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ATA N°.008 DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE ABAETETUBA, REALIZADA EM 23.03.2022. 

 

Aos vinte e três 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, Maria Madalena Silva da Silva, Max Willian Sousa Farias, 7 

Fernandes de Oliveira Anselmo, Gelciney Matos de Carvalho, Emerson João Negrão 8 

Rodrigues, Sotério Oliveira Fagundes. Havendo número legal o Senhor Presidente deu por 9 

aberto os trabalhos da presente sessão autorizando a leitura do expediente recebido. Do 10 

expediente constou: Ofício n° 057/2022-GAB/PMA, convidando os membros do Legislativo 11 

Municipal para participarem da cerimônia em comemoração a emancipação política do 12 

município; o evento realizar-se-á no dia 23/03 às 8:00 horas, na praça Francisco Azevedo 13 

Monteiro;  Projeto de Lei n° 014/2022 – que denomina a Unidade Básica de Saúde do rio 14 

Tucumanduba (ilhas de Abaetetuba) e dá outras providências, de iniciativa do Vereador 15 

Cristiano Lopes. No horário destinado ao Pequeno Expediente, pronunciou-se o Vereador 16 

Emerson Negrão para sugerir à Mesa Diretora que marque uma agenda com o governador do 17 

Estado para levar até este algumas demandas do município, especialmente a questão de 18 

abastecimento de água. Pronunciou-se o Vereador Max Fera para destacar os 139 anos de 19 

emancipação política do município de Abaetetuba. Os Vereadores Ezequiel das Campanhas e 20 

Sotério Fagundes mencionaram o dia mundial da água e a iniciativa da Secretara Municipal de 21 

Meio Ambiente de recuperar o igarapé Castanheira (bairro Multirão). Por fim, a Vereadora 22 

Edileuza Muniz destacou o “III grito das águas”, evento que reuniu várias lideranças para 23 

discutir políticas públicas e os desafios das comunidades ribeirinhas do município. Não 24 

havendo inscritos para o horário destinado à Tribuna Popular, passou-se então ao Grande 25 

Expediente. Devidamente Inscrito, pronunciou-se o Vereador Gelciney Matos para falar sobre a 26 

necessidade da instalação de mais uma Unidade de Pronto Atendimento o município, 27 
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especialmente para o atendimento dos bairros mais afastados do centro da cidade. O 28 

parlamentar também falou do Projeto de Lei de sua autoria, o qual denomina o Centro 29 

Esportivo do bairro São Sebastião e ressaltou o grande legado do homenageado, Gilson 30 

Quaresma, que em vida tanto trabalhou pelo esporte. Ato contínuo, o Vereador Max Fera 31 

ressaltou a necessidade da aplicação do artigo 81 da Lei que instituiu a Política Municipal de 32 

Meio Ambiente, que trata da educação ambiental, haja vista que vários empreendedores do 33 

município vêm, recorrentemente, sendo multados sem sequer saber os motivos da autuação. 34 

Pronunciou-se a Vereadora Edileuza Muniz para informar a agenda da Comissão de Saúde e 35 

Educação da Casa, citando a reunião de ontem (22/03) com os trabalhadores da educação 36 

pública, para tratar a situação dos professores inativos da rede pública de ensino em relação 37 

ao pagamento do novo piso salarial nacional. A parlamentar também informou que a Comissão 38 

estará reunida com a empresa responsável pelo transporte escolar e o setor competente da 39 

SEMEC para discutir os horários de chegada e saída dos ônibus escolares, haja vista que os 40 

alunos, no atual cenário, vêm perdendo horários de aulas por entraves logísticos da empresa 41 

responsável. Por fim, a Vereadora disse que a Comissão também estará reunida com a 42 

diretoria responsável pela educação infantil da SEMEC para discutir a lotação das creches no 43 

município, em que vários profissionais estão sendo prejudicados com perda de carga horária. 44 

Em seguida, pronunciou-se o Vereador Sotério Fagundes, quem elogiou a atuação da 45 

Secretaria de Meio Ambiente em recuperar o Igarapé Castanheira. O parlamentar também 46 

destacou a assinatura do termo de convênio para obras de manutenção no hospital Nossa 47 

Senhora da Conceição entre a Prefeitura e a administração do referido hospital. Pronunciou-se 48 

o Vereador Vagner Sena para destacar o trabalho da equipe de limpeza pública do município, 49 

mas frisou que é necessária a confecção de um novo cronograma dos serviços de retirada de 50 

entulho para informar melhor a população e também conscientizá-la para que respeite o 51 

cronograma e evite despejar lixo nas ruas após os serviços das equipes de limpeza. 52 

Devidamente inscrito, o Vereador Cristiano Lopes discutiu sobre o objeto de sua Proposição 53 

Legislativa, a qual propõe uma audiência pública para discutir a eficácia das políticas púbicas 54 

voltadas para os idosos. O Parlamentar também debateu sobre a importância do trânsito 55 

sinalizado para diminuir a ocorrência de acidentes e melhor politizar a população quanto à 56 

educação no trânsito. Anunciada a Ordem do Dia, o senhor Presidente passou a submeter ao 57 
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plenário a matéria em pauta. Em pauta o Projeto de Lei nº.012/2022 – que dispõe sobre o 58 

reajuste do valor do piso salarial nacional para os profissionais do magistério público da 59 

educação básica ao vencimento-base percebido pelo profissional do magistério 60 

municipal, de iniciativa do Poder Executivo. Lido o Projeto de Lei em pauta, o Senhor 61 

Presidente passou a submetê-lo à discussão pelo plenário; não havendo debatedores inscritos, 62 

o Projeto de Lei n° 012/2022 foi submetido à votação e aprovado por unanimidade em 2ª 63 

discussão e votação. Em pauta o Projeto de Lei nº.007/2022 – que denomina a Secretaria 64 

Municipal de Educação do Município de Abaetetuba - SEMEC, de “Secretaria Municipal 65 

de Educação – SEMEC professor Pedro Negrão” e dá  outras providências, de iniciativa 66 

do Vereador Emerson Negrão e outros. Lido o parecer favorável da Comissão de Justiça e 67 

Redação Final ao Projeto de Lei n° 007/2022, o Senhor Presidente passou a submetê-lo à 68 

discussão. Não havendo debatedores inscritos, o parecer da Comissão ao Projeto de Lei n° 69 

007/2022 foi submetido à votação e aprovado por unanimidade pelo plenário em única e 70 

definitiva discussão e votação. Ato contínuo, foi feita a leitura do Projeto de Lei n° 007/2022 71 

pelo Senhor 1º Secretário. Submetido à discussão, não houve debatedores inscritos. 72 

Submetido à votação, o Projeto de Lei n° 007/2022 foi aprovado por unanimidade pelo plenário 73 

em 1ª discussão e votação. Em pauta o Projeto de Lei nº.008/2022 – que altera a 74 

denominação do Centro de Artes e Esportes Unificados, para  “Centro de Artes e 75 

Esportes Unificados Gilson de Araújo Quaresma” e dá  outras providências – de iniciativa 76 

do Vereador Gelciney Matos. Lido o parecer favorável da Comissão de Justiça e Redação Final 77 

ao Projeto de Lei n° 008/2022, este foi submetido à discussão. Na ocasião os Vereadores 78 

Gelciney Matos, Cristiano Lopes, Max Fera e Ezequiel das Campanhas lamentaram a 79 

irreparável perda deste cidadão e comentaram sobre seu legado, especialmente como agente 80 

público e grande incentivador do esporte no município. Submetido à votação, o parecer da 81 

Comissão foi submetido à votação e aprovado por unanimidade pelo plenário em única e 82 

definitiva discussão e votação. Em prosseguimento, o Senhor Presidente solicitou ao Senhor 1º 83 

Secretário que fizesse a leitura do Projeto de Lei 008/2022. Submetido à discussão, não houve 84 

debatedores inscritos. Submetido à votação, o Projeto de Lei n° 008/2022 foi aprovado por 85 

unanimidade pelo plenário em 1ª discussão e votação. Em pauta o Projeto de Lei n° 009/2022 86 

– que denomina a Secretaria Municipal de Saúde - SESBAB de “Secretaria Municipal de 87 
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Saúde André Dias” e dá outras providências, de iniciativa do Vereador Sotério Fagundes. 88 

Lido o parecer favorável da Comissão de Justiça e Redação Final ao Projeto de Lei n° 89 

009/2022, este foi submetido à discussão pelos parlamentares; não havendo debatedores 90 

inscritos, o parecer da Comissão foi submetido à votação e aprovado por unanimidade pelo 91 

plenário em única discussão e votação. Ato contínuo, o Senhor Primeiro Secretário realizou a 92 

leitura do Projeto de Lei n° 009/2022. Submetido à discussão, os Vereadores Sotério 93 

Fagundes, Vagner Sena, Ezequiel das Campanhas e Aluísio Corrêa ressaltaram ser justa a 94 

homenagem àquele que em vida contribui muito com a saúde pública dentro do município; o 95 

qual, aliás, em pleno o pico da pandemia da Covid-19, não se negou a atender os vários 96 

munícipes que confiavam em seu trabalho e profissionalismo. Submetido à votação, o Projeto 97 

de Lei n° 009/2022 foi aprovado por unanimidade pelo plenário em 1ª discussão e votação.  Em 98 

pauta o Projeto de Lei nº.010/2022 – que denomina o complexo esportivo do bairro 99 

Francilândia de “campo de esporte Alcides Pantoja Pinheiro e dá  outras providências, 100 

de iniciativa do Vereador Gelciney Matos. Realizada a leitura do parecer favorável da Comissão 101 

de Justiça e Redação Final ao referido Projeto de Lei, este foi submetido à discussão pelos 102 

Vereadores; não havendo inscritos para a discussão, o parecer da Comissão foi submetido à 103 

votação e aprovado por unanimidade pelo plenário em única discussão e votação. Logo após, 104 

o Senhor Presidente solicitou ao Senhor 1º Secretário que fizesse a leitura do Projeto de Lei n° 105 

009/2022. Submetido à discussão, não houve debatedores inscritos. Submetido à votação, o 106 

Projeto de Lei n° 010/2022 foi aprovado por unanimidade pelo plenário em 1ª discussão e 107 

votação. Em pauta o Projeto de Lei nº.011/2022 – que denomina a Casa dos Conselhos 108 

Intersetoriais de “Paulo Marques Pinheiro” e dá  outras providências, de iniciativa das 109 

Vereadoras Edileuza Muniz e Madalena Silva. Lido o parecer favorável da Comissão de Justiça 110 

e Redação Final ao Projeto de Lei n° 011/022, este foi submetido à discussão pelo plenário; na 111 

ocasião a Vereadora Edileuza Muniz destacou a importância do homenageado a frente do 112 

sindicato da categoria a qual fazia parte, bem como sua luta por melhores condições de 113 

trabalho para os profissionais da saúde. Submetido à votação, o parecer da Comissão foi 114 

aprovado por unanimidade pelo plenário em única e definitiva discussão e votação. Em seguida 115 

o Senhor Presidente solicitou ao Senhor 1° Secretário que fizesse a leitura do Projeto de Lei n° 116 

011/2022. Submetido à discussão, não houve debatedores inscritos. Submetido à votação, o 117 
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Projeto de Lei n° 011/2022 foi aprovado por unanimidade pelo plenário em 1ª discussão e 118 

votação. Em pauta o Projeto de Decreto Legislativo nº.015/2021 – que dispõe sobre 119 

outorga de titulo honra ao mérito dá outras providencias. Lido o parecer favorável da 120 

Comissão de Justiça e Redação Final ao referido Projeto de Decreto Legislativo, este foi 121 

submetido à discussão pelo plenário; e não havendo debatedores inscritos, o parecer da 122 

Comissão foi submetido à votação e aprovado por unanimidade pelo plenário em única e 123 

definitiva discussão e votação. Ato continuo, o Senhor Presidente autorizou a leitura do Projeto 124 

de Decreto Legislativo n° 015/2021. Submetido à discussão, não houve debatedores inscritos. 125 

Submetido à votação, o Projeto de Decreto Legislativo n° 015/2021 foi aprovado por 126 

unanimidade pelo plenário em única discussão e votação. Em pauta as Proposições 127 

Legislativas: Proposição nº.059/2022 – de iniciativa da Vereadora Edileuza Muniz – a qual 128 

requer que a Mesa Executiva da Casa envie expediente a Excelentíssima Senhora Francineti 129 

Carvalho, para que encaminhe ao setor competente de sua administração a tomar providências 130 

necessárias para a realização de um concurso público para contratação de agentes de trânsito, 131 

que irão complementar o quadro de agentes do nosso município; Proposição nº.060/2022 – de 132 

iniciativa da Vereadora Madalena Silva  – a qual requer que a Mesa Executiva da Casa envie 133 

expediente a Excelentíssima Prefeita Francineti Carvalho e esta encaminhe ao setor de sua 134 

competência, solicitando a construção e efetivação do Plano Municipal de Políticas Públicas 135 

para as Mulheres; Proposição nº.061/2022 – de iniciativa do Vereador Fernandes Sabiá  – o 136 

qual requer que a Mesa Executiva da Casa envie expediente a Excelentíssima Senhora 137 

Prefeita municipal Francineti Maria Rodrigues Carvalho, solicitando que a nobre gestora 138 

autorize a Secretaria de Meio Ambiente a implementar a perfuração de um poço para atender 139 

aos moradores do rio Maúba, próximo ao posto de saúde da localidade, na residencial do 140 

senhor Antônio Marques Abreu dos Santos, conforme consenso entre os moradores da 141 

localidade; Proposição nº.062/2022 – de iniciativa do Vereador Gelciney Matos- o qual requer 142 

seja encaminhado expediente a Excelentíssima Senhora Prefeita municipal, Francineti Maria 143 

Rodrigues Carvalho, solicitando da mesma a construção de mais uma Unidade de Pronto 144 

Atendimento – UPA, e que a mesma seja construída nas proximidades do bairro Cristo 145 

Redentor, para atender aos moradores dos bairros São Domingos da Angélica, Aviação, São 146 

Sebastião, Santa Clara e outros. Proposição nº.063/2022 – de iniciativa do Vereador Ezequiel 147 
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das Campanhas – o qual requer que a Mesa Executiva da Casa envie expediente a 148 

Excelentíssima Senhora Francineti Maria Rodrigues Carvalho, Prefeita municipal de 149 

Abaetetuba, para que seja viabilizada, a aquisição de uma nova ambulância e contratação de 150 

mais uma equipe para o SAMU- Abaetetuba; Proposição nº.064/2022 – de iniciativa do 151 

Vereador pastor Gilberto  – o qual requer que a Mesa Executiva da Casa envie expediente a 152 

Excelentíssima Prefeita municipal Francineti Maria Rodrigues Carvalho e à secretária de Obras, 153 

senhora Zenilda Trindade, solicitando os serviços básicos de limpeza, capina, aterro e 154 

iluminação pública, na rua Dr. João Novais, localizada no bairro Mutirão; Proposição 155 

nº.065/2022 – de iniciativa do Vereador Max Willian – o qual requer que a Mesa Executiva da 156 

Casa envie expediente a excelentíssima Prefeita municipal Senhora Francineti Maria Rodrigues 157 

Carvalho, solicitando a restauração da rua Barão do Rio Branco, perímetro compreendido entre 158 

a praça do skate e a frente da escola estadual Irmã Stella Maria, no bairro Algodoal, no 159 

município de Abaetetuba; Proposição nº.066/2022 – de iniciativa da Vereadora Jô Dias  – a 160 

qual requer que a Mesa Executiva da Casa envie expediente a Prefeita municipal, Francineti 161 

Carvalho, para, via Secretaria Municipal de Obras determine a realização de limpeza e 162 

pavimentação com revestimento de asfalto na travessa Alagoas perímetro compreendido entre 163 

avenida Minas Gerais e Avenida Goiás, bairro Francilância; Proposição nº.067/2022 – de 164 

iniciativa do Vereador Vagner Sena – o qual requer que a Mesa Executiva da Casa envie 165 

expediente a Excelentíssima Senhora Prefeita municipal Francineti Carvalho, para que viabilize 166 

a revitalização com serviços de  terraplenagem, meio fio e asfaltamento da rua Alacid Nunes  167 

localizada na  vila de Beja; Proposição nº.068/2022 – de iniciativa do Vereador Cristiano Lopes 168 

– o qual requer que a Mesa Executiva da Casa realize uma audiência pública para tratar das 169 

políticas públicas existentes e inexistentes em Abaetetuba voltadas à pessoa idosa. Para 170 

referido evento representantes de diversas instituições públicas e sociedade civil organizada 171 

deverão ser convidadas a participar; Proposição nº.069/2022 – de iniciativa do Vereador Aluisio 172 

Corrêa – o qual requer que a Mesa Executiva da Casa envie expediente a Excelentíssima 173 

Prefeita municipal, Francineti Maria Rodrigues Carvalho, a fim de determinar ao setor 174 

competente de sua administração a implantação de uma Unidade Básica de Saúde (UBS) no 175 

bairro Algodoal, atendendo assim, ao apelo dos seus moradores. Submetidas à discussão, não 176 

houve debatedores inscritos. Submetidas à votação, as Proposições em pauta foram 177 
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aprovadas por unanimidade pelo plenário em única e definitiva discussão e votação. Não 178 

havendo inscritos para o horário destinado às Lideranças Partidárias e nada mais havendo a 179 

tratar, o Senhor Presidente deu por encerrada a presente sessão e convocou a todos para a 180 

próxima sessão ordinária, a ser realizada no dia 30 de março, quarta-feira. Em firmeza e para 181 

constar foi lavrada a presente ata, que depois de lida e achada conforme, será aprovada pelo 182 

plenário e assinada pelos membros da Mesa.  183 

 Abaetetuba, 06 de abril de 2022.  184 
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