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ATA N°. 011 DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA
MUNICIPAL DE ABAETETUBA, REALIZADA EM 13.04.2022.
1

Aos treze dias do mês de abril de dois mil e vinte e dois, no plenário da Câmara

2

Municipal de Abaetetuba – Mário Ferreira Fonseca – ao horário regimental, o Senhor Vice-

3

Presidente, vereador Gilberto Raulino Costa, solicitou ao Senhor 1º Secretário, vereador

4

Cristiano Silva Lopes a proceder a chamada dos Senhores Vereadores e das Senhoras

5

Vereadoras presentes, da qual constaram o(a)s seguintes: Gilberto Raulino Costa, Cristiano

6

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

7

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

8

Farias, Reginaldo Rodrigues Mota, Fernandes de Oliveira Anselmo, Gelciney Matos de

9

Carvalho, Emerson João Negrão Rodrigues, Edinho Silva e Sotério Oliveira Fagundes.

10

Havendo número legal o Senhor Vice-Presidente deu por aberto os trabalhos da presente

11

sessão autorizando a leitura do expediente recebido. do expediente constou: Projeto de Lei n°

12

019/2022 – que institui no município de Abaetetuba o dia municipal de prevenção ao

13

escalpelamento e dá outras providências, de iniciativa da Vereadora Jô Dias; Projeto de Lei n°

14

020/2022 – que dispõe sobre o alinhamento e a retirada de fios em desuso e desordenados

15

existentes em postes de energia elétrica e dá outras providências, de iniciativa dos

16

Vereadores Sotério Fagundes e Jô Dias; Requerimento Verbal n° 005/2022, solicitando que a

17

Casa encaminhe votos de pesar aos familiares da Senhora Estela Dohara, falecida

18

recentemente, oriundo do gabinete do Vereador Regi Mota. No horário destinado ao Pequeno

19

Expediente, pronunciou-se o Vereador Gelciney Matos para informar que nos dias 04 e 05 de

20

junho, o município sediará o circuito norte – nordeste de futvolei e disse que deseja contar

21

com o apoio da Fundação Cultural para a realização do evento. Pronunciou-se a Vereadora

22

professora Madalena para destacar o evento realizado pela Fundação Cultural do município,

23

que teve como objetivo dar visibilidade às religiões de matrizes africanas, ressaltando que,

24

somente com conhecimento e informação, será possível acabar com o preconceito e com o

25

racismo. Os Vereadores Fernandes Anselmo e Ezequiel das Campanhas ressaltaram a

26

importância que o Instituto IETAM tem na formação técnica dos jovens deste município,

27

especialmente entre jovens que não têm condições de custear um curso de formação
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28

profissional. Pronunciou-se o Vereador Edinho Silva para prestar solidariedade à família

29

Dohara pelo falecimento da Senhora Estela Dohara e informar que o município receberá mais

30

dez quilômetros de asfalto do Governo do Estado. Pronunciou-se o Vereador Regi Mota para

31

elencar alguns dos problemas com a educação pública no município. Por fim, a Vereadora

32

Edileuza Muniz informou que esteve presente, na ultima segunda-feira, na comunidade do

33

Quianduba (ilhas do município) com o Senhor Secretário de Saúde para discutir acerca da

34

reforma e dos serviços que a Unidade Básica de Saúde situada na comunidade poderá

35

oferecer. No horário destinado à Tribuna Popular, pronunciou-se o Senhor Eleonai dos Santos

36

Pinheiro, professor da rede pública municipal de ensino. Na ocasião o professor trouxe ao

37

conhecimento dos Senhores parlamentares várias demandas da escola onde está lotado e da

38

educação como um todo, especialmente em relação à merenda escolar, livro didático,

39

programas de capacitação de professores, necessidade de conclusão da reforma da quadra

40

esportiva da EMEI SANTA CLARA, lotação de profissionais para a educação especial e falhas

41

com a operação do sistema gestor no município. Ao fim de seu pronunciamento, o orador

42

solicitou apoio dos parlamentares, dada a infringência dos direitos fundamentais à educação e

43

ao lazer, concebidos no Estatuto da Criança e do Adolescente. Passou-se ao Grande

44

Expediente; devidamente inscrito, pronunciou-se o Vereador Gelciney Matos para citar

45

algumas escolas que necessitam com urgência de reformas; legado deixado pela gestão

46

anterior, que não investiu em reformas ou construção de novas escolas. O parlamentar

47

também destacou o baixo valor per capto dos valores destinados à alimentação escolar para

48

o município, o que pode ter dificultado a formação dos kits de alimentação escolar.

49

Pronunciou-se o Vereador Ezequiel das Campanhas para discordar do Senhor Eleonai

50

Pinheiro quando, em sua fala, o professor chamou o governo de incompetente. O Vereador

51

afirmou que a gestão municipal não vem medindo esforços para oferecer aos alunos da rede

52

pública uma educação de qualidade, afirmou ainda que quando uma categoria não se sente

53

contemplada em algumas pautas, é natural esse tipo de descontentamento que o orador

54

mostrou ao se pronunciar. Pronunciou-se a Vereadora Jô Dias para informar que esteve

55

juntamente com o Senhor Charles Tocantins, Secretário Municipal de Saúde, na comunidade

56

Maracapucu São José, onde o Secretário comprometeu-se em realizar a reforma da Unidade

57

Básica de Saúde (UBS) situada naquela comunidade; a parlamentar concluiu sua fala
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58

discutindo acerca de sua Proposição Legislativa, a qual propõe Projeto de Lei indicativo para

59

a instituição da Lei que trata sobre o selo de acessibilidade no município de Abaetetuba.

60

Pronunciou-se o Vereador Max Fera para discutir alguns dos problemas do terminal rodoviário

61

municipal, especialmente em relação à superlotação nas viagens e a falta de estrutura dos

62

veículos, o que tem colaborado para o atraso das viagens; nesse sentido, o parlamentar disse

63

que irá agendar uma reunião com representantes da ARCON para sanar esses problemas.

64

Finalmente, o parlamentar discutiu acerca de sua Proposição Legislativa e da falta de

65

infraestrutura no bairro da Chicolândia, especialmente a falta de água potável e pavimentação

66

asfaltica. Ato contínuo pronunciou-se a Vereadora professora Madalena para informar que

67

participou de uma reunião no Ministério Público para debater acerca das síndromes raras, em

68

que vários encaminhamentos foram feitos, com a finalidade de dar visibilidade ao assunto.

69

Ademais, a parlamentar debateu sobre os rumos que a educação pública municipal vem

70

tomando, e os relatos do professor Eleonai Pinheiro na Tribuna Popular indicam que há muito

71

a se fazer. Por fim, a parlamentar frisou que a educação é de responsabilidade de todos e que

72

ouvir os envolvidos nesse processo é fundamental para chegar a excelência no ensino

73

público. Em prosseguimento, pronunciou-se o Vereador Sotério Fagundes para informar a

74

população sobre o dia “d” da vacinação que será promovida pela Secretaria de Saúde do

75

Município; além disso, o Vereador destacou a atuação da gestão municipal ao promover a

76

“feira do peixe vivo”, a qual retoma os trabalhos da feira do produtor, cujo objetivo é o

77

fortalecimento da agricultura familiar no município. Pronunciou-se o Vereador Emerson

78

Negrão para sugerir a implantação de cabines de espera, em frente ao Terminal de

79

Rodoviário, para alojar os alunos da zona rural do Município enquanto estes aguardam o

80

transporte escolar. Pronunciou-se o Vereador Fernandes Anselmo para ressaltar a

81

importância da Tribuna Popular, lugar onde é possível exercitar a cidadania e escutar do povo

82

os seus anseios. Nesse sentido, o parlamentar elogiou o orador que fez o uso da Tribuna para

83

trazer aos parlamentares seus questionamentos relativos à gestão da educação pública no

84

município. O Vereador Fernandes disse que todos os pontos abordados pelo orador podem

85

ser solucionados, e que é papel do Legislativo Municipal receber e fiscalizar essas demandas.

86

Ao final o parlamentar elogiou a atuação da Comissão de Educação da Casa e que

87

certamente esta Comissão fará a averiguação dos fatos e trará informações acerca da
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88

situação da EMEI Santa Clara, citada pelo professor Elionai Pinheiro. Em seguida,

89

pronunciou-se o Vereador Edinho Silva para indagar os motivos pelos quais ainda não foi

90

disponibilizado o transporte escolar marítimo pelo Poder Executivo; o Vereador também

91

debateu acerca de sua Proposição Legislativa, a qual solicita aos condutores de transporte

92

escolar marítimo a formação aquaviário de marinheiro auxiliar de convés e máquinas, através

93

da capitania dos portos do Estado do Pará. Em prosseguimento, o Vereador Aluísio Corrêa

94

justificou, até o momento, sua ausência na presente sessão, dada em face de uma agenda na

95

Prefeitura Municipal com a Prefeita e o Deputado Estadual Tiago Araújo; ao fim, o Vereador

96

sugeriu (e o plenário aprovou) uma reunião entre os parlamentares e os donos de farmácias

97

do município para o dia 25.04, às 9:00 horas, com a finalidade de discutir as demandas dos

98

empreendedores em relação à expedição de licenças de competência do órgão municipal de

99

Meio Ambiente. Ato Contínuo, pronunciou-se a Vereadora Edileuza Muniz para frisar que a

100

Comissão Permanente de Educação não tem a prerrogativa de efetivar a política municipal de

101

educação ou mesmo a competência para desfazer os contratos de licitação, cabendo a esta

102

Comissão apenas a função de fiscalizar e a de apontar das demandas da educação pública,

103

papel, inclusive, de cada parlamentar. A Vereadora também defendeu a atuação do Sindicato

104

dos Trabalhadores da Educação Pública do Estado do Pará (SINTEP) na condução da pauta

105

que busca o alinhamento do novo piso salarial nacional do magistério para os servidores

106

inativos. A parlamentar concluiu argumentando sobre a necessidade de realização de uma

107

audiência pública para debater acerca do transporte escolar fluvial, o qual até o momento não

108

está sendo oferecido aos alunos das ilhas do município. Finalmente, o Vereador Cristiano

109

Lopes disse que recebeu informações sobre a ocorrência de crime ambiental no rio

110

Piquiarana, onde foram vistas algumas embarcações retirado do leito do rio toneladas de

111

seixo sem autorização do órgão ambiental competente. Anunciada a Ordem do Dia, o Senhor

112

Presidente passou a submeter ao plenário a matéria em pauta. Em pauta as Proposições

113

Legislativas: Proposição nº.095/2022 – de iniciativa da Vereadora Maria Madalena – a qual

114

requer que seja enviado expediente a Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal, Francineti

115

Carvalho, solicitando a implantação do CER II (física e visual) no município de Abaetetuba;

116

Proposição nº.096/2022 – de iniciativa do Vereador Edinho Silva – o qual requer que seja

117

enviado expediente a Excelentíssima Senhora Francineti Maria Rodrigues Carvalho - Prefeita
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118

municipal de Abaetetuba, solicitando aos condutores de transporte escolar marítimo a

119

formação aquaviário de marinheiro auxiliar de convés e máquinas, através da capitania dos

120

portos do Estado do Pará; Proposição nº.097/2022 – de iniciativa do Vereador Fernandes

121

Sabiá – o qual requer que seja enviado expediente a Excelentíssima Prefeita municipal

122

Francineti Maria Rodrigues Carvalho, para que determine à Secretaria de Obras a realizar os

123

serviços de limpeza e aterramento da Travessa Chico Lima no bairro Mutirão, zona urbana

124

deste município de Abaetetuba; Proposição nº.098/2022 – de iniciativa da Vereadora Edileuza

125

Muniz – a qual requer que seja enviado expediente a Excelentíssima Senhora Prefeita

126

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

127

realizados serviços de “revitalização asfáltica na Alameda 22 de setembro, Castanhal II”;

128

Proposição nº.099/2022 – de iniciativa do Vereador Ezequiel das Campanhas – o qual requer

129

que seja enviado expediente a Excelentíssima Senhora Francineti Maria Rodrigues Carvalho,

130

Prefeita municipal de Abaetetuba, para que a mesma demande esforços junto a Senhora

131

Zenilda Trindade, Secretária Municipal de Obras, garantindo a viabilização da construção

132

urgente de uma canaleta e instalação de tubos de drenagem na Alameda Esmeralda Cardoso

133

perímetro compreendido entre a Av. Acre e Av. Roraima (bairro Francilândia); Proposição

134

nº.100/2022 – de iniciativa do Vereador Vagner Sena – o qual requer que seja enviado

135

expediente a Excelentíssima Senhora Prefeita municipal para que por meio da Secretaria

136

responsável determine que sejam realizados serviços de revitalização da Travessa Aristides

137

Reis e Silva, localizada no bairro São Lourenço; Proposição nº.101/2022 – de iniciativa do

138

Vereador Regi Mota - o qual requer que seja enviado expediente a Prefeita municipal de

139

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

140

senhora Zenilda Trindade da Costa, solicitando serviços de manutenção, reparos e coberturas

141

nos pontos de mototáxis de nossa cidade, o que fica situado na Av. Pedro Rodrigues (em

142

frente a DROGASIL) e no ponto localizado na 15 de agosto (em frente ao hospital das irmâs),

143

principalmente serviços de cobertura para proteger nossos profissionais do sol e da chuva,

144

para que sua saúde seja preservada; Proposição nº.102/2022 – de iniciativa do Vereador

145

Cristiano Lopes - o qual requer que seja enviado expediente a Excelentíssima Senhora

146

Francineti Carvalho, Prefeita municipal de Abaetetuba, para que direcione ao setor

147

competente de sua administração, a estrutura para poço e caixa d’água e a retificação do
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148

gerador no conjugado de energia da escola municipal Felipe Santiago Campelo, localizada no

149

rio Piquiarana (ilhas de Abaetetuba); Proposição nº.103/2022 – de iniciativa da Vereadora Jô

150

Dias - a qual requer que seja enviado expediente ao Poder Executivo a quem compete tal

151

ação de legitimidade da lei, Projeto de Lei Indicativo (em anexo) visando a criação da lei Tito

152

Marques Monteiro Filho, que institui o selo de acessibilidade, no âmbito do município de

153

Abaetetuba; Proposição nº.104/2022 – de iniciativa do Vereador Gelciney Matos – Gel - o qual

154

requer que seja enviado expediente a Prefeita municipal de Abaetetuba, Senhora Francineti

155

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

156

solicitando a realização da pavimentação da Travessa Manoel do Espírito Santo, com asfalto,

157

meio fio e calçadas; Proposição nº.105/2022 – de iniciativa do Vereador Sotério Fagundes - o

158

qual requer que seja enviado expediente à Excelentíssima Senhora Prefeita Francineti Maria

159

Rodrigues Carvalho e ao Secretário Municipal de Educação Jeferson Felgueiras, solicitando a

160

reforma e conclusão do muro da escola municipal de Educação Infantil e Ensino fundamental

161

São Benedito no ramal do Bacuri; Proposição nº.106/2022 – de iniciativa do Vereador Aluisio

162

Corrêa - o qual requer, após deferimento do plenário que a Casa realize uma audiência

163

pública, com data a ser acordada pela Mesa Diretora da Casa, para tratar assuntos

164

relacionados à orla municipal de Abaetetuba, e que sejam convidados entidades de nosso

165

município, como: Prefeitura Municipal de Abaetetuba, Assessoria Jurídica do Poder Executivo,

166

Ministério Público, Fórum de Abaetetuba, Defensoria Pública, Associação de Feirantes,

167

Associação de Barraqueiros, Associação dos Peixeiros, CDL, Secretaria de Meio Ambiente,

168

Secretaria de Obras, Secretaria de Saúde, Secretaria de Assistência Social, Secretaria de

169

Administração, comando da Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, Imprensa e demais órgãos que

170

se acharem necessários; Proposição nº.107/2022 – de iniciativa do Vereador Max Willian - o

171

qual requer que seja enviado expediente a Excelentíssima Prefeita municipal, Senhora

172

Francineti Maria Rodrigues Carvalho, solicitando a pavimentação asfaltica completa da

173

travessa João Nepomuceno, no bairro Algodoal, nesta cidade de Abaetetuba. Submetidas à

174

discussão, os Vereadores Edinho Silva, professora Madalena, Regi Mota, Cristiano Lopes,

175

Max Fera e Ezequiel das Campanhas defenderam a aprovação de seus requerimentos e

176

ressaltaram a necessidade de implementação das propostas pelo Executivo Municipal.

177

Submetidas à votação, as Proposições em pauta foram aprovadas por unanimidade pelo
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178

plenário em única e definitiva discussão e votação. No horário destinado às Lideranças

179

Partidárias, a Vereadora professora Madalena (líder do PSOL) informou que no dia de hoje,

180

às 19:00 h, o PSOL, através da plataforma MIT, estará prestando contas à sociedade sobre a

181

atividade parlamentar que vem desempenhando neste município. Não havendo inscritos para

182

o horário destinado às Lideranças Partidárias e nada mais havendo a tratar, o Senhor

183

Presidente deu por encerrada a presente sessão e convocou a todos para a próxima sessão

184

ordinária, a ser realizada no dia 20 de março, quarta-feira. Em firmeza e para constar foi

185

lavrada a presente ata, que depois de lida e achada conforme, será aprovada pelo plenário e

186

assinada pelos membros da Mesa.

187

Abaetetuba, 11 de maio de 2022.

Aluisio Monteiro Corrêa
PRESIDENTE

Cristiano Silva Lopes
1° SECRETÁRIO

Gilberto Raulino Costa
VICE-PRESIDENTE

Vagner Augusto de Sena Ferreira
2º SECRETÁRIO

