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ATA N°. 002 DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE ABAETETUBA, REALIZADA EM 16.02.2022. 

 
Aos dezesseis 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 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, 4 

da qual constaram o(a)s seguintes: Aluisio Monteiro Corrêa, Gilberto Raulino Costa, Cristiano 5 

Silva Lopes, Vagner Augusto de Sena Ferreira, Edileuza Viegas Muniz, Ezequiel Viégas do Rego, 6 

Jociane de Jesus Bitencourt Dias, Maria Madalena Silva da Silva, Max Willian Sousa Farias, 7 

Reginaldo Rodrigues Mota, Fernandes de Oliveira Anselmo, Gelciney Matos de Carvalho, 8 

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

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

autorizando a leitura do expediente recebido. Do expediente constou: Projeto de Lei n°. 001/2021 11 

– o qual dispõe sobre a concessão do direito a um dia de folga anual, às servidoras públicas 12 

municipais e empregadas celetistas, para a realização de exames de controle de câncer, oriundo 13 

do gabinete da vereadora Jô Dias; Veto n°. 001/2022/Poder Executivo ao Projeto de Lei n°. 14 

049/2021, o qual dispõe sobre a Política Municipal para a Pessoa Idosa e dá outras providências. 15 

No horário destinado ao Pequeno Expediente, pronunciou-se o vereador Vagner Sena para 16 

agradecer a Deus pelo retorno das atividades legislativas e dizer que, apesar do recesso 17 

legislativo, continuou atuante e visitando diversas comunidades, trazendo varias demandas 18 

dessas comunidades ao Poder Público. Pronunciou-se o vereador Regi Mota para informar à 19 

população que a justiça considerou improcedente o pedido de impugnação de seu mandato e que 20 

continuará trabalhando em benefício da comunidade abaetetubense. Pronunciou-se a vereadora 21 

Madalena Silva para notificar a população da importância da segunda e terceira doses do 22 

esquema vacinal  contra a Covid-19, para que não haja novos picos da doença. Os vereadores 23 

Edinho Silva e Edileuza Muniz destacaram a luta dos profissionais da educação pelo pagamento 24 

do abono salarial devido aos professores da rede pública e parabenizaram esses profissionais 25 

pelo ato que estão realizando em favor de seus direitos. Pronunciaram-se ainda os vereadores 26 

Sotério Fagundes e Ezequiel das Campanhas, os quais parabenizaram o Poder Executivo pela 27 
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retomada e implantação do Programa Salta Z em algumas ilhas do município, citando a ilha do 28 

Maracapucu-Miri. No horário destinado à Tribuna Popular, pronunciou-se o Senhor Alissom Alves 29 

da Costa, aprovado no Concurso Público C-001/2018 da Câmara Municipal de Abaetetuba. Na 30 

ocasião o orador questionou a lentidão com que as nomeações dos candidatos classificados no 31 

certame estão ocorrendo, argumentando que, há cinco meses do termino do prazo legal, apenas 32 

cinco dos dezessete candidatos tiveram a sua nomeação efetivada. O Candidato cobrou da atual 33 

presidência da Casa um diálogo mais efetivo e um cronograma para a nomeação dos 34 

classificados no concurso, tendo em vista que alguns deles são de outras cidades e precisam se 35 

planejar para assumir seus respectivos cargos. Por fim, o candidato solicitou apoio dos Senhores 36 

vereadores para a solução de sua demanda e uma agenda com o Presidente da Casa. Em ato 37 

contínuo, o diretor da Fundação Cultural de Abaetetuba Acrizio Galdez, usou a Tribuna para 38 

informar a população da exposição em alusão aos sem anos da semana de arte moderna de 39 

1929. A exposição acontecerá no prédio da Biblioteca Pública Municipal e ficará aberta ao público 40 

para visitações até a próxima sexta-feira (18/02), com exposição de obras de vários artistas do 41 

município. Passou-se então ao Grande Expediente com o pronunciamento do vereador Vagner 42 

Sena, quem comentou sobre sua Proposição Legislativa e elogiou o Senhor Charles Tocantins, 43 

Secretário de Saúde do Município, pela disponibilidade e pelo diálogo com as comunidades rurais 44 

do município, especialmente com a comunidade do Murutinga, onde esteve presente e recebeu 45 

diversas demandas daquela comunidade; ao término de seu discurso o parlamentar disse que 46 

aguarda o atendimento de sua Proposição, na qual solicitou uma ambulância para a comunidade 47 

citada. Devidamente inscrito, pronunciou-se o vereador Regi Mota para criticar a demora na 48 

licitação para a contratação das empresas responsáveis pela reforma das escolas da rede 49 

municipal de ensino, o parlamentar disse que é cobrado pela população por esclarecimentos 50 

sobre a retomada das aulas e necessita de uma resposta do Secretário. Por fim, o vereador 51 

informou que, ao término da sessão, irá integrar-se à manifestação dos trabalhadores da 52 

educação pelo pagamento do abono salarial e melhores condições de trabalho. Em ato continuo o 53 

vereador pastor Gilberto pronunciou-se para pedir união e mostrar-se descontento com a 54 

manifestação dos trabalhadores da educação, haja vista que a Prefeita se comprometeu com o 55 

pagamento do piso nacional e confia que esta irá cumprir com seu compromisso. Pronunciou-se a 56 

vereadora professora Madalena para manifestar apoio ao candidato que se pronunciou na Tribuna 57 
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e aos demais presentes na galeria da Casa Legislativa. A parlamentar discutiu sobre a 58 

importância e o papel da oposição no que se refere à luta e a garantia pelos direitos pela 59 

sociedade e para a saúde da democracia no país, como também na conscientização de deveres 60 

dos cidadãos. Por fim, a vereadora convidou seus pares e a população para participarem do 61 

“plenário das mulheres”, importante debate acerca do panorama atual da mulher na sociedade, 62 

que acontecerá nesta quinta-feira (17/02) na sede da ADEMA. Pronunciou-se o vereador Edinho 63 

Silva para discutir sobre a sua Proposição Legislativa, na qual o parlamentar requer da Mesa 64 

Executiva da Câmara que encaminhe expediente a Excelentíssima Senhora Francineti Maria 65 

Rodrigues Carvalho, solicitando a efetivação do Plano Municipal de Gestão de Gerenciamento de 66 

Resíduos Sólidos (PMGRS), aprovado em 12/2016 e, ao término de seu pronunciamento, o 67 

parlamentar disse que está investigando o valor próximo de R$ 1.600.000,00 que consta no Portal 68 

da Transparência, gasto para a aquisição de tubos pela Prefeitura Municipal. Devidamente 69 

inscrito, pronunciou-se o vereador Ezequiel das Campanhas para externar toda a sua angústia em 70 

relação à possibilidade da perda de seu mandato eletivo e dos diversos comentários que ouviu 71 

acerca do fato, durante o período em que o processo que tramitava na justiça eleitoral. Com a 72 

conclusão do processo, e a decisão judicial em seu favor, agradeceu o empenho e todo o 73 

profissionalismo da Senhora Andréia Alho, advogada que atuou no processo. Em seguida, 74 

pronunciou-se o vereador Gelciney Matos para destacar a importância dos campeonatos dos 75 

bairros, que não ocorrem desde o inicio da pandemia da Covid-19, e da participação do município 76 

no campeonato intermunicipal de seleções. O parlamentar também solicitou a reforma e a entrega 77 

do campo do Vaguito à população do bairro do Algodoal, dada a relevância do espaço para o 78 

desenvolvimento do esporte dentro do município. Pronunciou-se a vereadora Edileuza Muniz, 79 

quem parabenizou o Senhor Alisson Alves pela fala na Tribuna, e a atuação do Senhor Acrizio 80 

Galdez a frente da Fundação Cultural Abaetetubense. A parlamentar destacou a importância do 81 

planejamento para o bom andamento do serviço público e da aplicação efetiva das políticas 82 

públicas. Disse ser legítima a manifestação dos profissionais da educação por melhores 83 

condições de trabalho e pelo pagamento do abono salarial. Por fim, a vereadora ressaltou a 84 

necessidade de reformas nos prédios das escolas da rede pública municipal e da efetivação de 85 

políticas que realmente fomente a agricultura familiar, destacando o papel do Banco da Amazônia 86 

nesse contexto. Pronunciou-se o vereador Sotério Fagundes para informar a retomada do projeto 87 
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Salta-Z, nas ilhas e da intenção do Poder Executivo em unificar as escolas Bom Jesus e Anjo da 88 

Guarda, na comunidade do rio Maracapucu-Miri, e construir uma escola em alvenaria para melhor 89 

comportar os alunos da comunidade. Anunciada a Ordem do Dia, o senhor Presidente passou a 90 

submeter ao Plenário a matéria em pauta. Em pauta as Proposições Legislativas: Proposição 91 

nº.001/2022 – de iniciativa da vereadora Madalena – a qual requer que a Casa Legislativa realize 92 

uma sessão especial no mês de março em alusão ao dia internacional das mulheres, em data 93 

acordada com a mesa, às 9 (nove) horas, na Câmara Municipal de Abaetetuba; Proposição 94 

nº.002/2022 – de iniciativa do vereador Edinho Silva – o qual requer que a Mesa Executiva da 95 

Câmara encaminhe expediente a Excelentíssima Senhora Francineti Maria Rodrigues Carvalho - 96 

Prefeita Municipal de Abaetetuba, solicitando a efetivação do Plano Municipal de Gestão de 97 

Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PMGRS), aprovado em 12/2016; Proposição nº.003/2022 98 

– de iniciativa do vereador Max Willian – o qual requer que a Mesa Executiva da Câmara 99 

encaminhe expediente a Excelentíssima Prefeita Municipal Senhora Francineti Maria Rodrigues 100 

Carvalho, solicitando um semáforo para a esquina da rua Barão do Rio Branco com a Travessa 101 

Rui Barbosa, em frente à praça do skate, no bairro Algodoal, no município de Abaetetuba/Pa; 102 

Proposição nº.004/2022 – de iniciativa do vereador Regi Mota – o qual requer que a Mesa 103 

Executiva da Casa, avalie a necessidade funcional do Poder Legislativo Municipal e efetive a 104 

chamada dos 12 (doze) servidores classificados no concurso que estão esperando chamada (uma 105 

vez que a prorrogação do concurso vence em junho/2022) e contrate mais dois assessores para 106 

cada vereador, na intenção de melhor atender à população; Proposição nº.005/2022 – de 107 

iniciativa do vereador  Gelciney Matos-gel – o qual requer que a Mesa Executiva da Câmara 108 

encaminhe expediente a Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal, Francineti Carvalho, a fim de 109 

determinar ao setor competente de sua administração a construção de uma escola no rio Tauá, 110 

com prédio em  alvenaria, atendendo assim, ao apelo dos moradores da localidade; Proposição 111 

nº.006/2022 – de  iniciativa do vereador  Vagner Sena – o qual requer que a Mesa Executiva da 112 

Câmara encaminhe expediente a Excelentíssima Prefeita municipal Francineti Maria Rodrigues 113 

Carvalho, solicitando a construção, em alvenaria, da ponte da vila do Quebra Pote, que hoje é de 114 

madeira e encontra-se em condições precárias; Proposição nº.007/2022 – de iniciativa da 115 

vereadora Edileuza Muniz  – a qual requer que a Mesa Executiva da Câmara encaminhe 116 

expediente a sua Excelência a Prefeita Municipal Francineti Maria Rodrigues Carvalho, solicitando 117 
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a construção de um novo prédio para a escola Dondon Pinheiro, no rio Paruru, dando a 118 

possibilidade àquele povo de poder estudar, com melhores condições e qualidade; Proposição 119 

nº.008/2022 – de iniciativa do vereador  Fernandes Sabiá – o qual requer que a Mesa Executiva 120 

da Câmara encaminhe expediente a Excelentíssima Senhora Prefeita municipal Francineti Maria 121 

Rodrigues Carvalho, solicitando que a nobre gestora autorize ao setor competente da sua 122 

administração, a realizar os serviços de revitalização da praça da Angélica, com a instalação de 123 

um kit de brinquedos e de um kit para exercícios físicos para atendimento à população; 124 

Proposição nº.009/2022 – de iniciativa do vereador  Aluisio Corrêa – o qual requer que a Mesa 125 

Executiva da Câmara encaminhe expediente a Excelentíssima Senhora Prefeita municipal 126 

Francineti Maria Rodrigues Carvalho, solicitando serviço de limpeza e capina para a praça Manoel 127 

Castro- Dé, popularmente conhecida como “praça do barco”; Proposição nº.010/2022 – de 128 

iniciativa dos vereadores Regi Mota e Edinho Silva  – os qual requerem que a Casa Legislativa 129 

realize uma audiência pública em caráter de urgência na Câmara Municipal de Abaetetuba, para a 130 

qual possam ser convidadas as seguintes autoridades: Ministro da Justiça e Segurança Pública: 131 

Anderson Torres, governador do Estado do Pará: Helder Zahluth Barbalho, Superintendente da 132 

Policia Federal do Estado do Pará: Delegado Wellington Santiago da Silva, Secretário de 133 

Segurança Pública do Estado do Pará: Ualame Fialho Machado, Delegado-Geral da Policia Civil: 134 

Delegado Walter Resende de Almeida, Ministério Público, Comandante-Geral da Policia Militar do 135 

Estado do Pará: Coronel QOPM José Dilson Melo de Souza Júnior, Comandante-Geral do Corpo 136 

de Bombeiros do Estado do Pará: Coronel QOBM Hayman Apolo Gomes de Souza, Juiz de direito 137 

da vara criminal da Comarca de Abaetetuba, Deputado Federal Junior Ferrari, Deputado Estadual 138 

Delegado Nilton Neves para tratar da questão da crise criminal que assola nosso município. 139 

Submetidas à discussão, os vereadores Vagner Sena, Sotério Fagundes e Regi Mota defenderam 140 

a aprovação de suas Proposições. Ainda em discussão, a vereadora professora Madalena 141 

solicitou que a sessão especial em alusão ao dia internacional da mulher, que requereu à Mesa 142 

por meio de sua Proposição, fosse realizada no dia 10/03/2022. Tomou a palavra o vereador 143 

Fernandes Sabiá para propor que, dada a relevância do que será tratado na sessão especial 144 

proposta pela vereadora do PSOL, a sessão especial fosse realizada no dia 09/03/2022, 145 

concomitante à sessão ordinária, conduto com a supressão do Grande e do Pequeno Expediente. 146 

Submetidas à votação, as Proposições em pauta foram aprovadas por unanimidade pelo Plenário 147 
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em única e definitiva discussão e votação. Não havendo inscritos para o horário destinado às 148 

Lideranças Partidárias e nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente deu por encerrada a 149 

presente sessão e convocou a todos para a próxima sessão ordinária, a ser realizada no dia 16 150 

de fevereiro, quarta-feira. Em firmeza e para constar foi lavrada a presente ata, que depois de lida 151 

e achada conforme, será aprovada pelo Plenário e assinada pelos membros da Mesa.  152 

 Abaetetuba, 23 de fevereiro de 2022.  153 
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