crer em 71 

Deus. Que recebeu um vídeo em que o Governador do Estado anuncia que vai dar um abono 72 

para os professores. Esse é o Governador! Que o Bairro Algodoal precisa crescer. Que se 73 

conseguirmos aprovar o Bairro Chicolândia poderemos cobrar do Executivo melhorias 74 

especificas para o Bairro Chicolândia. Pediu que todos orem. Pronunciou-se o Vereador Edinho 75 

Silva para dizer que o Bairro Chicolândia já existe, de fato, falta apenas o documento e, o 76 

atendimento à população de melhorias em políticas públicas. Que esteve no hospital São 77 

Bento e verificou que a UPA está encaminhando pacientes em âmbito municipal para o hospital 78 

municipal e alta complexidade para o regional. E havia dois pacientes que estavam internados 79 

no Hospital São Bento porque se recusaram a sair, porque não há condições de atendimento 80 

com qualidade. Que chega no hospital São Bento (futuramente Nossa Senhora da Conceição), 81 

e eles mandam de volta. A UPA está internando de volta. Que no referido hospital, não há 82 

lavanderia e nenhuma condição para atender a quem precisa. Que a Secretária de 83 

Administração ainda ameaça os trabalhadores. Que ela deveria ir ao hospital não mandar 84 

subordinados. Que a Senhora Valéria Lacerda precisa ser mudada daquele cargo, pois  85 

continua coagindo funcionários concursados. Que a Secretária de Saúde precisa trabalhar; que 86 

a Secretária de Administração, irmã da prefeita, precisa parar de coagir os profissionais. 87 
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Pronunciou-se o vereador Cristiano para dizer que a intenção é realmente buscar melhorias 88 

para a área Chicolândia. Falou das obras do município que vêm sendo realizadas como na 89 

área Compasa, local onde alagava e que agora fora resolvido. Assim em outras áreas. Em 90 

Abaetetuba há um trabalho logístico caro e demorado, pois temos área de terra firme, ilhas e 91 

várzea, então fica muito difícil. Pronunciou-se o Vereador Emerson Negrão para falar que as 92 

pessoas quando se apresentam elas não falam que são do Algodoal, dizem que são da 93 

Chicolândia. Que no Algodoal há políticas como praça, escola, etc, e na Chicolândia não há 94 

nada, segundo o Vereador há um posto de saúde o qual ainda ser estruturado. Que está na 95 

hora de fazer o reconhecimento das pessoas que ali residem. O planejamento municipal 96 

precisa ser feito em cima das ilhas, ramais e bairros. Parabéns ao Vereador Cristiano. 97 

Pronunciou-se a Vereadora Edileuza Muniz para dizer que a questão não é que de criar ou não 98 

bairro, vamos apenas respeitar uma questão de direito. O governo precisa cumprir com a sua 99 

parte de levar políticas públicas para lá. Parabenizou o Vereador Cristiano por legalizar uma 100 

situação que já existe, não estamos criando um bairro novo. Quanto ao abono, ela não é 101 

professora da rede estadual, é da rede municipal, mas espera que a prefeita dê para os 102 

trabalhadores municipais. Que quanto ao hospital São Bento precisa de uma ação enérgica, 103 

infelizmente o Ministério Público demora muito. Que os servidores sabem quantas vezes a 104 

Comissão de Saúde esteve visitando o hospital e o Ministério Público também, sobre a 105 

situação. Que pede a Secretária de saúde que dê um olhar sensível à situação do hospital, que 106 

a comida é feita na UPA, a cozinha do hospital está fechada, não há lavanderia, a estrutura é 107 

absurda. Que quando o servidor está bem, desempenha as suas funções melhor. Que a UPA 108 

está internando paciente e isso não pode acontecer. Anunciada a Ordem do Dia, o senhor 109 

Presidente passou a submeter ao Plenário a matéria em pauta. Em pauta o Projeto de Lei 110 

n°.042/2021 de iniciativa do vereador Cristiano Lopes, que dispõe sobre a criação de bairro no 111 

âmbito do município de Abaetetuba e dá outras providências (2ª discussão e votação); Lido o 112 

Projeto de Lei n.042/2021, foi submetido à discussão. Pronunciou-se o Vereador Regi Mota 113 

para debater o projeto de forma contrária, uma vez que segundo o Vereador a  comunidade 114 

local precisa ser consultada e não ocorreu essa consulta. Submetido à votação, foi aprovada 115 

por maioria absoluta em 2ª discussão e votação. Em pauta  projeto de Lei nº.049/2021 de 116 

iniciativa da Vereadora Jô Dias que dispõe sobre a Política municipal para pessoa idosa e dá 117 
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outras providências (2ª discussão e votação);. Lido o Projeto de Lei nº.049/2021, foi submetido 118 

à discussão e não havendo debatedores inscritos foi submetido à votação e aprovado por 119 

unanimidade. Em pauta o projeto de lei nº. 056/2021 de iniciativa do vereador Sotério 120 

Fagundes que Altera o calendário municipal para incluir o dia municipal do trabalhador e da 121 

trabalhadora do sistema único de assistência social (2ª discussão e votação); Submetido à 122 

discussão e não havendo debatedores inscritos foi submetido à votação e aprovado por 123 

unanimidade. Em pauta o projeto de lei nº. 062/2021 de iniciativa da vereadora Jô Dias, que 124 

Altera o calendário municipal para incluir o Dia municipal do açaí no município de Abaetetuba 125 

(2ª discussão e votação); Lido o projeto de Lei nº.062/2021 foi submetido à discussão. Não 126 

havendo debatedores inscritos foi submetido à votação e aprovado por unanimidade. Em pauta 127 

o projeto de lei nº. 063/2021 de iniciativa do Poder Executivo, que Unifica e altera as leis 128 

nº.161/2003 de 04 de julho de 2003, que Cria o Fundo Municipal de Turismo e Lazer e 129 

nº.165/2003 de 22 de julho de 2003, que Cria o Conselho Municipal de Turismo e Lazer, 130 

Dispõe sobre a Política Municipal de Turismo, e dá outras providências (2ª discussão e 131 

votação); Submetido à discussão e não havendo debatedores inscritos foi submetido à votação 132 

e aprovado por unanimidade. Em pauta o projeto de lei nº. 064/2021 de iniciativa do vereador 133 

Aluisio Correa que Dispõe sobre alteração de nome de bem público (2ª discussão e votação). 134 

Lido o projeto de Lei n.064/2021 foi submetido à discussão. Não havendo debatedores inscritos 135 

foi submetido à votação e aprovado por unanimidade. Em pauta o projeto de lei nº. 065/2021 136 

de iniciativa do vereador Fernandes Sabiá, que considera de utilidade pública a associação de 137 

proteção animal anjos de patas e dá outras providências (2ª discussão e votação); Lido o 138 

projeto de Lei nº.065/2021 foi submetido à discussão. Não havendo debatedores inscritos foi 139 

submetido à votação e aprovado por unanimidade. Em pauta o projeto de lei nº. 073/2021 de 140 

iniciativa do vereador Aluisio Correa, que Dispõe sobre alteração da lei municipal nº.219/2006 e 141 

suas alterações, que Disciplinam o horário de funcionamento de estabelecimentos de diversões 142 

públicas que comercializem bebidas alcoólicas e dá outras providências (2ª discussão e 143 

votação); Lido o projeto de Lei nº.073/2021 foi submetido à discussão. Não havendo 144 

debatedores inscritos foi submetido à votação e aprovado por unanimidade. Em pauta o projeto 145 

de lei nº.032/2021 de iniciativa do Poder Executivo que Dispõe sobre a implementação da 146 

regularização fundiária urbana e rural de interesse social no município de Abaetetuba e dá 147 
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outras providências (1ª discussão e votação); Lido o parecer favorável da Comissão de justiça 148 

foi submetido à discussão, não havendo debatedores inscritos foi submetido à votação e 149 

aprovado por unanimidade. Lido o parecer favorável da Comissão de infraestrutura e 150 

urbanismo, foi submetido à discussão e não havendo debatedores inscritos foi submetido à 151 

votação e aprovado por maioria absoluta. Lido o projeto de Lei nº.032/2021, foi submetido à 152 

discussão. Pronunciou-se o Vereador Emerson para dizer que a lei é muito esperada e espera 153 

que seja efetivada de fato. Submetido à votação foi aprovado por unanimidade. Em pauta o 154 

projeto de lei nº. 066/2021 de iniciativa do Poder Executivo que Dispõe sobre a construção e 155 

reforma de postos revendedores de combustíveis, estabelece a obrigatoriedade na execução 156 

de medidas preventivas de proteção ao meio ambiente e de segurança contra explosões e 157 

incêndios, revoga a lei municipal nº.020/1990 e suas alterações e dá outras providências (1ª 158 

discussão e votação); Lido o parecer favorável da Comissão de justiça, foi submetido à 159 

discussão, não havendo debatedores inscritos foi submetido à votação e aprovado por 160 

unanimidade. Lido o parecer favorável da Comissão de Infraestrutura e Urbanismo, foi 161 

submetido à discussão. Não havendo debatedores inscritos foi submetido à votação e 162 

aprovado por unanimidade. Lido o projeto de Lei nº.066/2021, foi submetido à discussão. Não 163 

havendo debatedores inscritos foi submetido à votação e aprovado por unanimidade. Em pauta 164 

o projeto de lei nº.069/2021 de iniciativa do Vereador Regi Mota que Reconhece de utilidade 165 

pública a Associação de Segurança Pública Comunitária  do Estado do Pará – ASEG-PA e dá 166 

outras providências (1ª discussão e votação). Lido o parecer favorável da Comissão de justiça 167 

foi submetido à discussão, não havendo debatedores inscritos foi submetido à votação e 168 

aprovado por unanimidade. Lido o parecer favorável da Comissão de infraestrutura e 169 

urbanismo, foi submetido à discussão e não havendo debatedores inscritos foi submetido à 170 

votação e aprovado por unanimidade. Lido o projeto de Lei nº.069/2021, foi submetido à 171 

discussão. Pronunciou-se o Vereador Regi Mota para agradecer a contribuição dos Vereadores 172 

em reconhecer a importância da Associação e do trabalho do Senhor Aldo Pires para o 173 

município de Abaetetuba. Submetido à votação, foi aprovado por unanimidade. Em pauta o 174 

projeto de lei nº. 072/2021 de iniciativa do Poder Executivo, que Altera a Lei Municipal 175 

nº.097/97 de 06/03/1997 que Dispõe sobre o Sistema Único de Assistência Social no âmbito do 176 

município de Abaetetuba. Lido o parecer favorável da Comissão de Justiça foi submetido à 177 
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discussão, não havendo debatedores inscritos foi submetido à votação e aprovado por 178 

unanimidade. Lido o parecer favorável da Comissão de Educação, Cultura e Saúde, foi 179 

submetido à discussão e não havendo debatedores inscritos foi submetido à votação e 180 

aprovado por unanimidade. Lido o projeto de Lei nº.072/2021, foi submetido à discussão.Não 181 

havendo debatedores inscritos foi submetido à votação e aprovado por unanimidade. Em pauta 182 

o projeto de decreto legislativo nº. 011/2021 de iniciativa do Vereador Max William, que Dispõe 183 

sobre a outorga de título de Cidadão Abaetetubense ao Dr. Ediney Nascimento Souza e dá 184 

outras providências (única discussão e votação). Lido o parecer favorável da Comissão de 185 

Justiça foi submetido à discussão, não havendo debatedores inscritos foi submetido à votação 186 

e aprovado por unanimidade. Lido o projeto de Decreto Legislativo nº.011/2021, foi submetido à 187 

discussão. Não havendo debatedores inscritos foi submetido à votação e aprovado por 188 

unanimidade. Em pauta o projeto de Decreto Legislativo nº.012/2021 de iniciativa do Vereador 189 

Max William que Dispõe sobre a outorga de Título de Cidadão Abaetetubense ao Senhor 190 

Rubens  Detogni da Silva e dá outras providências (única discussão e votação). Lido o parecer 191 

favorável da Comissão de Justiça foi submetido à discussão, não havendo debatedores 192 

inscritos foi submetido à votação e aprovado por unanimidade. Lido o projeto de Decreto 193 

Legislativo nº.012/2021, foi submetido à discussão. Não havendo debatedores inscritos foi 194 

submetido à votação e aprovado por unanimidade. Em pauta as proposições nº. 415/2021, de 195 

iniciativa da vereadora Madalena Silva,  a qual requer que seja enviado expediente 196 

a Excelentíssima Senhora Prefeita Francineti Maria Rodrigues Carvalho, solicitando o 197 

cumprimento da Lei nº. 10.098/00 no que tange aos artigos 17 e 19, a fim de promover 198 

acessibilidade às pessoas com deficiência; nº. 416/2021, de iniciativa do vereador Gelciney 199 

Matos – GEL, o qual requer que seja enviado expediente a Prefeita Municipal, Francineti 200 

Carvalho, e a Secretária de Obras, Senhora Zenilda Trindade, solicitando a realização de 201 

serviço de terraplenagem de toda extensão do Ramal Piquiatuba, com meio fio e 202 

pavimentação; nº. 417/2021, de iniciativa do vereador Fernandes de Oliveira Anselmo - SABIÁ 203 

- o qual requer que seja enviado expediente a Prefeita Municipal Francineti Maria Rodrigues 204 

Carvalho e à Secretária de Obras, Senhora Zenilda Trindade, solicitando os serviços de 205 

limpeza e aterramento do Ramal Beija-Flor na localidade Camotim, para que os moradores 206 

possam trafegar com tranquilidade; nº. 418/2021, de  iniciativa do vereador Cristiano Lopes, o 207 
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qual requer que seja enviado expediente a Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal, 208 

Francineti Maria Rodrigues Carvalho, para que autorize a Secretaria de Obras a realizar os 209 

serviços de limpeza, aterramento e terraplenagem do ramal Santa Luzia, (próximo ao ramal 210 

Aguapé), para que os moradores possam trafegar com tranquilidade; nº. 419/2021, de  211 

iniciativa do vereador Vagner Sena - o qual requer que seja enviado expediente a 212 

Excelentíssima Prefeita Municipal, Francineti Maria Rodrigues Carvalho, solicitando a reforma 213 

da Escola Boa Esperança, localizada na comunidade do Vasco - Zona Rural; nº. 420/2021, de 214 

iniciativa do vereador Aluísio Correa, o qual requer que seja enviado expediente a 215 

Excelentíssima Prefeita Municipal, Francineti Maria Rodrigues Carvalho, solicitando que 216 

continue com a construção de obras sociais que reintegram crianças e jovens ao seu convívio 217 

social e familiar, e com isso mantê-los longe das drogas e dos perigos que os levam ao crime. 218 

Submetidas à votação foram aprovadas por unanimidade. No horário destinado às lideranças 219 

partidárias, pronunciou-se o Vereador Edinho Silva pelo MDB para comunicar a Casa que o 220 

MDB lançou pré-candidatura da Senadora Simone Tebet à Presidência da República, que o 221 

governador Helder firmou seu compromisso com a Senadora, pois não é possível mais 222 

concordar com o prosseguimento desse governo negacionista. Nada mais havendo a tratar o 223 

senhor presidente deu por encerrada a presente sessão, convocou a todos os Vereadores e 224 

Vereadoras para a próxima sessão ordinária no dia 15 de dezembro, em horário regimental. 225 

Em firmeza e para constar foi lavrada a presente ata que depois de lida e achada conforme, 226 

será aprovada pelo plenário e assinada pelos membros da Mesa. 227 

                                       Aprovada em 22 de dezembro de 2021.  228 
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