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ATA N°. 012 DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA
MUNICIPAL DE ABAETETUBA, REALIZADA EM 20.04.2022.
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Aos vinte dias do mês de abril de dois mil e vinte e dois, no plenário da Câmara
Municipal de Abaetetuba – Mário Ferreira Fonseca – ao horário regimental, o Senhor
Presidente, Vereador Aluísio Monteiro Corrêa, solicitou ao Senhor 1º Secretário, Vereador
Cristiano Silva Lopes a proceder a chamada dos Senhores Vereadores e das Senhoras
Vereadoras presentes, da qual constaram o(a)s seguintes: Aluísio Monteiro Corrêa, Gilberto
Raulino Costa, Cristiano Silva Lopes, Vagner Augusto de Sena Ferreira, Edileuza Viégas
Muniz, Ezequiel Viégas do Rego, Jociane de Jesus Bitencourt Dias, Max Willian Sousa Farias,
Reginaldo Rodrigues Mota, Fernandes de Oliveira Anselmo, Emerson João Negrão Rodrigues,
Edinho Silva e Sotério Oliveira Fagundes. Havendo número legal o Senhor Presidente deu por
aberto os trabalhos da presente sessão submetendo à discussão as atas dos dias 30 de março
e 06 de abril. Não havendo retificações do que costa nas atas, estas foram submetidas à
votação e aprovadas por unanimidade pelo plenário. Em seguida o Senhor Presidente
autorizou a leitura do expediente recebido. Do expediente constou: Ofício n°4300/DL-2021,
encaminhando a Moção n° 954/2021, de autoria da Deputada Estadual Ana Cunha. No horário
destinado ao Pequeno Expediente, o vereador Aluísio Corrêa justificou a ausência do Vereador
Gelciney Matos e da Vereadora professora Madalena, dadas em razão de problemas de saúde
dos parlamentares. Também se pronunciaram, nesta ordem, os Senhores Vereadores Ezequiel
das Campanhas, Sotério Fagundes, Emerson Negrão, Cristiano Lopes, Regi Mota, Vagner
Sena e Edileuza Muniz. Não havendo inscritos para o pronunciamento na Tribuna Popular,
passou-se ao Grande Expediente. Devidamente inscrito, pronunciou-se o vereador Ezequiel
das Campanhas para ressaltar a necessidade de maior abertura e cobertura dos serviços
oferecidos no Hospital Regional Santa Rosa à população desta cidade, haja vista o município
ainda não possuir o bloco cirúrgico no hospital municipal, ocasionando o deslocamento de
pacientes a outros municípios do Baixo - Tocantins para a realização de cirurgias relativamente
simples. Pronunciou-se a vereadora Jô Dias para compartilhar a posição do Vereador que lhe
antecedeu, disse ser grata a tudo o que o Hospital Regional já oferece à população local,
contudo, é evidente que mais serviços cheguem a mais pessoas neste município. Além disso, a
parlamentar comentou sobre o serviço de tapa buracos, realizados pela Prefeitura e debateu
acerca do conteúdo de sua Proposição Legislativa. Devidamente inscrito, pronunciou-se o
Vereador Max Fera para informar que visitou comunidades ribeirinhas do município e
identificou a necessidade de revitalização das unidades de saúde do rio Ajuaí e do rio Paruru,
informou também que essas demandas já foram levadas ao Senhor Charles Tocantins,
Secretário Municipal de Saúde, quem se comprometeu a solucionar os problemas. Ao final, o
Vereador sugeriu que uma lancha, com sistemas de refrigeração, possa ser utilizada para levar
às comunidade das ilhas do município campanhas de vacinação. Pronunciou-se o Vereador
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Sotério Fagundes para justificar os motivos pelos quais o Senhor Jeferson Felgueiras,
Secretário Municipal de Educação, adiou a reunião que fora agendada com os Vereadores para
o dia 18/04 e informou que o Secretário, caso haja concordância dos parlamentares, poderá
recebê-los amanhã (21.04), às 9:00 horas, em sua residência. O parlamentar disse que a
gestão Municipal não nega os problemas por que passa a educação pública, especialmente em
relação a infraestrutura das escolas, por isso esta trabalha arduamente para superá-los, citou a
reforma da escola Santa Luzia, a retomada dos serviços na Creche Manoel Negrão e Pedro
Ferreira Costa; além disso, frisou que já está em andamento a licitação para a reforma da
escola Raimundo Pau X. Pronunciou-se o Vereador Edinho Silva para falar sobre sua
Proposição Legislativa em pauta na Ordem do Dia, solicitando a realização de serviços de
drenagem, desobstrução das galerias e caixas de passagem de águas pluviais da Rodovia Dr.
João Miranda, no trecho entre a faculdade FAM e bar/restaurante bar do amigo. O parlamentar
questionou a aquisição no valor de, aproximadamente, um milhão e seiscentos mil reais em
tubos para este tipo de serviço e até o momento, segundo o parlamentar, a cidade continua
com diversos pontos de alagamento. Pronunciou-se o Vereador Regi Mota para criticar a
ausência do Senhor Secretário Municipal de Educação na reunião agendada pelo próprio
Secretário; o Vereador disse que o episódio pode ser considerado desrespeito aos Vereadores
e corrobora com a tese de que falta planejamento ao Secretário. Pronunciou-se o Vereador
Vagner Sena para parabenizar o Presidente da Assembleia Legislativa do Estado, Deputado
Chicão, pela passagem de seu aniversário e discutir sobre sua Proposição Legislativa em
pauta na Ordem do Dia. Por fim, a Vereadora Edileuza Muniz comunicou que está confirmada
para o dia 21.04, quinta-feira, às 9:00h, a reunião com o Secretário de Educação, na residência
do Senhor Secretário. A parlamentar disse que há uma série de pautas para ser tratada, em
especial acerca do transporte escolar e alimentação escolar, que são objetos de
questionamentos da população e necessitam de esclarecimentos. Ao final, a parlamentar
defendeu a realização de uma audiência pública para debater a educação pública no
município, para que se possa inferir melhor a respeito das políticas públicas educacionais e
acerca do planejamento que está sendo feito pelo Poder Público. Anunciada a Ordem do Dia, o
Senhor Presidente passou a submeter ao plenário a matéria em pauta. Em pauta o Projeto de
Lei nº.070/2021 – que dispõe sobre a proibição de queima, soltura e manuseio de fogos de
artifícios que causem poluição sonora no município de Abaetetuba, de iniciativa da Vereadora
professora Maria Madalena Silva da Silva e Vereadores Emerson Negrão e Vagner Sena. Lido
o parecer favorável da Comissão de Justiça e Redação Final ao referido Projeto de Lei,
observou-se a sugestão de emendas modificativa e aditiva ao Projeto de Lei n° 070/2021, a
saber: Emenda Modificativa ao Artigo 1º, passando o parágrafo único a parágrafo primeiro,
mantendo a mesma redação; Emenda aditiva ao Artigo 1º, acrescentando o parágrafo 2º com
a seguinte redação: “Parágrafo 2º - Excetuam-se da regra prevista no “caput” deste artigo os
fogos de vista, assim denominados aqueles que produzem efeitos visuais sem estampido,
assim como os similares que acarretam barulho de baixa intensidade”. Submetido à discussão,
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o Vereador Sotério Fagundes (Presidente da Comissão de Justiça e Redação Final) defendeu
a aprovação do parecer, argumentando que a comissão emite tal parecer ancorada em
aspectos normativos e determinações já aplicadas em todo o território nacional. Submetido à
votação, o parecer da Comissão de Justiça e Redação Final foi aprovado por unanimidade pelo
plenário em única e definitiva discussão e votação. Ato contínuo, o Senhor Presidente solicitou
que fosse feita a leitura do parecer favorável da Comissão de Ecologia e Meio Ambiente ao
Projeto de Lei n° 070/2021. Da leitura, constatou-se a sugestão de emenda aditiva, inserindo
no texto o seguinte artigo (que passará a ser o 2º artigo), a saber: “Art. 2° O descumprimento
ao disposto nessa lei acarretará ao infrator a imposição de multa na monta de 50 (cinquenta) a
1.000 (mil) Unidades Fiscais de Referência do Município, na primeira infração, e suspensão
das atividades por até trinta dias, sem prejuízo da multa, nas infrações subsequentes,
conforme estabelece o Art.178, XVII da Lei nº.288/2009, que Institui a Política Municipal de
Meio Ambiente e sobre o Sistema Municipal de Meio Ambiente - SIMMA e estabelece normas
gerais para a administração da qualidade ambiental do município de Abaetetuba-Pa”.
Submetido à discussão o Vereador Ezequiel das Campanhas disse que a aplicação da multa é
necessária para garantir a efetividade do Projeto e sua fiel execução. Submetido à votação, o
parecer da Comissão de Ecologia e Meio Ambiente ao Projeto de Lei n° 070/2021 foi aprovado
por unanimidade pelo plenário em única e definitiva discussão e votação. Em prosseguimento,
o Senhor Presidente solicitou ao Senhor 1º Secretário que fizesse a Leitura do Projeto de Lei n°
070/2021 e, em seguida, passou a submetê-lo à discussão pelo plenário. Na ocasião o
Vereador Fernandes Anselmo parabenizou os proponentes do Projeto e comentou que, caso a
proposta seja assimilada pela população e produza, de fato, os efeitos que propõe, será um
grande passo para uma sociedade mais solidária e empática. Ainda em discussão, o Vereador
Emerson Negrão disse que as modificações propostas pelas comissões aprimoraram o Projeto.
Falou que há uma questão cultural em torno da soltura de fogos; contudo, o projeto visa
garantir o bem-estar da população, em especial o de crianças com diagnostico de autismo, por
conta do ruído produzido por alguns tipos de fogos de artifício. Além disso, há também uma
preocupação com a questão ambiental, já que não se sabe os efeitos desse ruído sobre os
animais, como cães e gatos. Submetido à votação, o Projeto de Lei n° 070/2021 foi aprovado
por unanimidade pelo plenário em 1ª discussão e votação. Em pauta o Decreto Legislativo
nº.002/2022 – dispõe sobre autorização legislativa nº.001/2022 para a Prefeita municipal
ausentar-se do Município, de iniciativa da Mesa Diretora. Lido o parecer favorável da Comissão
de Justiça e Redação Final ao referido Projeto de Decreto Legislativo, este foi submetido à
discussão pelo plenário. Na ocasião, o Vereador Sotério Fagundes defendeu a aprovação do
parecer, argumentando que é função da Câmara autorizar o chefe do Poder Executivo a
ausentar-se do município por período superior a 15 dias e ao pedir tal autorização, a Prefeita
demonstra seu respeito com o Poder Legislativo. Ainda em discussão, os Vereadores Edinho
Silva e Regi Mota sinalizaram voto contrário à autorização legislativa, já que o município passa
por graves problemas, sobretudo na área de educação. Por sua vez, os Vereadores Emerson
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Negrão e Aluísio Corrêa argumentaram que o município elegeu um vice-Prefeito e confiam que
este fará uma excelente gestão no período em que a Prefeita estará ausente; ademais,
disseram que o gozo de férias é direito de qualquer trabalhador, e Senhora Prefeita, por tudo
que passou recentemente, como o falecimento de sua mãe e sua internação clínica em face da
Covid, seu período de férias é justo, merecido e, sobretudo, legal. Submetido à votação, o
parecer da Comissão de Justiça e Redação Final ao Projeto de Decreto Legislativo n°
002/2022 foi aprovado por maioria absoluta pelo plenário, computando voto contrário do
Vereador Edinho Silva e abstenção do Vereador Regi Mota. Em prosseguimento, o Senhor
Presidente solicitou ao Senhor 1º Secretário que fizesse a leitura do Projeto de Decreto
Legislativo em pauta. Submetido à discussão, o Vereador Fernandes Anselmo argumentou que
é direito do qualquer trabalhador o período de férias e resultou que o plenário deve ter empatia
ao votar o Projeto, haja vista tudo o que a Excelentíssima Prefeita passou em sua vida privada
em um período recente, ademais não há nenhuma ilegalidade ou mesmo imoralidade na
autorização legislativa. Submetido à votação o Projeto de Decreto Legislativo foi aprovado por
maioria absoluta pelo plenário em única e definitiva discussão e votação, computando voto
contrário do Vereador Edinho Silva. Em pauta as Proposições Legislativas: Proposição
nº.108/2022 – de iniciativa do Vereador Aluisio Correa – o qual que a Mesa Diretora da Casa,
encaminhe expediente à Prefeita municipal de Abaetetuba, Senhora Francineti Maria Rodrigues
Carvalho solicitando o encaminhamento a esta Casa de proposta de lei que trate da redução
da jornada de trabalho, prevista na lei federal nº. 13.370/2016, aos servidores que têm filhos
com TEA; Proposição nº.109/2022 – de iniciativa do Vereador Cristiano Silva Lopes – o qual
após decisão favorável do plenário, a Mesa Executiva da Casa, envie expediente a
Excelentíssima Senhora Francineti Carvalho, Prefeita municipal de Abaetetuba, para que
direcione ao setor competente de sua administração, a “instalação de lombadas padronizadas
na Travessa Chico Babal (2ª rua do Bambú), no bairro Francilândia”; Proposição nº.110/2022 –
de iniciativa da Vereadora Edileuza Muniz - seja encaminhado à sua Excelência a Prefeita
municipal Francineti Maria Rodrigues Carvalho, para que encaminhe ao secretário municipal de
saúde o senhor Charles Tocantins,tomar providências necessárias para a “reforma e ampliação
da Unidade de Saúde da Família do rio Quianduba”, bem como a construção de um banheiro
no citado posto, para que vise melhorar a qualidade e agilidade no atendimento aos pacientes;
Proposição nº.111/2022 – de iniciativa do Vereador Edinho Silva – o qual requer a Mesa
Executiva da Câmara envie expediente a Excelentíssima Senhora Francineti Maria Rodrigues
Carvalho - Prefeita municipal de Abaetetuba, solicitando a realização de serviços de drenagem,
desobstrução das galerias e caixas de passagem de águas pluviais da Rodovia Dr. João
Miranda, no trecho entre a faculdade FAM e bar/restaurante bar do amigo; Proposição
nº.112/2022 – de iniciativa do Vereador Ezequiel das Campanhas – o qual requer que seja
provada e consecutivamente encaminhada a Excelentíssima Senhora prefeita municipal,
Francineti Maria Rodrigues Carvalho, para que direcione à Secretaria de Obras, solicitando a
construção de uma Unidade Básica de Saúde, na comunidade do rio Maracapucú Mirí, para
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que os moradores da localidade possam usufruir de atendimento à saúde de qualidade,
necessário e indispensável a cada um; Proposição nº.113/2022 – de iniciativa do Vereador
Gelciney Matos – o qual requer que a Mesa Executiva envie expediente a Prefeita municipal de
Abaetetuba, Senhora Francineti Maria Rodrigues Carvalho, e a Secretaria Municipal de Obras
solicitando a realização de pavimentação da Travessa Manoel da Vera Cruz, com asfalto, meio
fio e calçadas, considerando que a mencionada Travessa encontra-se sem pavimentação ou
qualquer outro cuidado público, o que gera insegurança, acidentes de trânsito e inúmeros
outros perigos aos transeuntes; Proposição nº.114/2022 – de iniciativa do Vereador pastor
Gilberto – o qual requer que a Mesa Executiva encaminhe expediente a Excelentíssima
Prefeita municipal Francineti Maria Rodrigues Carvalho, solicitando que a mesma através da
secretaria competente de seu governo libere o espaço de estacionamento em tempo integral
para veículos de pequeno porte, localizado na Av. D. Pedro II, entre rua Padre Luís Varela e rua
Barão do Rio Branco; Proposição nº.115/2022 – de iniciativa da Vereadora Jô Dias – a qual
requer que a Mesa Executiva envie expediente a prefeitura municipal de Abaetetuba e
Secretaria de Saúde solicitando reforma do posto de saúde de Francilância, com pintura,
instalação do exaustor na cozinha, manutenção dos bancos, banheiros, forro, portas, placas de
identificação, construção de bicicletário, área de recreação e rampa de acesso; Proposição
nº.116/2022 – de iniciativa da Vereadora professora Madalena a qual requer que a Casa
Legislativa realize uma sessão especial a fim de trazer para esta Casa o debate sobre as
Síndromes Raras, convidando para referida audiência órgãos e agentes públicos importantes
para o debate, como o Ministério Público, Defensoria Pública, OAB, III, URE, Secretaria
Municipal de Saúde, Secretaria Municipal de Assistência, a Excelentíssima Prefeita Francineti
Carvalho e todas as Vereadoras e Vereadores desta Casa; Proposição nº.117/2022 – de
iniciativa do Vereador Max Fera – o qual requer que esta Casa encaminhe um expediente a
Excelentíssima Prefeita municipal Senhora Francineti Maria Rodrigues Carvalho, solicitando a
pavimentação asfáltica da Rua Nazaré, localizada no bairro mutirão, cidade de Abaetetuba;
Proposição nº.118/2022 – de iniciativa do Vereador Fernandes Sabiá – o qual requer que esta
Casa encaminhe expediente a Excelentíssima Senhora Prefeita municipal Francineti Maria
Rodrigues Carvalho, solicitando que autorize a Secretaria de Obras a efetuar a limpeza do furo
Xinguzinho localizado às cabeçeiras do rio Xingu; Proposição nº.119/2022 – de iniciativa do
Vereador Vagner Sena – o qual que a Mesa Executiva da Casa, encaminhe expediente a
Excelentíssima Senhora Prefeita municipal Francineti Carvalho para que nos termos
regimentais em atenção ao pedido de moradores do bairro Cristo Redentor, solicite-se à gestão
municipal que através da secretaria responsável determine que sejam realizados serviços de
asfaltamento da Rua Padre Mario Lanciotti,(ocupação Ultralar), bairro: Cristo Redentor;
Proposição nº.120/2022 – de iniciativa das Vereadoras Edileuza Muniz e professoras Madalena
– as quais requerem que a Mesa Executiva da Câmara Municipal de Abaetetuba envie
expediente Excelência a Prefeita Municipal Francineti Maria Rodrigues Carvalho, solicitando
uma audiência pública sobre “educação no município de Abaetetuba”, além de outras
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demandas relacionadas ao tema. E que sejam convidadas a representação da Secretaria
Municipal de Educação, setor de transporte escolar, alimentação escolar, Câmara de
Vereadores, SINTEPP, Conselho Tutelar urbano e rural, Ministério Público e Defensoria Pública
para juntos tomarmos encaminhamentos para resolução dos problemas desta pauta.
Submetidas à discussão, os Vereadores Regi Mota e Edileuza Muniz defenderam a aprovação
de seus requerimentos e parabenizaram todos os proponentes das demais Proposições.
Submetidas à votação, as Proposições em pauta foram aprovadas por unanimidade pelo
plenário em única e definitiva discussão e votação. Não havendo inscritos para o horário
destinado às Lideranças Partidárias e nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente deu por
encerrada a presente sessão e convocou a todos para a próxima sessão ordinária, a ser
realizada no dia 16 de fevereiro, quarta-feira. Em firmeza e para constar foi lavrada a presente
ata, que depois de lida e achada conforme, será aprovada pelo plenário e assinada pelos
membros da Mesa.
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

