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ATA N°. 058 DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE ABAETETUBA, REALIZADA EM 15.12.2021. 

 
Aos quinze 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, Jô Dias, Maria Madalena Silva da Silva, Cristiano Silva Lopes, 6 

Fernandes de Oliveira Anselmo, Sotério Fagundes, Emerson Negrão, Max Willian Sousa 7 

Farias, Elder da Silva Feio, Edileuza Muniz, Vagner Sena e Reginaldo Mota. Havendo número 8 

legal o Senhor Presidente deu por aberto os trabalhos da presente sessão autorizando a leitura 9 

do expediente recebido. Do expediente constou: projeto de Lei nº. 079/2021 de iniciativa do 10 

Vereador Sotério Fagundes que considera de utilidade publica a entidade Associação Cultural 11 

Ginga Abaeté Capoeira; Projeto de Decreto Legislativo nº. 013/2021 de iniciativa da Vereadora 12 

Madalena Silva, que dispõe sobre a outorga de Titulo de Cidadão Abaetetubense a Gilberto 13 

Gian Chagas Ribeiro; Projeto de Decreto Legislativo nº.014/2021 de iniciativa da Vereadora Jô 14 

Dias que Dispõe sobre a outorga de Titulo de Honra ao Mérito a Paulo Miranda; Projeto de 15 

Decreto Legislativo nº.015/2021 de iniciativa da Vereadora Jô Dias que Dispõe sobre a outorga 16 

de Título de Honra ao Mérito a Carlindo José Silva Pinto; Atestado médico do Vereador 17 

Gelciney Matos. No horário destinado ao Pequeno Expediente, pronunciou-se o vereador Regi 18 

Mota para dizer que Abaetetuba está enfrentando muitos problemas, que estamos na época do 19 

Natal e o município diferente de municípios como Moju, Igarapé-Miri e outros, Abaetetuba não 20 

tem nenhum enfeite de Natal, apenas na Praça da Bandeira que há um equipamento de caixas 21 

eletrônicos que inicialmente seria provisório, mas até agora nada feito. Então acha que é falta 22 

de recurso. Pronunciou-se a Vereadora Madalena para dizer que ainda estamos em uma 23 

situação pandêmica grave; a vacina; as pessoas não estão levando a sério como deveriam; é 24 

necessário agir coletivamente, cuidar um dos outros, usar máscaras e atingir um número 25 

indicado de vacinação; e o município precisa aumentar o número de postos fixos de vacinação, 26 

inclusive a Casa oferece na mesa de Vereadores frascos de álcool insuficientes para todos. 27 
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Então, os Vereadores são responsáveis por isso. Pronunciou-se o Vereador Edinho Silva para 28 

agradecer o empenho de todos os deputados federais da bancada paraense sobre os 29 

equipamentos adquiridos na última segunda feira enviados a 104 municípios; agradecer a 30 

todos os deputados que destinaram recursos para equipamentos para infraestrutura do 31 

município; agradeceu ao Senador Jader que mandou para todos os municípios desta região; 32 

que a Prefeita precisa atentar para ruas intrafegáveis, mais uma rua no bairro Francilandia foi 33 

interditada. Pronunciou-se o Vereador Max para convocar a quem ainda não se vacinou que o 34 

calendário, os postos de vacinação estão disponíveis; leu a tabela com o calendário e os 35 

postos de vacinação. Pronunciou-se o Vereador Cristiano para dizer que há muita gente que se 36 

recusa a tomar a vacina e está prejudicando às demais pessoas. Pronunciou-se o Vereador 37 

Sotério para parabenizar a Prefeita Francineti pela retomada do Natal nos Bairros e o primeiro 38 

lugar a ser contemplado foi a Vila de Beja, que não é só festas, mas políticas públicas. O 39 

Senhor Presidente informou que a equipe de vacinação também está realizando vacinação no 40 

turno da noite e percebeu que houve um aumento de pessoas para vacinação, isso porque as 41 

pessoas que recebem auxilio precisam apresentar comprovação de vacinas, então não é posto 42 

de vacinação que falta, nem álcool na câmara; há inclusive vários frascos cheios de álcool nas 43 

mesas, e na entrada do prédio há equipamento com álcool em gel. Pronunciou-se a Vereadora 44 

Madalena para dizer que não está tratando de coisas pessoais, é coisa séria. Que o site da 45 

Prefeitura diz que temos um número de pessoas vacinadas, do qual não atingimos nem 50% 46 

da população de nosso município; que a OMS diz que temos que atingir pelo menos 70% da 47 

população; que é obrigação dos Vereadores tratar disso; que foi alocado recurso pela deputada 48 

Vivi Reis para essa política. Que não está falando no achismo; que tem certeza que todos os 49 

colegas na Casa têm a mesma preocupação que ela, de que não possamos viver o que 50 

vivenciamos no início do ano de 2020. Pronunciou-se o vereador Edinho para dizer que o 51 

Vereador Max pediu pagamento de gratificação para trabalhadores que estão à frente do 52 

combate à Covid e a Secretaria de administração cortou o pagamento de gratificações destes 53 

profissionais; Disse que pediu serviço para a Avenida Tabajara na área Bacabeira e já faz 54 

quase um ano e nada foi realizado; que não sabe se é porque ele, Vereador Edinho, reside no 55 

Bairro Aviação que nenhum serviço nas ruas do Bairro Aviação, não sabe o que é que a 56 

Prefeita e a Secretaria de Obras tem contra o bairro Aviação. Que o carro do lixo está parado, 57 
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há ambulâncias escondidas, e a ordem é essa, carros que não tem nem dois anos de uso e já 58 

há contrato articulado com carros alugados e negociação encaminhada para aluguel de 59 

empresa de ambulâncias, um desrespeito ao dinheiro público. E isso não vai ficar assim, ele já 60 

foi o Ministério Público. Que a Prefeita se vestir de Papai Noel é piada; que ela deve ir a 61 

Avenida Tabajara no Bairro Aviação. Que não adianta ameaçar trabalhadores concursados; 62 

que a próxima ameaça ele vai fazer denúncia ao MP e levar os ameaçados para fazer BO na 63 

Policia Civil, pois ela não faz pessoalmente, são os mandados dela que o fazem. Pronunciou-64 

se o Vereador Cristiano para falar sobre a situação do trânsito no município de Abaetetuba. 65 

Assim se faz necessário sinal de trânsito, agente de trânsito na esquina da rua Padre Luiz 66 

Varela com a D. Pedro II, bem como a lombada em frente ao terminal é necessária. É preciso 67 

intensificar a educação no trânsito no período de Natal. Que não há leitos suficientes e há 68 

pessoas acidentadas a espera de leitos. Pronunciou-se a Vereadora Edileuza para dizer que 69 

não se consegue mais garantir o direito de ir e vir das pessoas; temos o Departamento de 70 

trânsito e é preciso trabalhar. Quanto ao controle da Covid, os grandes eventos estão sem 71 

controle nenhum e isso é capaz de desencadear calamidade de novo, e não queremos passar 72 

por isso de novo. Inclusive os Vereadores fizeram coleta para ajudar. Que a Prefeita precisa 73 

baixar decreto para não acontecer grandes eventos, não é só vacinação e postos, precisa 74 

haver controle. Agradeceu em nome da comunidade de sua localidade o Natal nos Bairros. Em 75 

questão de ordem o Vereador Regi  disse que o Vereador Edinho fez duas denúncias graves 76 

nesta Casa e gostaria que as comissões de infraestrutura e saúde averiguassem isso. 77 

Pronunciou-se o Vereador Sotério para falar que durante o mandato anterior ele próprio fez 78 

várias proposições pedindo resolutividade da Rua Tabajara que o Vereador Edinho falou, então 79 

desde o mandato passado a rua está interditada, ou seja, neste governo há ainda muitas ruas 80 

a serem feitas, Pede que as pessoas olhem também para as ruas que já foram feitas como 81 

Pedro Rodrigues, D. Pedro I e muitas outras; que as pessoas interditam porque sabem que o 82 

governo vai fazer. Que se a iluminação de Natal ainda não existe, quer lembrar que existe 83 

muitas coisas que ainda não estão nos eixos; quer lembrar que a Prefeita está trabalhando 84 

com um orçamento do ano passado que não foi ela que propôs. Agradece e coloca-se como 85 

solidário à Secretaria de Obras pelo trabalho que realiza. Que no Abaetezinho pra ele o mais 86 

urgente é a ponte. Foi solicitada em reunião. Anunciada a Ordem do Dia, o senhor Presidente 87 
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passou a submeter ao Plenário a matéria em pauta. Em pauta o projeto de lei nº. 032/2021 de 88 

iniciativa do Poder Executivo que Dispõe sobre a implementação da regularização fundiária 89 

urbana e rural de interesse social no município de Abaetetuba e dá outras providências (2ª 90 

discussão e votação); Lido o projeto de Lei nº. 032/2021 foi submetido à discussão. Não 91 

havendo debatedores inscritos foi submetido à votação e aprovado por unanimidade. Em pauta 92 

o projeto de lei nº. 066/2021 de iniciativa do Poder Executivo que Dispõe sobre a construção e 93 

reforma de postos revendedores de combustíveis, estabelece a obrigatoriedade na execução 94 

de medidas preventivas de proteção ao meio ambiente e de segurança contra explosões e 95 

incêndios, revoga a lei municipal nº. 020/1990 e suas alterações e dá outras providências (2ª 96 

discussão e votação); Lido o projeto, foi submetido à discussão, não havendo debatedores 97 

inscritos foi submetido à votação e aprovado por unanimidade. Em pauta o projeto de lei 98 

nº.069/2021 de iniciativa do Vereador Regi Mota que Reconhece de utilidade pública a 99 

Associação de Segurança Pública Comunitária  do Estado do Pará – ASEG-PA e dá outras 100 

providências (2ª discussão e votação). Lido o projeto, foi submetido à discussão, não havendo 101 

debatedores inscritos foi submetido à votação e aprovado por unanimidade. Em pauta o projeto 102 

de lei nº. 072/2021 de iniciativa do Poder Executivo, que Altera a Lei Municipal nº. 097/97 de 103 

06/03/1997 que Dispõe sobre o Sistema Único de Assistência Social no âmbito do município de 104 

Abaetetuba. Lido o projeto foi submetido à discussão, não havendo debatedores inscritos foi 105 

submetido à votação e aprovado por unanimidade. Em pauta o projeto de lei nº. 076/2021 de 106 

iniciativa da Vereadora Jô Dias, que Considera de utilidade pública o Instituto Educacional 107 

Artístico e Esportivo Rosa dos Ventos e dá outras providências. (1ª discussão e votação); Lido 108 

o parecer favorável da Comissão de Justiça foi submetido à discussão, não havendo 109 

debatedores inscritos foi submetido à votação e aprovado por unanimidade. Lido o projeto de 110 

Lei nº. 076/2021 foi submetido à discussão. Não havendo debatedores inscritos foi submetido à 111 

votação e aprovado por unanimidade. Em questão de Ordem pronunciou-se o Vereador 112 

Fernandes para agradecer em nome da Entidade Anjos de Patas. Que depois eles passarão 113 

para agradecer a cada um dos vereadores e vereadoras o apoio dado à entidade. Em pauta o 114 

Projeto de lei nº. 077/2021, de iniciativa do vereador Cristiano Lopes, que Altera a 115 

denominação da Travessa do Sertão e dá outras providências (1ª discussão e votação); Lido o 116 

parecer favorável da Comissão de Justiça foi submetido à discussão, não havendo 117 
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debatedores inscritos foi submetido à votação e aprovado por unanimidade. Lido o projeto de 118 

Lei nº. 077/2021 foi submetido à discussão. Não havendo debatedores inscritos foi submetido à 119 

votação e aprovado por unanimidade. Em pauta o Projeto de lei nº. 078/2021, de iniciativa do 120 

vereador Sotério Fagundes, que Considera de Utilidade Pública a Entidade Sociedade 121 

Beneficente Desportiva Juventude e dá outras providências (1ª discussão e votação). Lido o 122 

parecer favorável da Comissão de Justiça foi submetido à discussão, não havendo 123 

debatedores inscritos foi submetido à votação e aprovado por unanimidade. Lido o projeto de 124 

Lei nº. 078/2021 foi submetido à discussão. Não havendo debatedores inscritos foi submetido à 125 

votação e aprovado por unanimidade. Nada mais havendo a tratar o senhor presidente deu por 126 

encerrada a presente sessão, convocou a todos para a próxima sessão extraordinária para 127 

apreciar em segundo turno os projetos de lei nº. 076/2021, 077/2021 e 078/2021. Em firmeza e 128 

para constar foi lavrado a presente ata que depois de lida e achada conforme, será aprovada 129 

pelo Plenário e assinada pelos membros da Mesa.  130 

        Aprovada em 22 de dezembro de 2021.  131 
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