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ATA N°. 007 DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE ABAETETUBA, REALIZADA EM 16.03.2022. 
 

Aos dezesseis dias do mês de março 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, Edinho Silva e Sotério Oliveira 9 

Fagundes. Havendo número legal o Senhor Presidente deu por aberto os trabalhos da 10 

presente sessão autorizando a leitura do expediente recebido. Do expediente constou: Projeto 11 

de Decreto Legislativo n° 001/2022 – que concede titulo de honra ao mérito a Sebastião de 12 

Jesus de Vilhena Moraes e dá outras providências, de iniciativa do Vereador Regi Mota; Projeto 13 

de Resolução n° 001/2022 – que dispõe sobre a criação das funções de Gestor e de Fiscal de 14 

contratos administrativos e dá outras providências, de iniciativa da Mesa Diretora; Projeto de 15 

Lei n° 013/2022 – o qual determina que o dia internacional da mulher, anualmente celebrado 8 16 

de março, passe a ser feriado municipal, e que o mesmo seja dedicado as comemorações e 17 

manifestações de apoio ao dia das mulheres, de iniciativa da Vereadora Edileuza Muniz. No 18 

horário destinado ao Pequeno Expediente, pronunciaram-se os Vereadores Gelciney Matos, Jô 19 

Dias, Vagner Sena, Edileuza Muniz, professora Madalena, Regi Mota e Fernandes Anselmo. 20 

Este último para solicitar da Mesa Diretora que encaminhe Votos de Congratulações à 21 

Associação Anjos de Pata em razão do dia nacional de proteção animal, anualmente celebrado 22 

no dia 14.03. No horário destinado à Tribuna Popular, pronunciou-se o Senhor Rui Assunção 23 

Azevedo para cobrar das autoridades a reforma e a reabertura do campo do Vaguito, no bairro 24 

de Algodoal, ressaltando que o campo é um dos poucos espaços gratuitos de lazer do bairro, 25 

além de ser um espaço fértil para a formação de jovens atletas deste Município. Em seguida, 26 

pronunciou-se a Senhora Natália da Silva Rego, quem pediu colaboração dos vereadores e da 27 

população em geral para o tratamento do jovem Diogo Corrêa, diagnosticado com câncer. 28 
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Também usou a Tribuna o Senhor Ademir Nazareno Lobato Gomes, professor e coordenador 29 

geral do SINTEPP sub-sede de Abaetetuba. Na ocasião o coordenador disse que o Projeto de 30 

Lei n° 012/2022, que realinha a remuneração dos professores da rede municipal ao novo piso 31 

salarial nacional, da forma como se apresenta, não contempla os profissionais aposentados e 32 

pensionistas. O orador disse que tal alinhamento é direito adquirido pelos profissionais que 33 

ingressaram na carreira até 2003, ano de sansão da lei que encerrou a paridade. Nesse 34 

sentido, sem a garantia expressa na proposta do Executivo, a categoria solicitou a retirada da 35 

pauta do Projeto de Lei e uma audiência com a Prefeita para discutir e aprimorar a proposta. 36 

Passou-se então ao Grande Expediente. Devidamente inscrito, pronunciou-se o Vereador 37 

Gelciney Matos para dizer que a reabertura do campo do Vaguito não depende dele, mas que 38 

já tem Proposição aprovada nesse sentido. Em ralação ao pedido de se retirar de pauta o PL 39 

012/2022 feito pelo coordenador do SINTEP, o Vereador disse que o Projeto chegou à Casa 40 

nesses termos e coube à Comissão de Finanças analisar a existência de dotação 41 

orçamentária. Lembrou também que a Comissão de Finanças, por força da Lei Orgânica, não 42 

pode inserir despesas em Projetos de Lei de iniciativa do Executivo. Além disso, ao se retirar 43 

de pauta o PL, os servidores ativos não terão seus vencimentos atualizados pelo piso salarial 44 

nacional neste mês de março. Ato contínuo, solicitado pela Mesa Diretora, o advogado da 45 

Câmara Municipal de Abaetetuba, Diogo Silva, afirmou que o fato de o PL 012/2022 não fazer 46 

menção aos inativos e pensionistas, não impede de se prosseguir a votação da Proposta, já 47 

que a própria Lei que encerrou a paridade garantiu o alinhamento dos proventos dos inativos 48 

ao valor do piso salarial nacional aos servidores que ingressaram na carreira antes de sua 49 

publicação (em 2003). Portanto, os servidores com direito à paridade terão seu direito 50 

garantido. Em seguida, a Vereadora Edileuza Muniz disse estar mais tranquila em relação à 51 

votação do PL 012/2022, já que este não trará prejuízos aos inativos. A Vereadora também 52 

informou que solicitou uma reunião com a nova diretoria do DEMUTRAN a fim de estudar 53 

alternativa para melhorar o trânsito, especialmente na Avenida São Paulo. Pronunciou-se a 54 

Vereadora professora Madalena para solicitar das autoridades competentes mais atenção com 55 

o trânsito fluvial, que também vem se transformando, porém de forma desorganizada. A 56 

parlamentar disse que tal violência vitimou, inclusive, uma mulher de sua família nesta semana, 57 

a qual teve sua gestação interrompida em razão do acidente. Ato contínuo se pronunciou o 58 
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Vereador Regi Mota, quem solicitou a retirada de pauta o PL 012/2022 por entender que existe 59 

a necessidade de citar dentro da Proposta os inativos, já que este Vereador não tem confiança 60 

no Secretário de Educação e no governo, que por vezes não cumpriram o que acordaram com 61 

os servidores, citando não pagamento do abono salarial e a reforma das escolas da rede 62 

pública. Pronunciou-se o Vereador Sotério Fagundes para destacar que a Comissão de Justiça, 63 

da qual é Presidente, não observou nenhum vício no Projeto de Lei que dispõe sobre o reajuste 64 

do valor do piso salarial nacional para os profissionais do magistério público. Ademais, com a 65 

exposição do advogado da Casa, não vê impedimento em votá-lo. Por fim, o parlamentar disse 66 

que a Comissão de Justiça está à disposição dos servidores para sanear quaisquer dúvidas 67 

sobre a proposta do Executivo. Por sua vez, o Vereador Edinho Silva ressaltou que não está 68 

sendo fácil dialogar com o Executivo municipal. Além disso, a falta de transparência em relação 69 

à sustentabilidade financeira do Instituto de Previdência Social do Município – IPMA, não 70 

possibilita a certeza de que o beneficio do reajuste, de fato, alcance os inativos. Por isso o 71 

Vereador sugeriu a retirada do PL da pauta e a construção de uma Proposta mais robusta. Ato 72 

contínuo se pronunciou a Vereadora Jô Dias para ressaltar a legalidade do PL 012/2022 e 73 

defender sua aprovação pela Casa. A parlamentar ainda colocou-se à disposição da categoria 74 

dos professores para prestar quaisquer esclarecimentos atinentes ao Projeto de Lei que 75 

reajusta o vencimento dos professores da rede pública municipal. Pronunciou-se o Vereador 76 

Cristiano Lopes para informar que esteve visitando a comunidade do rio Pirocaba e levou ao 77 

Executivo algumas demandas daquela comunidade, em especial por iluminação pública. O 78 

parlamentar também destacou a posse da Senhora Aldineia Magno na diretoria do 79 

Departamento de Transito do Município e desejou sucesso a nova diretoria. Por fim, o Vereador 80 

ressaltou a necessidade da execução da Política Municipal de Mobilidade Urbana para melhor 81 

ordenamento do trânsito no município. Pronunciou-se o Vereador Ezequiel das Campanhas 82 

para destacar a luta dos profissionais da enfermagem pela implementação do piso salarial 83 

nacional da categoria; em relação ao PL 012/2022, o parlamentar disse que após a fala do 84 

advogado Diogo Silva, sente-se mais confortável em votar favoravelmente ao PL, já que este 85 

não implicará prejuízos aos inativos com direito à paridade. Anunciada a Ordem do Dia, o 86 

senhor Presidente passou a submeter ao plenário a matéria em pauta. Em pauta o Projeto de 87 

Lei nº.003/2022 – que dispõe sobre  a transferência  dos recursos provenientes do ICMS verde 88 
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para o fundo municipal de meio ambiente (FMMA), de iniciativa do Poder Executivo. Lido o 89 

Projeto de Lei em pauta, o Senhor Presidente passou a submetê-lo à discussão; não havendo 90 

inscritos para a discussão, o Senhor Presidente passou a submetê-lo à votação e aprovado por 91 

unanimidade pelo plenário em 2ª discussão e votação. Em pauta o Projeto de Lei nº.012/2022 92 

– que dispõe sobre o reajuste do valor do piso salarial nacional para os profissionais do 93 

magistério público da educação básica ao vencimento-base percebido pelo profissional do 94 

magistério municipal, de iniciativa do Poder Executivo. Lido o parecer favorável da Comissão 95 

de Justiça e Redação Final, observou-se a sugestão de emenda modificativa ao Art. 2º 96 

substituindo a expressão “Igarapé-Miri” por “Abaetetuba”, passando o referido artigo a vigorar 97 

com a seguinte redação: Art. 2º -  O Poder Executivo aplicará o mesmo índice de correção dos 98 

vencimentos aos profissionais do magistério da educação básica municipal, assim definidos 99 

pela Lei nº 11.738, de 16 de julho de 2008, Lei Federal nº. 14.113, de 25 de dezembro de 2020 100 

e portarias interministeriais nº 03, de 25/11/2020, e nº 10, de 20/12/2021, ficando estabelecido 101 

o valor do piso para os profissionais do magistério público da educação básica do Município de 102 

Abaetetuba, na ordem de R$ 3.845,63 (três mil, oitocentos e quarenta e cinco reais e sessenta 103 

e três centavos), para uma carga horária de 40 (quarenta) horas semanais e, 104 

proporcionalmente, nos termos das citadas legislações, deverá ser promovida a adequação 105 

necessária ou ajustes, ao valor equivalente a efetiva jornada de trabalho desempenhada pelo 106 

profissional, conforme previsto no Anexo I desta Lei. Submetido em discussão, o Vereador 107 

Sotério Fagundes destacou a constitucionalidade da proposta e novamente se colocou à 108 

disposição da categoria dos profissionais da educação para sanar quaisquer dúvidas em 109 

relação ao Projeto de Lei em discussão. Submetido à votação, o parecer da Comissão de 110 

Justiça e Redação Final ao Projeto de Lei n° 012/2022 foi aprovado por unanimidade pelo 111 

plenário em única e definitiva discussão e votação. Ato contínuo, o Senhor Presidente solicitou 112 

ao Senhor 1º Secretário que fizesse a leitura do parecer favorável da Comissão de Finanças e 113 

Orçamento ao Projeto de Lei nº 012/2022. Submetido à discussão, o Vereador Gelciney Matos 114 

defendeu a aprovação do parecer e informou que, após assembleia geral, o SINTEP decidiu 115 

pela não retirada da pauta do Projeto de Lei 012/2022. Submetido à votação, o parecer da 116 

Comissão de Finanças foi aprovado por unanimidade pelo plenário em única e definitiva 117 

discussão e votação. Feita a leitura do Projeto de Lei n° 012/2022, o Senhor Presidente passou 118 
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a submetê-lo à discussão. Na ocasião as Vereadoras Edileuza Muniz e professora Madalena 119 

ressaltaram que o piso salarial é uma conquista, um direito garantido em lei pelos profissionais 120 

do magistério. Ressaltaram ainda que, como educadoras, estão do lado da educação e dos 121 

trabalhadores que a fazem. Ainda em discussão, os Vereadores Regi Mota e Edinho Silva 122 

indicaram votar contra o Projeto de Lei n°012/2022, já que o IPMA não tem transmitido 123 

segurança, nem mesmo transparência em relação à sua sustentabilidade financeira. Os 124 

parlamentares também são a favor de uma auditoria no IPMA e também na Secretaria 125 

Municipal de Educação; nesta para apurar o inchaço na folha de pagamentos e, naquele para 126 

avaliar a real situação atuarial. Por fim, o vereador Sotério Fagundes criticou o discurso dos 127 

Vereadores de oposição, que irresponsavelmente disparam fatos e acusações inexistentes ao 128 

atual governo. O parlamentar também disse que é necessária imparcialidade na hora da 129 

votação de Projetos de Leis, afirmando que a responsabilidade das decisões da Casa é de 130 

todos os parlamentares. Submetido à votação, o Projeto de Lei n° 012/2022 foi aprovado por 131 

maioria absoluta pelo plenário em 1ª discussão e votação, tendo votos contrários dos 132 

Vereadores Regi Mota e Edinho Silva. Em pauta o Requerimento Verbal, encaminhando de 133 

Votos de Congratulações à Associação anjos de patas, requerido pelo Vereador Fernandes 134 

Anselmo e as Proposições Legislativas: Proposição nº.046/2022 – de iniciativa da vereadora Jô 135 

Dias – a qual requer que a Mesa Executiva da Casa envie expediente a Secretaria Municipal 136 

de Obras solicitando uma ação imediata com serviço de terraplenagem e limpeza no ramal N. 137 

Rocha; Proposição nº.047/2022 – de iniciativa da Vereadora Madalena – a qual requer que a 138 

Mesa Executiva da Casa envie expediente a Excelentíssima Senhora Prefeita municipal 139 

Francineti Carvalho e esta encaminhe aos setores competentes de sua administração, 140 

solicitando a criação de um centro de referência em inclusão educacional(crie) no município de 141 

Abaetetuba para atender alunos com deficiência da rede municipal de ensino; Proposição 142 

nº.048/2022 – de iniciativa do vereador Max Fera – o qual requer que a Mesa Executiva da 143 

Casa envie expediente a excelentíssima Prefeita municipal Senhora Francineti Maria Rodrigues 144 

Carvalho, solicitando terraplenagem e pavimentação asfáltica na rua Raimundo da Conceição 145 

Pinheiro, localizada no bairro São Sebastião, no município de Abaetetuba; Proposição 146 

nº.049/2022 – de iniciativa do Vereador  Vagner Sena – o qual requer que a Mesa Executiva da 147 

Casa envie expediente a Excelentíssima Senhora Prefeita municipal, Francineti Carvalho 148 
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solicitando a instalação de luminárias com lâmpadas de LED na praça da Colônia Velha; 149 

Proposição nº.050/2022 – de iniciativa do Vereador Regi Mota – o qual requer que a Mesa 150 

executiva da casa envie expediente a Excelentíssima Senhora Prefeita, solicitando a aquisição 151 

de novos computadores para a biblioteca pública municipal; Proposição nº.051/2022 – de 152 

iniciativa do Vereador  Aluisio Corrêa – o qual requer que a Mesa Executiva da Casa envie 153 

expediente Excelentíssima Prefeita municipal Senhora Francineti Maria Rodrigues Carvalho, a 154 

fim de determinar ao setor competente de sua administração a reforma do posto de saúde da 155 

localidade Piquiarana Açu, bem como, a reforma ou construção da ponte que dá acesso  ao 156 

posto, para que nosso já tão sofrido povo possa ser atendido com dignidade; Proposição 157 

nº.052/2022 – de iniciativa do Vereador Gelciney Matos – o qual requer que a Mesa executiva 158 

da Casa envie expediente a Excelentíssima Prefeita municipal, Francineti Carvalho, a fim de 159 

que a nobre gestora determine ao setor competente de sua administração a construção da 160 

ponte da escola Nossa Senhora de Fátima no rio Urubueua, atendendo assim, ao apelo dos 161 

seus moradores; Proposição nº.053/2022 – de iniciativa do Vereador Ezequiel das Campanhas 162 

– o qual requer que a Mesa Executiva da Casa envie expediente a Excelentíssima Senhora 163 

Prefeita municipal, Francineti Maria Rodrigues Carvalho, solicitando a construção de uma 164 

Unidade Básica de Saúde, no residencial Green Groove, ressalto que já existe um espaço para 165 

a construção da UBS no referido residencial; Proposição nº.054/2022 – de iniciativa do 166 

Vereador Soterio Fagundes – o qual requer que a Mesa Executiva da Casa envie expediente a 167 

a Excelentíssima Senhora Prefeita Francineti Maria Rodrigues carvalho e ao Secretário 168 

Municipal de Educação propondo a construção da escola do igarapé São José; Proposição 169 

nº.055/2022 – de iniciativa do Vereador Fernandes Sabiá – o qual requer que a Mesa Executiva 170 

da Casa envie expediente a Excelentíssima Senhora Prefeita municipal Francineti Maria 171 

Rodrigues Carvalho, solicitando que autorize a Secretaria de Obras a realizar os serviços de 172 

instalação de luminárias de LED, na avenida Espírito Santo perímetro do instituto Federal do 173 

Pará - IFPA, no bairro Francilândia, trazendo mais segurança aos professores, alunos e 174 

transeuntes; Proposição nº.056/2022 – de iniciativa da Vereadora Edileuza Muniz – a qual 175 

requer que a Mesa Executiva da casa envie expediente a Excelentíssima Senhora Prefeita 176 

municipal Francineti Maria Rodrigues Carvalho, solicitando à SEMOB para que sejam 177 

realizados serviços de “revitalização asfáltica na travessa Joaquim José da Silva Xavier (trav. 178 
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Tiradentes)”; Proposição nº.057/2022 – de iniciativa do Vereador Gilberto Costa – o qual requer 179 

que a Mesa Executiva da Casa envie expediente a Secretária de Obras, Senhora Zenilda 180 

Trindade, solicitando o serviço de pintura das lombadas localizadas na travessa Rui Barbosa, 181 

com o intuito de prevenir acidentes causados pela falta de pintura de lombadas das vias 182 

públicas no nosso município e melhorar a acessibilidade das pessoas; Proposição nº.058/2022 183 

– de iniciativa do Vereador Cristiano Lopes – o qual requer que a Mesa Executiva da Casa 184 

envie expediente a Excelentíssima Senhora Francineti Carvalho, Prefeita municipal de 185 

Abaetetuba, para que direcione ao setor competente de sua administração, solicitando a 186 

“construção de uma Unidade Básica de Saúde na vila de Beja, município de Abaetetuba”. 187 

Submetidas à discussão, os Vereadores Regi Mota, Vagner Sena, Jô Dias, Edinho Silva, 188 

Sotério Fagundes e Ezequiel das Campanhas defenderam a aprovação de suas Proposições e 189 

ressaltaram a necessidade da execução das propostas pelo Poder Executivo. Submetidas à 190 

votação, as Proposições em pauta foram aprovadas por unanimidade pelo plenário em única e 191 

definitiva discussão e votação. No horário destinado às Lideranças Partidárias, a Vereadora 192 

Edileuza Muniz informou que a “caravana da esperança” estará em Igarapé Miri, discutindo os 193 

anseios da população para a construção do plano de governo do Partido dos Trabalhadores 194 

para a eleição presidencial. O Vereador pastor Gilberto convidou todos a assistirem à filiação 195 

do atual Vice-Presidente da República, General Antonio Hamilton Mourão, ao 196 

REPUBLICANOS; o evento será transmitido ao vivo pelas redes sociais, hoje às 18:00 horas. 197 

Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente deu por encerrada a presente sessão e 198 

convocou a todos para a próxima sessão ordinária, a ser realizada no dia 23 de março, quarta-199 

feira. Em firmeza e para constar foi lavrada a presente ata, que depois de lida e achada 200 

conforme, será aprovada pelo plenário e assinada pelos membros da Mesa.  201 

 Abaetetuba, 30 de março de 2022.  202 
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