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ATA N°. 005 DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE ABAETETUBA, REALIZADA EM 09.03.2022. 
 

Aos nove 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 Viegas do Rego, Maria 6 

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

Oliveira Anselmo, Gelciney Matos de Carvalho, Edinho Silva e Sotério Oliveira Fagundes. 8 

Havendo número legal o Senhor Presidente deu por aberto os trabalhos da presente sessão 9 

autorizando a leitura do expediente recebido. Do expediente constou: Oficio Circular n° 012/2022 10 

– CIPM/CEDM/SEJDH, informando à Secretária de Assistência Social, Senhora Josiane Baia, 11 

sobre o monitoramento e o encontro da rede de enfrentamento à violência contra as mulheres em 12 

Abaetetuba; Projeto de Lei n° 012/2022 – que dispõe sobre o reajuste do valor do piso salarial 13 

nacional para os profissionais do magistério público da educação básica ao vencimento-base 14 

percebido pelo profissional do magistério municipal, de iniciativa do Poder Executivo. Lido o 15 

expediente, o Senhor Presidente passou a submeter à discussão as atas das sessões dos dias 16 

23/02 e 03/03. Não havendo quem discutisse o conteúdo das atas, estas foram submetidas à 17 

votação e aprovadas por unanimidade pelo plenário. Em face da realização da sessão especial 18 

em alusão ao dia internacional da mulher, os horários destinados à Tribuna Popular, ao Pequeno 19 

Expediente e ao Grande Expediente foram suprimidos da presente sessão. Anunciada a Ordem 20 

do Dia, o senhor Presidente passou a submeter ao Plenário a matéria em pauta. Em pauta o 21 

Projeto de Lei nº 074/2021 – o qual institui a Política de Promoção da Igualdade Racial, cria a 22 

Coordenadoria Municipal de Políticas de Promoção da Igualdade Racial e dá outras providências, 23 

de iniciativa do Poder Executivo. Lido o Projeto de Lei em pauta, o Senhor Presidente passou a 24 

submetê-lo à discussão. Não havendo debatedores inscritos, o Projeto de Lei n° 074/2021 foi 25 

submetido à votação e aprovado por unanimidade pelo plenário em 2ª discussão e votação. Em 26 

pauta o Projeto de Lei n° 003/2022 – que dispõe sobre a transferência dos recursos provenientes 27 

do ICMS verde para o Fundo Municipal de Meio Ambiente – FMMA, de iniciativa do Poder 28 
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Executivo. Lido o parecer favorável da Comissão de Justiça e Redação Final à Proposição em 29 

pauta, este foi submetido à discussão; não havendo debatedores inscritos, o parecer da 30 

Comissão foi submetido à votação e aprovado por unanimidade pelo plenário em única e definitiva 31 

discussão e votação. Em ato contínuo, o Senhor Presidente solicitou ao Senhor 1º Secretário que 32 

procedesse a leitura do parecer favorável da Comissão de Finanças e Orçamento ao Projeto de 33 

Lei n° 003/2022. Submetido à discussão, o Vereador Gelciney Matos explicou como se deu a 34 

análise do Projeto em tela e o que o parlamentar espera com a futura aprovação da proposta em 35 

termos de qualidade ambiental. Submetido à votação, o parecer da Comissão de Finanças e 36 

Orçamento foi aprovado por unanimidade pelo plenário em única e definitiva discussão e votação. 37 

Feita a leitura do Projeto de Lei n° 003/2022, este foi submetido à discussão pelo plenário. Na 38 

ocasião os Vereadores Cristiano Lopes, Ezequiel das Campanhas, Edileuza Muniz, Vagner Sena 39 

e professora Madalena ressaltaram a necessidade de capitação de recursos para aprimorar a 40 

fiscalização e a proteção do meio ambiente, tornando-o cada vez mais ecologicamente 41 

equilibrado, direito constitucional expresso. Submetido à votação, o Projeto de Lei n°. 003/2022 foi 42 

aprovado por unanimidade pelo plenário em 1ª discussão e votação. Em pauta as Proposições 43 

Legislativas: Proposição nº. 033/2022 – de iniciativa do Vereador Sotério Fagundes – o qual 44 

requer que a Mesa Executiva da Casa envie expediente a Excelentíssima Senhora Prefeita 45 

Francineti Maria Rodrigues Carvalho e ao Secretário de Agricultura e Abastecimento, propondo a 46 

revitalização do espaço ao lado da feira do produtor com infraestrutura adequada para 47 

implantação da feira do produtor rural de Abaetetuba; Proposição nº. 034/2022 – de iniciativa do 48 

vereador Max Willian – o qual requer que a Mesa Executiva da Casa envie expediente a 49 

Excelentíssima Prefeita Municipal Senhora Francineti Maria Rodrigues Carvalho, solicitando a 50 

pavimentação asfáltica à rua Francisco Maués Carvalho, localizada no bairro Algodoal, no 51 

município de Abaetetuba; Proposição nº.035/2022 – de iniciativa da Vereadora Jô Dias – a qual 52 

requer que a Mesa Executiva da Casa envie expediente a Secretaria Municipal de Obras 53 

solicitando que sejam efetuadas melhorias na rua João Paulo II, bairro Cristo 54 

Redentor(ULTRALAR), uma vez que a mesma não possui infraestrutura satisfatória, com 55 

saneamento básico, asfalto e meio fio; Proposição nº. 036/2022 – de iniciativa do Vereador Regi 56 

Mota – o qual requer que a Mesa Executiva da Casa envie expediente a Excelentíssima Senhora 57 

Prefeita Municipal, Francineti Maria Rodrigues Carvalho, e a Secretaria de Estado de Transportes 58 
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– SETRAN solicitando a construção de uma rotatória na rodovia Dr. João Miranda cruzamento 59 

com a estrada de Beja (rodovia Pa 409) para melhorar o fluxo e garantir  mais segurança aos 60 

transeuntes, além de ordenar e melhorar o trânsito no local; Proposição nº. 037/2022 – de 61 

iniciativa do Vereador Vagner Sena – o qual requer que a Mesa Executiva da Casa envie 62 

expediente a Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal, Francineti Maria Rodrigues Carvalho, 63 

solicitando que a nobre gestora estude a possibilidade de instalar uma academia pública e um 64 

parque infantil ao “ar livre” no espaço localizado no trevo, interseção de acesso do nosso 65 

município de Abaetetuba aos municípios de Igarapé-Miri e Moju; Proposição nº. 038/2022 – de 66 

iniciativa do Vereador Edinho Silva – o qual requer que a Mesa Executiva da Casa envie 67 

expediente a Excelentíssima Senhora Francineti Maria Rodrigues Carvalho - Prefeita municipal de 68 

Abaetetuba, solicitando, a reforma em caráter de urgência da Creche Municipal Manoel Rodrigues 69 

Negrão; Proposição nº. 039/2022 – de iniciativa da Vereadora Edileuza Muniz – a qual requer que 70 

a Mesa Executiva da Casa envie expediente a sua Excelência a Prefeita municipal Francineti 71 

Maria Rodrigues Carvalho, solicitando reforma e ampliação do prédio da Escola Nossa Senhora 72 

do Perpétuo Socorro, no rio Maúba, dando a possibilidade àquele povo de poder estudar, com 73 

melhores condições e qualidade; Proposição nº. 040/2022 – de iniciativa do Vereador Ezequiel 74 

das Campanhas – o qual requer que a Mesa Executiva da Casa envie expediente a 75 

Excelentíssima Senhora Francineti Maria Rodrigues Carvalho, Prefeita municipal de Abaetetuba, 76 

para que a mesma demande esforços junto a Senhora Zenilda Trindade, Secretária Municipal de 77 

Obras, no sentido de realizar serviços de construção de uma canaleta e serviço de tapa buraco, 78 

na travessa Conceição I, no perímetro compreendido entre rua Primeiro de Maio e rua Garibalde 79 

Parente, bairro São Lourenço; Proposição nº. 041/2022 – de iniciativa do Vereador Aluisio Corrêa 80 

– o qual requer que a Mesa Executiva da Casa envie expediente a Excelentíssima Senhora 81 

Francineti Carvalho, Prefeita do município, solicitando iluminação pública, na rua Magno de 82 

Araújo, até a avenida 15 de agosto, dando a possibilidade aos moradores de ter uma melhor 83 

sensação de segurança; Proposição nº. 042/2022 – de iniciativa do Vereador Cristiano Lopes – o 84 

qual requer que a Mesa Executiva da Casa envie expediente a Excelentíssima Senhora Francineti 85 

Carvalho, Prefeita municipal de Abaetetuba, para que direcione ao setor competente de sua 86 

administração, a realização de “ações de saúde e atenção básica voltadas especificamente para 87 

as mulheres, no ramal do Linhão, comunidade do Apeí, estrada de Beja”; Proposição nº.043/2022 88 
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– de iniciativa do Vereador Fernandes Sabiá – o qual requer que a Mesa Executiva da Casa envie 89 

expediente a Excelentíssima Senhora Prefeita municipal Francineti Maria Rodrigues Carvalho, 90 

solicitando que autorize a Secretaria de Obras a realizar os serviços de implementação de 91 

luminárias de LED, na rua Manoel de Abreu, entre o posto de saúde Heraldo Pantoja e o cemitério 92 

recanto da paz, trazendo mais segurança aos professores, alunos e transeuntes; Proposição nº. 93 

044/2022 – de iniciativa do Vereador Gelciney Matos – Gel – o qual requer que a Mesa Executiva 94 

da casa envie expediente a prefeita municipal de Abaetetuba, Senhora Francineti Maria Rodrigues 95 

Carvalho, e a Secretaria Municipal de Obras solicitando a realização de mutirão de limpeza, na 96 

rua Siqueira Mendes no perímetro da travessa Pedro Rodrigues até travessa Padre Pimentel no 97 

bairro Algodoal, com capina e retirada de entulhos, pois referida ação irá beneficiar a vida de 98 

muitos munícipes moradores deste local; Proposição nº. 045/2022 – de iniciativa da Vereadora 99 

Madalena Silva – a qual requer que a Mesa Executiva da Casa envie expediente a Excelentíssima 100 

senhora Prefeita municipal Francineti Carvalho, e esta encaminhe ao setor competente de sua 101 

administração, uma solicitação para que seja construído um ponto de ônibus com proteção de sol 102 

e chuva na entrada do ramal do Cujari. Que da decisão da Casa, seja dada ampla divulgação a 103 

esta proposta via meios de comunicação. Submetidas à discussão, o Vereador Gelciney Matos 104 

retificou a Proposição de sua autoria, solicitando que o mutirão de limpeza fosse realizado da 105 

Avenida Pedro Rodrigues até o final da rua Siqueira Mendes (Algodoal). Submetidas à votação, 106 

as Proposições em pauta foram aprovadas por unanimidade pelo plenário em única e definitiva 107 

discussão e votação. Não havendo inscritos para o horário destinado às Lideranças Partidárias e 108 

nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente deu por encerrada a presente sessão e 109 

convocou a todos para a próxima sessão ordinária, a ser realizada no dia 16 de março, quarta-110 

feira. Em firmeza e para constar foi lavrada a presente ata, que depois de lida e achada conforme, 111 

será aprovada pelo plenário e assinada pelos membros da Mesa.  112 

 Abaetetuba, 30 de março de 2022. 113 

Aluisio Monteiro Corrêa  
PRESIDENTE 

 
Gilberto Raulino Costa  
VICE-PRESIDENTE 

 

Cristiano Silva Lopes  
1° SECRETÁRIO 

 
Vagner Augusto de Sena Ferreira  

2º SECRETÁRIO 

 


