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ATA N°. 003 DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE ABAETETUBA, REALIZADA EM 23.02.2022. 

 
 Aos vinte e três 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 2º Secretário, Vereador Vagner Augusto 3 

Sena a proceder a chamada dos Senhores vereadores e das Senhoras Vereadoras presentes, da 4 

qual constaram o(a)s seguintes: Aluisio Monteiro Corrêa, Vagner Augusto de Sena Ferreira, 5 

Ezequiel Viégas do Rego, Maria Madalena Silva da Silva, Max Willian Sousa Farias, Reginaldo 6 

Rodrigues Mota, Fernandes de Oliveira Anselmo, Gelciney Matos de Carvalho, Emerson João 7 

Negrão Rodrigues, Edinho Silva e Sotério Oliveira Fagundes. Havendo número legal o Senhor 8 

Presidente deu por aberto os trabalhos da presente sessão autorizando a leitura do expediente 9 

recebido. Do expediente constou o Projeto de Lei n° 004/2022, o qual considera de utilidade 10 

pública a entidade filantrópica IPP- Instituto Profissionalizante Paradigma LTDA-ME e dá outras 11 

providências, de iniciativa do Vereador pastor Gilberto Costa. Em ato continuo o Senhor 12 

Presidente submeteu à discussão as atas das sessões dos dias 15 e 16 de fevereiro. Não 13 

havendo quem discutisse o conteúdo das atas, estas foram submetidas à votação e aprovadas 14 

por unanimidade pelo Plenário. No horário destinado ao Pequeno Expediente, pronunciaram-se 15 

os Vereadores Ezequiel das Campanhas, Regi Mota, Vagner Sena e a Senhora Vereadora 16 

professora Madalena Silva. Não havendo oradores inscritos para pronunciamento na Tribuna 17 

Popular, passou-se ao Grande Expediente. Devidamente Inscrito, pronunciou-se o Vereador 18 

Gelciney Matos para comentar sobre mais um crime ocorrido no perímetro próximo à Big Loja, 19 

onde, há vários anos, pessoas se reúnem na madrugada em torno de sons automotivos para 20 

consumiram bebida alcoólica. O parlamentar citou os esforços das autoridades para inibir a 21 

problemática, contudo a indisponibilidade de recursos necessários inviabilizou a sequência das 22 

operações. Nesse sentido, o parlamentar sugeriu a realização de uma audiência pública para 23 

discutir o que pode ser feito para solucionar o problema. Pronunciou-se o Vereador Regi Mota 24 

para também solicitar da Mesa Executiva a realização de audiência pública para discutir o grave 25 

problema das festas clandestinas que ocorrem próximo a Big Loja e também discutir sobre a 26 

escalda da violência no município, que nos últimos anos tem tido elevados níveis de assassinatos. 27 
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Pronunciou-se o Vereador Vagner Sena para destacar os serviços realizados em torno do 28 

terminal rodoviário e a pavimentação do trecho final da rua Magno de Araújo. Pronunciou-se a 29 

Vereadora professora Madalena para discutir sobre a estrutura do machismo e como essa 30 

estrutura está inserida na sociedade. Destacou também a necessidade de se falar e interferir 31 

nessa estrutura, para que as mulheres possam ocupar mais espaços de decisão, seja na política 32 

ou em outros campos. Por fim, a parlamentar discutiu sobre o objeto de sua Proposição e da 33 

necessidade de o Poder Público oferecer à população espaços de lazer, cultura e arte, para que 34 

os jovens deste município não tenham, como única opção de lazer, a bebida alcoólica. 35 

Pronunciou-se o vereador Max Fera para destacar o sistema de drenagem implantado a rua Rui 36 

Barbosa (Algodoal) bem como a pavimentação dessa rua. O parlamentar ainda informou a 37 

intenção do governo municipal em iniciar os mesmos trabalhos nas ruas Tiradentes e Padre 38 

Pimentel. Pronunciou-se o Vereador Edinho Silva para lamentar o ato de violência ocorrido na 39 

avenida D. Pedro II, próximo à Big Loja, e comentar sobre a necessidade de os órgãos de 40 

segurança pública, citando inclusive a equipe de Vigilância e o DEMUTAN, realizarem 41 

fiscalizações mais efetivas para inibir esse tipo de eventos clandestinos. Discutiu também sobre o 42 

objeto de sua Proposição Legislativa e da necessidade de sua execução pelo Poder Público. Logo 43 

em seguida, pronunciou-se o Vereador Sotério Fagundes para ressaltar a necessidade de 44 

entendimento sobre os limites de atuação de cada órgão, para não imputar responsabilidades que 45 

não estejam dentro do escopo de sua atuação. O parlamentar citou várias ações que o Poder 46 

Público municipal vem atuando, tais como a pavimentação de trechos da rua Manoel da Silva 47 

Raposo, reestruturação da rua Rui Barbosa e da inauguração do posto de saúde do rio 48 

Tucumanduba. Anunciada a Ordem do Dia, o senhor Presidente passou a submeter ao Plenário a 49 

matéria em pauta. Em pauta o Veto ao Projeto de Lei nº.049/2021 – o qual dispõe sobre a Política 50 

Municipal para a Pessoa Idosa e dá outras providências, de iniciativa do Poder Executivo 51 

Município. Lido o parecer favorável da Comissão de Justiça e Redação Final ao Veto em pauta, 52 

este foi submetido à discussão pelo Plenário. Não havendo debatedores inscritos, o parecer da 53 

Comissão foi submetido à votação e aprovado por unanimidade pelo Plenário em única e 54 

definitiva discussão e votação. Lida a Mensagem de Veto com as razões pelas quais este se deu, 55 

o Senhor Presidente passou a submetê-lo à discussão pelo Plenário. Não havendo inscritos para 56 

a discussão da referida Mensagem, o Veto ao Projeto de Lei n° 049/2021 foi submetido à votação 57 
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e aprovado por unanimidade pelo Plenário em única e definitiva discussão e votação. Em pauta o 58 

Projeto de Lei nº. 079/2021 – o qual considera de Utilidade Pública a Associação Cultural 59 

Gingabaeté Capoeira e dá outras providências, de iniciativa do Vereador Sotério Fagundes. Lido o 60 

parecer favorável da Comissão de Justiça e Redação Final à Proposição em pauta, este foi 61 

submetido à discussão pelo Plenário. Não havendo debatedores inscritos, o parecer da Comissão 62 

foi submetido à votação e aprovado por unanimidade pelo Plenário em única e definitiva 63 

discussão e votação. Ato contínuo, o Senhor Presidente solicitou ao Senhor 2º Secretário que 64 

fizesse a leitura do Projeto de Lei n° 079/2021. Feito isso, o Senhor Presidente submeteu à 65 

discussão o Projeto de Lei n° 079/2021; não havendo debatedores inscritos, o Projeto de Lei nº 66 

079/2021 foi submetido à votação e aprovado por unanimidade pelo Plenário em 1ª discussão e 67 

votação.  Em pauta o Projeto de Lei n° 080/2021 – o qual que institui a todos os agentes públicos 68 

do Município de Abaetetuba do Poder Executivo, a obrigatoriedade da entrega do comprovante de 69 

vacinação contra Covid-19, de iniciativa do Poder Executivo. Lido o parecer favorável da 70 

Comissão de Justiça e Redação Final ao Projeto de Lei 080/2021, este foi submetido à discussão. 71 

Não havendo inscritos para o debate, o parecer da Comissão ao Projeto Lei foi submetido à 72 

votação e aprovado por unanimidade pelo Plenário em única e definitiva discussão e votação. Em 73 

seguida, o Senhor Presidente solicitou ao Senhor 2º Secretário que fizesse a leitura do parecer 74 

favorável da Comissão de Educação e Saúde ao Projeto de Lei n° 080/2021. Submetido à 75 

discussão, não houve debatedores inscritos. Submetido à votação, o parecer da Comissão de 76 

Educação e Saúde ao Projeto de Lei n° 080/2021 foi aprovado por unanimidade pelo Plenário em 77 

única e definitiva discussão e votação. Logo após o Senhor Presidente autorizou a leitura do 78 

Projeto de Lei n° 080/2021, o qual em sequência foi submetido à discussão pelos parlamentares; 79 

não havendo debatedores inscritos, o Projeto de Lei nº 080/2021 foi submetido à votação e 80 

aprovado por unanimidade pelo Plenário em 1ª discussão e votação.  Em pauta as Proposições 81 

Legislativas: Proposição nº. 011/2022 – de iniciativa do vereador Gelciney Matos-Gel – o qual 82 

requer que a Mesa Executiva da Casa envie expediente a Prefeita Municipal de Abaetetuba, 83 

Senhora Francineti Maria Rodrigues Carvalho, e a Secretaria Municipal de Obras, Senhora Zenida 84 

Trindade, solicitando a realização da pavimentação da rua Jardim Atalaia, perímetro 85 

compreendido entre frente à igreja São Benedito e travessa Atalaia, com asfalto, meio fio e 86 

calçadas, considerando que a mencionada rua encontra-se sem pavimentação ou qualquer outro 87 
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cuidado público, o que gera insegurança, acidentes de trânsito e inúmeros outros perigos aos 88 

transeuntes; Proposição nº. 012/2022 – de iniciativa do vereador Regi Mota – o qual requer que 89 

a Mesa Executiva da Casa envie expediente a Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal, 90 

Francineti Maria Rodrigues Carvalho, solicitando a construção e implantação de um centro 91 

especializado em saúde da mulher com atendimento médico especializado à saúde da mulher em 92 

nosso município; Proposição nº. 013/2022 – de iniciativa dos vereadores Regi Mota e Edinho 93 

Silva – o qual requer que a Mesa Executiva da Casa envie expediente ao Secretário Municipal de 94 

Educação, Jefferson Felgueiras de Carvalho, solicitando o comparecimento do mesmo à Casa 95 

Legislativa para prestar esclarecimentos sobre quando iniciará a reforma da escola Santa Luzia, 96 

escola do Igarapé São José, escola do Ajuaí e outras que não oferecem condições de 97 

funcionamento, além de outros assuntos referentes à pasta que coordena; Proposição nº. 98 

014/2022 – de iniciativa da Vereadora Maria Madalena  – a qual requer que a Mesa Executiva da 99 

Casa envie expediente a Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal Francineti Maria Rodrigues 100 

Carvalho e esta encaminhe a solicitação ao setor competente de sua administração  para a 101 

reativação do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, a fim de garantir a institucionalização da 102 

presença da sociedade civil no processo de criação de políticas públicas voltadas para as 103 

mulheres do Município; Proposição nº. 015/2022 –  de iniciativa da Vereadora Jô Dias – a qual 104 

requer que a Mesa Executiva da Casa envie expediente à prefeitura municipal, solicitando a 105 

referência e contra referência dos serviços da Casa Elene à rede pública municipal, afim    de que 106 

não haja interrupções no acompanhamento do indivíduo atendido; Proposição nº. 016/2022 – de 107 

iniciativa do vereador Vagner Sena – o qual requer que a Mesa Executiva da Casa envie 108 

expediente à Prefeita Municipal Francineti Carvalho, solicitando a implantação de  luminárias com 109 

lâmpadas de led na alameda Antonio Velho, localizada no bairro São Lourenço; Proposição nº. 110 

017/2022 – de iniciativa do Vereador Max Willian – o qual requer que a Mesa Executiva da Casa 111 

envie expediente a Excelentíssima Prefeita Municipal, senhora Francineti Maria Rodrigues 112 

Carvalho, solicitando capina e roçagem completa do campo do Vênus, localizado na travessa 113 

Emídio Nery, bairro São Lourenço, no município de Abaetetuba; Proposição nº.018/2022 – de 114 

iniciativa do Vereador  Fernandes Sabiá – o qual requer que a Mesa Executiva da Casa envie 115 

expediente a Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal Francineti Maria Rodrigues Carvalho, 116 

solicitando que a nobre gestora autorize ao setor competente de seu governo a realizar os 117 
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serviços de revitalização  da praça da escola Maria Zaíde Cardoso, localizada no bairro São 118 

Sebastião, colocando um kit de brinquedos e de exercícios físicos para a população; Proposição 119 

nº. 019/2022 – de iniciativa do vereador Cristiano Lopes – o qual requer que a Mesa Executiva da 120 

Casa envie expediente a Excelentíssima senhora Francineti Carvalho, Prefeita municipal de 121 

Abaetetuba, para que direcione ao setor competente de sua administração, que efetive a 122 

implementação de tubos para aterramento do leito da rua Francisco Maués Carvalho (1ª rua da 123 

Chicolândia); Proposição nº. 020/2022 – de iniciativa do vereador Aluisio Corrêa – o qual requer 124 

que a Mesa Executiva da Casa envie expediente a Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal 125 

Francineti Carvalho e esta encaminhe ao setor competente de sua administração, para que 126 

realize os serviços de recuperação da ponte do ramal do Pirocaba, que é também via de acesso 127 

às pessoas do ramal do Tauerazinho, a fim de que a comunidade supracitada obtenha o direito 128 

básico de ir e vir; Proposição nº. 021/2022 – de iniciativa da Vereadora Edileuza Muniz  – o qual 129 

requer que a Mesa Executiva da Casa envie expediente à sua Excelência a Prefeita Municipal, 130 

Francineti Maria Rodrigues Carvalho, para que encaminhe ao setor de iluminação pública de seu 131 

governo a tomar providências necessárias para a imediata instalação e manutenção de luminárias 132 

do km 08 da comunidade do Ipixuna, oferecendo mais segurança e tranquilidade aos moradores  133 

daquele local e população em geral; Proposição nº. 022/2022 – de iniciativa do Vereador Edinho 134 

Silva – o qual requer que a Mesa Executiva da Casa envie expediente a Excelentíssima Senhora 135 

Francineti Maria Rodrigues Carvalho, Prefeita municipal de Abaetetuba, solicitando a implantação 136 

de tubulação e a pavimentação asfáltica para escoamento de água pluvial e fechamento do 137 

buraco alagado do referido trecho acima citado. Proposição nº. 023/2022 – de iniciativa do 138 

Vereador  Ezequiel das Campanhas – o qual requer que a Mesa Executiva da Casa envie 139 

expediente a Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal Francineti Maria Rodrigues Carvalho, 140 

solicitando manutenção, troca de lâmpadas e funcionamento das mesmas, na rua barão do Rio 141 

Branco, perímetro compreendido entre travessa Aristides dos Reis e Silva e travessa José 142 

Gonçalves Chaves, para o bem estar dos moradores e para que os mesmos tenham suas 143 

integridades físicas preservadas. Submetidas à discussão, O Senhor Presidente informou que, 144 

por se tratar de uma convocação de um Secretário Municipal, iria realizar a votação da 145 

Proposição nº. 013/2022 – de iniciativa dos vereadores Regi Mota e Edinho Silva  – 146 

separadamente das demais em pauta. Ato contínuo, os vereadores Regi Mota e Edinho Silva 147 
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reiteraram a necessidade da vinda ao parlamento do Senhor Secretário de Educação do 148 

Município, já que este não os atende na Secretaria de Educação. Por sua vez, o Vereador Sotério 149 

Fagundes discordou dos argumentos dos vereadores que lhe antecederam, dizendo que há 150 

outros meios de o Secretário responder à solicitação dos senhores Vereadores, como através de 151 

ofícios. Por isso entende desnecessária a vinda do Senhor Secretário para esclarecer a situação 152 

das escolas citadas na Proposição n° 013/2022. Ademais, o vereador Sotério Fagundes disse que 153 

o assunto não está alheio à Comissão de Educação e que vários esclarecimentos acerca das 154 

escolas já foram trazidos ao Plenário pela citada Comissão. Ainda em discussão, o vereador 155 

Gelciney Matos disse que protocolou oficio junto à Secretaria de Obras requerendo objeto 156 

semelhante ao solicitado na Proposição de iniciativa do Vereador Max Fera e espera que a 157 

Secretaria de Obras execute tal serviço. O Vereador Fernandes Anselmo também se posicionou 158 

sobre a possível convocação do Senhor Secretário Jeferson Felgueiras, e sugeriu que a 159 

Secretaria informe um cronograma de médio e longo prazo para as reformas das escolas da rede 160 

municipal, já que tal fato também interessa ao Legislativo Municipal. Submetidas à votação, a 161 

Proposição nº. 013/2022 – de iniciativa dos vereadores Regi Mota e Edinho Silva, foi rejeitada 162 

por maioria absoluta, com votos favoráveis apenas de seus proponentes. Logo em seguida, o 163 

Senhor Presidente submeteu à votação as demais Proposições em pauta, as quais tiveram 164 

votação unânime do Plenário em única e definitiva discussão e votação. No horário destinado às 165 

Lideranças Partidárias, o Vereador Fernandes Anselmo (PL) informou sobre a reorganização no 166 

Partido Liberal (PL), com possibilidade mudanças inclusive na diretoria municipal do partido.  167 

Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente deu por encerrada a presente sessão e 168 

convocou a todos para a próxima sessão ordinária, a ser realizada no dia 03 de março, quinta-169 

feira. Em firmeza e para constar foi lavrada a presente ata, que depois de lida e achada conforme, 170 

será aprovada pelo Plenário e assinada pelos membros da Mesa.  171 

 Abaetetuba, 09 de março de 2022.  172 

 
Aluisio Monteiro Corrêa  

PRESIDENTE 
Gilberto Raulino Costa  
VICE-PRESIDENTE 

 

Cristiano Silva Lopes  
1° SECRETÁRIO 

Vagner Augusto de Sena Ferreira  
2º SECRETÁRIO

 


