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ATA N°. 004 DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE ABAETETUBA, REALIZADA EM 03.03.2022. 

 

Aos três dias do mês de março de dois mil e vinte e dois, no Plenário da Câmara Municipal 1 

de Abaetetuba – Mário Ferreira Fonseca – ao horário regimental, o Senhor Presidente, Vereador 2 

Aluisio Monteiro Corrêa, solicitou ao Senhor 1º Secretário, Vereador Cristiano Silva Lopes a 3 

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

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

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

Madalena Silva da Silva, Max Willian Sousa Farias, Reginaldo Rodrigues Mota, Fernandes de 7 

Oliveira Anselmo, Gelciney Matos de Carvalho, Emerson João Negrão Rodrigues e Sotério 8 

Oliveira Fagundes. Havendo número legal o Senhor Presidente deu por aberto os trabalhos da 9 

presente sessão autorizando a leitura do expediente recebido. Do expediente constou: Projeto de 10 

Lei n° 005/2022 – o qual institui a semana de atenção à saúde mental no âmbito do município de 11 

Abaetetuba e dá outras providências – de iniciativa da Vereadora Jô dias; Projeto de Lei n° 12 

006/2022 – o qual institui o Programa Municipal de certificação do artesanato de miriti no âmbito 13 

do município de Abaetetuba e dá outras providências – de iniciativa da Vereadora Jô Dias; 14 

Projeto de Lei n° 007/2022 – o qual denomina a Secretaria Municipal de Educação do Município 15 

de Abaetetuba - SEMEC, de “Secretaria Municipal de Educação – SEMEC professor Pedro 16 

Negrão” e dá outras providências, de iniciativa do Vereador Emerson Negrão e outros; Projeto de 17 

Lei n° 008/2022 – o qual altera a denominação do centro de artes e esportes unificados, para 18 

“Centro de Artes e Esportes Unificados Gilson de Araújo Quaresma” e dá outras providências – de 19 

iniciativa do Vereador Gelciney Matos; Projeto de Lei n° 009/2022 - qual denomina a Secretaria 20 

Municipal de Saúde – SESBAB de “Secretaria Municipal de Saúde André Dias” e dá outras 21 

providências – de iniciativa do Vereador Sotério Fagundes. Projeto de Lei n° 010/2022 – o qual 22 

trata da denominação do complexo esportivo do bairro Francilândia de “campo de esporte Alcides 23 

Pantoja Pinheiro e dá outras providências – de iniciativa Gelciney Matos; Projeto de Lei nº 24 

011/2022 – o qual denomina a casa dos conselhos intersetoriais de “Paulo Marques Pinheiro” e 25 

dá outras providências, de iniciativa Madalena Silva e Edileuza e Muniz. No horário destinado ao 26 

Pequeno Expediente, pronunciou-se o Vereador Aluisio Corrêa para justificar as ausências dos 27 
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Vereadores Edinho Silva, Gelciney Matos e Jô Dias, por motivo de saúde. Pronunciou-se o 28 

Vereador Ezequiel das Campanhas para esclarecer fatos atinentes à falta de psiquiatra no CAPS 29 

II e informar que no decorrer da semana o serviço será restabelecido. Pronunciou-se o Vereador 30 

Regi Mota para criticar a reforma feita na escola Pedro Ferreira Costa, sugerindo que a Comissão 31 

Permanente de Educação da Câmara visite a escola e confira a situação da obra. Pronunciou-se 32 

o Vereador Vagner Sena para solicitar da Mesa Diretora que encaminhe expediente ao setor 33 

competente do Poder Executivo para que este faça cumprir o novo horário de funcionamento de 34 

bares e restaurante na Vila de Beja, que atualmente estão sendo obrigados a paralisar seu 35 

funcionamento às 18:00 horas, o que vem acarretando sérios prejuízos aos barraqueiros. 36 

Pronunciou-se a Vereadora professora Madalena para citar o tema da Campanha da Fraternidade 37 

e a relação do tema com a educação;  a parlamentar parabenizou a defesa da tese de mestrado 38 

da senhora Marília (rio Tabatinga) e destacou a relevância do trabalho apresentado pela 39 

mestranda. Pronunciou-se a Vereadora Edileuza Muniz para também destacar o tema da 40 

Campanha da Fraternidade e o papel da educação para a construção de uma sociedade com 41 

mais oportunidades e para a formação de cidadãos conscientes de seus direitos e deveres. Sem 42 

oradores inscritos para pronunciamento na Tribuna Popular, passou-se ao Grande Expediente 43 

com o pronunciamento do vereador Cristiano Lopes, quem discutiu sobre a importância da 44 

sinalização no trânsito, especialmente para a redução no número de acidentes. Ato contínuo, o 45 

Vereador Ezequiel das Campanhas pronunciou-se para destacar o papel da COOCAMARA, para 46 

melhorar a questão da seletividade dos resíduos sólidos no município, solicitando apoio ao Poder 47 

Público e da sociedade em geral para que os mais de 20 coletores possam trabalhar de forma 48 

mais eficiente. Devidamente inscrito, pronunciou-se o Vereador Regi Mota para solicitar à 49 

Comissão de Educação da Casa que visite, além da escola Pedro Ferreira Costa, as creches do 50 

bairro do Multirão e São Sebastião, que segundo o parlamentar estão precisando de reformas 51 

estruturais. Em seguida se pronunciou o Vereador Vagner Sena para destacar o serviço efetuado 52 

na rua Manoel da Silva Raposo, no trecho entre D. Pedro I e Aristides Reis e Silva; também 53 

destacou melhoras na infraestrutura em algumas ruas da Vila de Beja. Pronunciou-se a 54 

Vereadora professora Madalena para citar alguns dos alunos que obtiveram aprovação nos 55 

vestibulares das universidades públicas, alunos residentes na zona rural do município e que 56 

frequentaram as aulas do cursinho popular organizado pelo coletivo “mulheres contra a maré” em 57 
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parceria com a UFPA e o IFPA. A parlamentar findou o seu pronunciamento lamentando a 58 

ausência de sua Proposição na Ordem do Dia, embora tenha sido encaminhada à Secretaria 59 

Executiva e também lamentou a demora para as comissões apreciarem os Projetos de Lei de sua 60 

autoria, mesmo sendo propostas que visam ao bem-estar de minorias. Logo após o Vereador 61 

Emerson Negrão tomou a palavra para sugerir à Secretaria Municipal de Assistência Social que 62 

faça o mapeamento dos moradores de ruas no município e direcione políticas públicas para estes, 63 

já que é visível o aumento da população de moradores de rua na cidade. O parlamentar também 64 

abordou o déficit na iluminação pública no bairro de Santa Rosa, que segundo ele estaria próximo 65 

de trinta e nove pontos. Pronunciou-se o Vereador Sotério Fagundes para informar que a 66 

campanha da cidadania estará visitando comunidades no rio Itacuruçá; o Vereador também 67 

sugeriu que os parlamentares que estão sentindo-se prejudicados em relação ao despacho de 68 

pareceres de Proposições pela Comissão de Justiça e Redação Final, que se façam presentes na 69 

reunião da referida Comissão, pois certamente esta terá esclarecimentos sobre eventuais atrasos 70 

nos pareceres. Por fim, pronunciou-se a Vereadora Edileuza Muniz para parabenizar todos os 71 

estudantes que conseguiram a aprovação nos vestibulares das Universidades Públicas, dada a 72 

dificuldade de acesso com a redução dos orçamentos das instituições de ensino superior no 73 

Brasil, o teto de gastos públicos e ausências de políticas para a educação pública. A parlamentar 74 

disse que os jovens brasileiros precisam de oportunidade e mostraram que são capazes de 75 

chegar ao ensino superior, fato que se comprovou durante os governos do Partido dos 76 

Trabalhadores, com o Prouni, Fies e os altos investimentos nas Universidades e Institutos 77 

Federais. Anunciada a Ordem do Dia, o senhor Presidente passou a submeter ao plenário a 78 

matéria em pauta. Em pauta o Projeto de Lei nº.079/2021 – o qual considera de Utilidade Pública 79 

a Associação Cultural Gingabaeté Capoeira e dá outras providências, de iniciativa do Vereador 80 

Sotério Fagundes. Lido o Projeto de Lei n° 079/2021, o Senhor Presidente passou a submetê-lo à 81 

discussão; não havendo debatedores inscritos, o Projeto de Lei nº 079/2021 foi submetido à 82 

votação e aprovado por unanimidade pelo plenário em 2ª discussão e votação.  Em pauta o 83 

Projeto de Lei n° 080/2021 – o qual que institui a todos os agentes públicos do Município de 84 

Abaetetuba do Poder Executivo, a obrigatoriedade da entrega do comprovante de vacinação 85 

contra Covid-19, de iniciativa do Poder Executivo. Lido o Projeto de Lei n° 080/2021, o Senhor 86 

Presidente passou a submetê-lo à discussão; não havendo debatedores inscritos, o Projeto de Lei 87 
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nº 080/2021 foi submetido à votação e aprovado por unanimidade pelo plenário em 2ª discussão e 88 

votação. Em pauta o Projeto de Lei nº.074/2021 – o qual institui a Política de Promoção da 89 

Igualdade Racial, cria a Coordenadoria Municipal de Políticas de Promoção da Igualdade Racial e 90 

dá outras providências, de iniciativa do Poder Executivo. Lido o parecer favorável da Comissão de 91 

Justiça e Redação Final ao Projeto de Lei em pauta, o Senhor Presidente passou a submetê-lo à 92 

discussão. Na ocasião a Vereadora professora Madalena ressaltou a necessidade e a grande 93 

importância do Projeto de Lei e parabenizou o Poder Executivo pela iniciativa da proposta. 94 

Submetido à votação, o parecer da Comissão foi aprovado por unanimidade pelo plenário em 95 

única e definitiva discussão e votação. Ato contínuo, o Senhor Presidente autorizou a leitura do 96 

parecer favorável da Comissão de Direitos Humanos ao Projeto de Lei n° 074/2021. Submetido à 97 

discussão, o Vereador Cristiano Lopes parabenizou o Poder Executivo pela iniciativa, que através 98 

dessa procura promover a igualdade racial e discutir questões fundamentais para a superação do 99 

racismo e injúria racial. Submetido à votação, o parecer da Comissão de Direitos Humanos foi 100 

aprovado por unanimidade pelo plenário em única e definitiva discussão e votação. Feita a leitura 101 

do Projeto de Lei em pauta, O Senhor Presidente passou a submetê-lo à discussão pelo plenário; 102 

não havendo debatedores inscritos, o Projeto de Lei n° 074/2021 foi submetido à votação e 103 

aprovado por unanimidade pelo plenário em 1ª discussão e votação. Em pauta as Proposições 104 

Legislativas: Proposição nº.024/2022 – de iniciativa do Vereador  Vagner Sena – o qual requer 105 

que a Mesa Executiva da Casa envie expediente a Excelentíssima Senhora Prefeita municipal 106 

Francineti Maria Rodrigues Carvalho, solicitando que a nobre gestora viabilize serviços de 107 

restauração da canaleta instalada na esquina da Tv. 15 de novembro com a rua 7 de setembro, 108 

localizada no bairro São Lourenço; Proposição nº.025/2022 – de iniciativa da Vereadora Jô Dias  109 

– a qual requer que a Mesa Executiva da Casa envie expediente à Secretaria Municipal de Obras 110 

solicitando a recuperação da estrada vicinal do ramal do Piratuba – zona rural (estradas) do 111 

município de Abaetetuba; Proposição nº.026/2022 – de iniciativa do Vereador Fernandes Sabiá  112 

– o qual requer que a Mesa Executiva da Casa envie expediente a Excelentíssima Senhora 113 

Prefeita municipal Francineti Maria Rodrigues Carvalho, solicitando que a nobre gestora autorize 114 

ao setor competente de sua administração, a realizar os serviços de recuperação da travessa 115 

Bibiano Cardoso no bairro São Sebastião, perímetro compreendido da ponte até a igreja de São 116 

Sebastião; Proposição nº.027/2022 – de iniciativa do Vereador Regi Mota  – o qual requer que a 117 
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Mesa Executiva da Casa envie expediente à Prefeita Francineti Maria Rodrigues Carvalho 118 

solicitando a disponibilidade de dois ônibus com passagem gratuita à população, nos finais de 119 

semana, com destino à vila de Beja para fomentar o comércio local  e garantir o direito de lazer 120 

sadio às pessoas menos favorecidas economicamente, do nosso município; Proposição 121 

nº.028/2022 – de iniciativa do Vereador Ezequiel das campanhas  – o qual requer que a Mesa 122 

Executiva da Casa envie expediente a Excelentíssima Senhora Francineti Maria Rodrigues 123 

Carvalho, Prefeita municipal de Abaetetuba, para que a mesma demande esforços junto ao setor 124 

competente de sua administração, no sentido de viabilizar cinco bicicletas especiais (coleta de 125 

resíduos sólidos) à COOCAMARA para a realização de serviço de coleta seletiva de resíduos 126 

sólidos no município de Abaetetuba;  Proposição nº.029/2022 – de iniciativa do Vereador Sotério 127 

Fagundes  – o qual requer que a Mesa Executiva da Casa envie expediente a  Excelentíssima 128 

Senhora Prefeita municipal, Francineti Maria Rodrigues Carvalho e à Secretária de Administração 129 

Rosa Carvalho, solicitando a revitalização do campo de Beja com a colocação de tela de proteção 130 

em toda a extensão da área; Proposição nº.030/2022 – de iniciativa do Vereador Gelciney Matos 131 

- Gel  – o qual requer que a Mesa Executiva da Casa envie expediente a Excelentíssima Senhora 132 

Prefeita municipal, Francineti Maria Rodrigues Carvalho,  solicitando que a nobre gestora autorize 133 

a Secretaria competente de seu governo, a executar reforma da quadra poliesportiva do bairro 134 

Algodoal, buscando proporcionar espaço de convivência, integração e fortalecimento dos vínculos 135 

afetivos com práticas esportivas de modalidades diversas e de outras atividades congêneres entre 136 

os moradores do citado bairro; Proposição nº.031/2022 – de iniciativa do Vereador Aluisio Correa  137 

– o qual requer que a Mesa Executiva da Casa envie expediente à Prefeita municipal de 138 

Abaetetuba, senhora Francineti Maria Rodrigues Carvalho e a senhora Zenilda Trindade da 139 

Costa, Secretária Municipal de Obras, solicitando a retirada de entulhos da rua Barão do Rio 140 

Branco, perímetro compreendido entre a rua Pedro Pinheiro Paes e travessa Major Frederico da 141 

Gama Costa, atendendo assim apelo dos moradores da área; Proposição nº.032/2022 – de 142 

iniciativa do Vereador Cristiano Lopes  – o qual requer que a Mesa Executiva da Casa envie 143 

expediente ao Excelentíssimo governador do Estado, Senhor Helder Barbalho, para que direcione 144 

ao DETRAN (Departamento Estadual de Trânsito) o qual é o setor competente de sua 145 

administração, para realizar a instalação de sinalização horizontal e vertical na travessa João de 146 

Deus, bairro Aviação, na cidade de Abaetetuba. Submetidas à discussão, os vereadores Vagner 147 
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Sena, Regi Mota e Cristiano Lopes defenderam a aprovação de suas Proposições e a 148 

necessidade de que as mesmas possam ser executadas pelo Poder Público. Submetidas à 149 

votação, as Proposições em pauta foram aprovadas por unanimidade pelo plenário em única e 150 

definitiva discussão e votação. No horário destinado as lideranças Partidárias, o Vereador 151 

Fernandes Anselmo (PL) desejou boas-vindas e boa gestão a nova liderança do Partido Liberal 152 

(PL) no município. Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente deu por encerrada a 153 

presente sessão e convocou a todos para a próxima sessão ordinária, a ser realizada no dia 09 154 

de março, quarta-feira. Em firmeza e para constar foi lavrada a presente ata, que depois de lida e 155 

achada conforme, será aprovada pelo plenário e assinada pelos membros da Mesa.  156 

 Abaetetuba, 09 de março de 2022.  157 
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