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ATA N°. 001 DA SESSAO DE ABERTURA DO 3º 
PERIODO DA 19ª LEGISLATURA DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE ABAETETUBA, REALIZADA EM 
15.02.2022. 

 

 Aos quinze dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e dois, 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: Aluisio Monteiro Corrêa, Gilberto 5 

Raulino Costa, Cristiano Silva Lopes, Vagner Augusto de Sena Ferreira, Edileuza Viegas 6 

Muniz, Ezequiel Viégas do Rego, Jociane de Jesus Bitencourt Dias, Maria Madalena Silva da 7 

Silva, Max Willian Sousa Farias, Reginaldo Rodrigues Mota, Fernandes de Oliveira Anselmo, 8 

Gelciney Matos de Carvalho, Emerson João Negrão Rodrigues e Sotério Oliveira Fagundes. 9 

Havendo número legal o Senhor Presidente deu por aberto os trabalhos da presente sessão e 10 

do 3º período da 19ª Legislatura, informando alguns serviços que foram realizados no prédio do 11 

Parlamento Municipal, além da aquisição de computadores, impressoras, centrais de ar, 12 

mesas, armários e equipamentos de som, com a finalidade de melhor atender as necessidades 13 

dos parlamentares. Após o informe, o Senhor Presidente convidou a compor a Mesa a 14 

Excelentíssima Senhora Francineti Maria Rodrigues Carvalho, Prefeita do Município. Em seu 15 

pronunciamento, a Excelentíssima Prefeita cumprimentou todos os parlamentares e desejou 16 

sucesso no novo período de atividades legislativas que se inicia; comentou também sobre a 17 

independência e a harmonia entre o Poder Legislativo e o Executivo, reiterando a necessidade 18 

de união entre todos os agentes políticos para a construção de uma cidade melhor e com 19 

significativa diversidade de políticas públicas. Em menção à proximidade do dia internacional 20 

da mulher, a Excelentíssima Prefeita ressaltou a necessidade de as mulheres ocuparem 21 

espaços de decisão em todos os seguimentos sociedade, para que haja efetiva igualdade de 22 

oportunidade entre homens e mulheres. A Chefe do Executivo Municipal também lembrou a 23 

Senhora Zita Margalho, que neste dia estaria completando cento e dois anos, e sugeriu aos 24 

parlamentares que concedessem honrarias a tal mulher, em virtude de sua história e grande 25 

contribuição para este Município. Ademais, a Senhora Prefeita garantiu aos parlamentares que, 26 

apesar das dificuldades ante a Lei de Responsabilidade Fiscal, o Município irá pagar o novo 27 
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piso salarial nacional aos professores da rede pública de ensino, e ressaltou que esse fato 28 

implicará em um salto na qualidade da educação pública municipal. Em ato contínuo o Senhor 29 

Presidente franqueou a palavra para quem quisesse fazer o uso, os vereadores Sotério 30 

Fagundes, Ezequiel das Campanhas, Fernandes Anselmo, Jô Dias, Cristiano Lopes e Vagner 31 

Sena destacaram a atuação da prefeitura em diversas frentes de trabalho, tais como a 32 

pavimentação asfáltica e a implantação de redes de esgotos em pontos estratégicos, evitando 33 

com isso a ocorrência de alagamentos. Também mencionaram a posse dos cem novos 34 

agentes comunitários de saúde aprovados em processo seletivo, os quais levarão informação e 35 

mais saúde a milhares de usuários do serviço de saúde do município. O vereador Regi Mota 36 

comentou sobre a importância e a necessidade da existência da oposição aos governos, 37 

argumentando que só ela é capaz de levar ao governo as diversas demandas da sociedade, 38 

apontando como exemplo dentro do município, a necessidade de reforma nos prédios das 39 

escolas municipais, a falta de merenda e transporte escolar. As vereadoras Edileuza Muniz e 40 

Madalena Silva destacaram a necessidade de maior visibilidade e participação das mulheres 41 

na formulação de políticas públicas. Também elogiaram o anúncio feito pela Prefeita do 42 

pagamento do novo piso salarial nacional dos professores, contudo manifestaram total apoio a 43 

luta dos profissionais da educação pelo pagamento do abono salarial e por melhores condições 44 

de trabalho. Por fim, os vereadores Emerson Negrão, Max Fera, pastor Gilberto e Aluísio 45 

Corrêa agradeceram a participação da Prefeita o de outros Secretários de seu governo na 46 

sessão de abertura da legislatura, fato que sinaliza por parte da chefe do Executivo, respeito ao 47 

trabalho dos parlamentares e ao Parlamento. Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente 48 

deu por encerrada a presente sessão e convocou a todos para a próxima sessão ordinária, a 49 

ser realizada no dia 16 de fevereiro, quarta-feira. Em firmeza e para constar foi lavrada a 50 

presente ata, que depois de lida e achada conforme, será aprovada pelo Plenário e assinada 51 

pelos membros da Mesa.  52 

 Abaetetuba, 23 de fevereiro de 2022.  53 
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