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ATA N°. 009 DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE ABAETETUBA, REALIZADA EM 30.03.2022. 

 
Aos trinta 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 Presidente, 2 

vereador Aluísio Monteiro Corrêa, solicitou ao Senhor 1º Secretário, Vereador Cristiano Silva 3 

Lopes a proceder a chamada dos Senhores Vereadores e das Senhoras Vereadoras presentes, 4 

da qual constaram o(a)s seguintes: Aloísio Monteiro Corrêa, Gilberto Raulino Costa, Cristiano 5 

Silva Lopes, Vagner Augusto de Sena Ferreira, Edileuza Viégas Muniz, Ezequiel Viégas do 6 

Rego, Jociane de Jesus Bitencourt Dias, Maria Madalena Silva da Silva, Max Willian Sousa 7 

Farias, Reginaldo Rodrigues Mota, Fernandes de Oliveira Anselmo, Emerson João Negrão 8 

Rodrigues e Edinho Silva. Havendo número legal o Senhor Presidente deu por aberto os 9 

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

constou: Projeto de Lei n° 011/2022 – o qual inclui no calendário oficial do município de 11 

Abaetetuba o dia municipal do entregador e entregadora de delivery, de iniciativa do Vereador 12 

Vagner Sena; Projeto de Lei n° 016/2022 – o qual altera a denominação da escola municipal de 13 

educação infantil São Sebastião, localizada no bairro São Sebastião na cidade de Abaetetuba e 14 

dá outras providências, de iniciativa do Vereador Cristiano Lopes; Projeto de Lei n° 011/2021 – 15 

Considera de Utilidade Pública Municipal a entidade Associação Comunitária De Moradores do 16 

Bairro São Domingos da Angélica e dá outras providências, de iniciativa do Vereador Gelciney 17 

Matos de Carvalho e Requerimento Verbal n° 003/2022 - para solicitar da Mesa Diretora, que 18 

encaminhe expediente à Prefeita Municipal de Abaetetuba, solicitando da nobre gestora, que 19 

providencie através do órgão competente de seu governo, um número para disque denúncia, 20 

para à população abaetetubense denunciar àquelas pessoas que jogam entulhos nos 21 

logradouros públicos, fora da data do calendário, oriundo do gabinete do Vereador Vagner Sena. 22 

No horário destinado ao Pequeno Expediente, pronunciou-se o Vereador Aluísio Corrêa para 23 

justificar as ausências dos Vereadores Gelciney Matos e Sotério Fagundes, dadas em razão de 24 

problemas de saúde. Pronunciou-se o Vereador Max Fera para destacar os serviços de 25 

drenagem na rua Sandoval de Lima e a revitalização do campo do Vaguito (Algodoal). 26 

Pronunciou-se a Vereadora Edileuza Muniz para sugerir que a sessão solene para a eleição da 27 
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Mesa Diretora do próximo sábado (02/04) pudesse ser adiada, devido a vários compromissos 28 

dos parlamentares. Além disso, a parlamentar questionou a falta de entendimento entre as 29 

equipes de trabalho no âmbito da Secretaria Municipal de Educação e sugeriu à Mesa uma 30 

reunião entre os parlamentares, o setor de Recursos Humanos da SEMEC e o Secretário de 31 

Educação para debater a forma como está sendo feita a lotação dos professores. Ato contínuo, 32 

o Senhor Presidente proferiu os ditames do parágrafo único da resolução n.º 002/2018, que diz 33 

ser obrigatória a eleição da Mesa Diretora no dia 02/04 do segundo ano da legislatura, não 34 

sendo possível, portanto, atender ao pedido da Vereadora Edileuza Muniz no que diz respeito à 35 

alteração da data de eleição da Mesa Diretora. Pronunciou-se a Vereadora Madalena Silva para 36 

solicitar da Mesa Diretora a retirada da Ordem do Dia, o Projeto de Lei nº. 017/2021, que altera o 37 

calendário oficial do município de Abaetetuba para incluir o dia municipal de luta contra o 38 

encarceramento da juventude negra, a ser comemorado anualmente no dia 20 de junho, de sua 39 

autoria. A parlamentar alegou que o Projeto de Lei n° 074/2021, de iniciativa do Poder Executivo 40 

contempla sua expectativa em relação à matéria de que trata o Projeto de Lei nº. 017/2021. 41 

Pronunciou-se o Vereador Regi Mota para solicitar à Mesa Diretora que encaminhe votos de 42 

congratulações ao Governador do Estado em face da destinação de asfalto ao município. 43 

Pronunciou-se o Vereador Edinho Silva para anunciar a vinda do governador do Estado ao 44 

município para entregar à população a escola Basílio de Carvalho, a reforma do prédio da 45 

Perícia Criminal neste município, cheques do programa “sua casa”, além de outras ações. 46 

Pronunciou-se o Vereador Cristiano Lopes para informar que, através de esforços do deputado 47 

Vanderlam, será possível a assinatura da ordem de serviço para cobertura da quadra de 48 

esportes da APAE- Abaetetuba. No horário destinado à Tribuna Popular, pronunciou-se o 49 

Senhor Amilton Cardoso da Costa, quem apontou várias necessidades da população, em 50 

especial por saúde e mobilidade urbana. Ao fim de seu pronunciamento, o orador exigiu uma 51 

resposta escrita dos parlamentares sobre que será feito para sanar os problemas indicados. 52 

Ainda no horário destinado à Tribuna Popular, pronunciou-se a Senhora Maria Imaculada Ribeiro 53 

dos Santos, conselheira tutelar no município. Na ocasião a oradora comentou sobre a atuação 54 

dos conselheiros tutelares neste município e pontuou várias demandas da classe, especialmente 55 

em relação à atualização da remuneração, pois há anos a categoria encontra-se com suas 56 

remunerações defasadas; nesse sentido, a oradora solicitou dos parlamentares a aprovação de 57 
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Proposição n° 071/2022, de iniciativa da Vereadora Madalena Silva, que requer ao Poder 58 

Executiva a atualização da remuneração dos conselheiros tutelares. Por fim, pronunciou-se o 59 

Senhor Camilo Andrade Areia, idealizador do projeto “a batalha do miriti”, de cunho artístico e 60 

cultural por meio do qual o jovem tem espaço para desenvolver e divulgar sua arte. Na ocasião, 61 

o orador comentou sobre a proposta do projeto, que é a de dar visibilidade às demandas dos 62 

jovens da periferia e incentivar a produção de políticas públicas voltadas para esses jovens. 63 

Tendo em vista essa necessidade, o orador solicitou apoio dos parlamentares para que o projeto 64 

possa se expandir e chegar à outras áreas da cidade. Passou então ao Grande Expediente. 65 

Devidamente inscrito, pronunciou-se o Vereador Emerson Negrão para informar que a 66 

comunidade do rio Caripetuba será atendida por um médico, ficando a definir apenas o local 67 

onde este fará o atendimento. O parlamentar também falou da necessidade da implantação de 68 

uma UBS no bairro de Santa Rosa, já que os moradores, quando se trata de atenção básica, se 69 

deslocam para outros pontos da cidade. Pronunciou-se o Vereador Max Fera para falar de sua 70 

Proposição, o qual solicita a reforma e ampliação da escola Adriano Cardoso (bairro Jarumã). 71 

Falou também do quanto é comprometido com as atribuições de seu cargo e com a população 72 

que o elegeu Vereador. Pronunciou-se a Vereadora Edileuza Muniz para apoiar a demanda dos 73 

conselheiros tutelares e informar que, através da professora Alzilene, coordenadora da 74 

Educação Infantil da SEMEC, teve notícia de que a lotação das creches municipais será refeita. 75 

A parlamentar também informou que amanhã (31/03), às 15h00min horas, a Comissão de Saúde 76 

e Educação estará reunida com os trabalhadores da educação para dar prosseguimento a 77 

discussão em relação ao pagamento do novo piso nacional aos trabalhadores inativos do 78 

município. Pronunciou-se a Vereadora Madalena Silva para debater o objeto de sua Proposição 79 

Legislativa, que trata a atualização da remuneração dos conselheiros tutelares; a parlamentar 80 

também mencionou a caminhada do dia 02/04, que teve como proposta a conscientização da 81 

população em relação ao transtorno do espectro autista. Pronunciou-se o Vereador Regi Mota 82 

para ressaltar o trabalho dos parlamentares, argumentando que todos têm trabalhos junto às 83 

comunidades, os quais, semanalmente, por meio de Proposições apontam como deve ser 84 

direcionado o trabalho do Poder Executivo, contudo o Vereador frisou que a efetiva realização 85 

dos serviços propostos pelos parlamentares depende exclusivamente do Poder Executivo, o 86 

qual tem a atribuição constitucional de administrar. Também inscrito, o Vereador Edinho Silva 87 
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debateu acerca do inchaço na folha de pagamentos da Secretaria de Educação, a qual inclusive 88 

tem servidores lotados em outros setores da administração pública, mas que constam na folha 89 

de pagamento da referida Secretaria. Além disso, o Vereador apontou vários problemas 90 

ocorridos com o inchaço da folha, como a dificuldade na lotação dos servidores e não 91 

pagamento do abono salarial aos professores. Pronunciou-se a Vereadora Jô Dias para informar 92 

que o sistema de saúde do município já conta com um médico especialista em cardiologia, que 93 

estará atendendo a população pelo serviço de telemedicina. A parlamentar disse que em breve o 94 

serviço de telemedicina será estendido para outras especialidades, como a neurologia. A 95 

Vereadora também abordou o conteúdo de sua Proposição Legislativa e disse que seu mandato 96 

está pronto para receber demandas e dialogar com a população. Anunciada a Ordem do Dia, o 97 

Senhor Presidente passou a submeter ao plenário a matéria em pauta. Em pauta o Projeto de 98 

Lei nº. 007/2022 – que denomina a Secretaria Municipal de Educação do município de 99 

Abaetetuba - SEMEC, de “Secretaria Municipal de Educação – SEMEC professor Pedro 100 

Negrão” e dá  outras providências, de iniciativa do Vereador Emerson Negrão e outros. Feita 101 

a leitura do Projeto de Lei n° 007/2022 pelo Senhor 1º Secretário, este foi submetido à 102 

discussão; na ocasião o Vereador Fernandes Anselmo lembrou que o homenageado pelo 103 

Projeto de Lei foi o responsável por sua filiação no Partido Liberal e ressaltou a grande 104 

habilidade política e profissional que o senhor Pedro Negrão teve em vida. Submetido à votação, 105 

o Projeto de Lei n° 007/2022 foi aprovado por unanimidade pelo plenário em 2ª discussão e 106 

votação. Em pauta o Projeto de Lei nº. 008/2022– que altera a denominação do Centro de 107 

Artes e Esportes Unificados, para “Centro de Artes e Esportes Unificados Gilson de 108 

Araújo Quaresma” e dá outras providências – de iniciativa do Vereador Gelciney Matos. Lido 109 

o Projeto de Lei n° 008/2022, o Senhor Presidente passou a submetê-lo à discussão pelos 110 

parlamentares. Não havendo debatedores inscritos, o Projeto de Lei n° 008/2022 foi submetido à 111 

votação e aprovado por unanimidade pelo Plenário em 2ª discussão e votação. Em pauta o 112 

Projeto de Lei n°. 009/2022 – que denomina a Secretaria Municipal de Saúde - SESBAB de 113 

“Secretaria Municipal de Saúde André Dias” e dá outras providências, de iniciativa do 114 

Vereador Sotério Fagundes. Após a leitura do Projeto de Lei n° 009/2022, este foi submetido à 115 

discussão. Na ocasião a Vereadora Jô Dias elogiou o autor do Projeto pela iniciativa de 116 

homenagem póstuma ao cidadão André Dias; a Vereadora disse ser justa e merecida tal 117 
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homenagem e lembrou o quanto seus familiares ainda sofrem pelas irreparáveis perdas de dois 118 

de seus familiares no ápice da pandemia da Covid-19. Submetido à votação, o Projeto de Lei n° 119 

009/2022 foi aprovado por unanimidade pelo plenário em 2ª discussão e votação. Em pauta o 120 

Projeto de Lei nº. 010/2022 – que denomina o complexo esportivo do bairro Francilândia 121 

de “campo de esporte Alcides Pantoja Pinheiro e dá outras providências, de iniciativa do 122 

Vereador Gelciney Matos. Realizada a leitura do Projeto de Lei em pauta, o Senhor Presidente 123 

passou a submetê-lo à discussão; não havendo debatedores inscritos, o Projeto de Lei nº 124 

010/2022 foi submetido à votação e aprovado por unanimidade pelo plenário em 2ª discussão e 125 

votação. Em pauta o Projeto de Lei nº. 011/2022 – que denomina a Casa dos Conselhos 126 

Intersetoriais de “Paulo Marques Pinheiro” e dá outras providências, de iniciativa das 127 

Vereadoras Edileuza Muniz e Madalena Silva. Lido o Projeto de Lei n°. 011/2022, passou-se a 128 

sua discussão pelos parlamentares; não havendo debatedores inscritos, o Projeto de Lei n°. 129 

011/2022 foi submetido à votação e aprovado por unanimidade pelo plenário em 2ª discussão e 130 

votação. Em pauta as Proposições Legislativas: Proposição nº. 070/2022 – de iniciativa do 131 

Vereador Aluisio Correa – o qual requer que a Mesa Executiva da Casa envie expediente a 132 

Excelentíssima Prefeita municipal, Francineti Maria Rodrigues Carvalho, solicitando que a 133 

mesma autorize ao setor competente de seu governo a implantar em nosso município um centro 134 

de acolhimento para idosos em situação de abandono e outras vulnerabilidades, com espaço 135 

totalmente adaptado para a terceira idade com pisos antiderrapantes, barras de apoio, rampas e 136 

outros itens de segurança essenciais para essa fase da vida; Proposição nº. 071/2022 – de 137 

iniciativa da Vereadora Madalena Silva – a qual requer que a Mesa Executiva da Casa envie 138 

expediente a Excelentíssima Prefeita Francineti Carvalho e esta determine ao setor competente 139 

de seu governo, o reajuste salarial dos conselheiros tutelares do município de Abaetetuba; 140 

Proposição nº. 072/2022 – de iniciativa do Vereador Regi Mota  – o qual requer que a Mesa 141 

Executiva da Casa envie expediente a sua excelência, Prefeita municipal Francineti Maria 142 

Rodrigues Carvalho e ao Secretário Municipal de Educação, Jefferson Felgueiras solicitando 143 

reforma e ampliação da escola de ensino fundamental Nossa Senhora de Nazaré – localidade 144 

de Alto Itacuruçá, transformando o espaço da escola em um ambiente favorável para os alunos; 145 

Proposição nº. 073/2022 – de iniciativa do Vereador Ezequiel das Campanhas – o qual requer 146 

que a Mesa Executiva da Casa envie expediente a Excelentíssima Senhora Francineti Maria 147 
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Rodrigues Carvalho, Prefeita municipal de Abaetetuba, e ao Secretário de Educação Senhor 148 

Jefferson Felgueiras, propondo a realização de um projeto ação de educação mental nas 149 

escolas do município de Abaetetuba; Proposição nº. 074/2022 – de iniciativa do Vereador Elder 150 

da Silva – o qual requer que a Mesa Executiva da Casa envie expediente a Excelentíssima 151 

Senhora Francineti Carvalho - Prefeita municipal, solicitando a construção de uma calçada ou a 152 

pavimentação asfáltica na entrada de acesso da escola municipal de ensino infantil Adriano 153 

Rodrigues Cardoso, km 03, estrada de Beja, bairro Jarumã; Proposição nº. 075/2022 – de 154 

iniciativa da Vereadora Edileuza Muniz – a qual requer que a Mesa Executiva da Casa envie 155 

expediente a Prefeita municipal Francineti Maria Rodrigues Carvalho, para que encaminhe ao 156 

setor competente de seu governo a tomar providências necessárias e urgentes para a “limpeza e 157 

manutenção do poço e da caixa d’água que abastece a escola Nossa Senhora Auxiliadora do 158 

ramal Itacupé” que vise a melhorar a qualidade e fornecimento da água para a comunidade 159 

escolar; Proposição nº. 076/2022 – de iniciativa do Vereador Sotério Fagundes – o qual requer 160 

que a Mesa Executiva da Casa envie expediente a Excelentíssima Senhora Prefeita Francineti 161 

Maria Rodrigues Carvalho e à Secretária Municipal de Obras e Viação, solicitando que seja 162 

providenciada a iluminação pública da Colônia Nova; Proposição nº. 077/2022 – de iniciativa do 163 

Vereador Fernandes Sabiá – o qual requer que a Mesa Executiva da Casa envie expediente a 164 

Excelentíssima Senhora Prefeita municipal Francineti Maria Rodrigues Carvalho, solicitando que 165 

autorize a Secretaria de Obras que se faça a colocação de tubos no ramal Santo Expedito 166 

localizado na cabeçeira do Itacuruçá médio, próximo ao posto de saúde Damiana Barreto 167 

Ferreira, para que os moradores possam trafegar com tranquilidade; Proposição nº. 078/2022 – 168 

de iniciativa do Vereador Gilberto Costa – o qual requer que a Mesa Executiva da Casa envie 169 

expediente a Excelentíssima Prefeita municipal Francineti Maria Rodrigues Carvalho e à 170 

Secretária de Obras na pessoa da Senhora Zenilda Trindade, solicitando a continuação da obra 171 

parada a 10 anos, dos serviços de coleta de entulhos, meio fio e asfalto, da Travessa da 172 

Angélica (antigo ramal da Angélica no prolongamento da Travessa Sergipe), bairro Francilândia; 173 

Proposição nº. 079/2022 – de iniciativa da Vereadora Jô Dias – a qual requer que a Mesa 174 

Executiva da Casa envie expediente a Excelentíssima Prefeita municipal para que - via 175 

Secretaria Municipal de Obras realize pavimentação asfáltica e meio-fio da Avenida Goiás, entre 176 

Minas Gerais e Alagoas, bairro Francilância; Proposição nº. 080/2022 – de iniciativa do Vereador 177 
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Cristiano Lopes – o qual requer que a Mesa Executiva da Casa envie expediente a 178 

Excelentíssima Senhora Prefeita municipal Francineti Maria Rodrigues Carvalho, solicitando 179 

iluminação pública, na rodovia Dr. João Miranda, entrada da Alameda Canaã, com troca de 180 

lâmpadas e funcionamento das mesmas, serviço que se constitui de fundamental importância 181 

para a comunidade; Proposição nº. 081/2022 – de iniciativa do Vereador Max Willian – o qual 182 

requer que a Mesa Executiva da Casa envie expediente a Excelentíssima Prefeita municipal 183 

Senhora Francineti Maria Rodrigues Carvalho, solicitando reforma e ampliação da escola 184 

Adriano Cardoso, localizada no bairro Jarumã, Abaetetuba; Proposição nº. 082/2022 – de 185 

iniciativa do Vereador Gelciney Matos – o qual requer que a Mesa Executiva da Casa envie 186 

expediente a Excelentíssima Prefeita municipal, Senhora Francineti Maria Rodrigues Carvalho, 187 

solicitando melhorias no prédio da escola municipal Costa Maratauíra, com ampliação para que 188 

funcione em regime de tempo integral e sala para brinquedoteca. Submetidas à discussão, os 189 

Vereadores Regi Mota, Edileuza Muniz, Cristiano Lopes defenderam a aprovação de seus 190 

requerimentos. Submetidas à votação, as Proposições em pauta foram aprovadas por 191 

unanimidade pelo plenário em única e definitiva discussão e votação. No horário destinado às 192 

Lideranças Partidárias, o líder do PSD, Vereador Regi Mota, disse que irá entregar 193 

pessoalmente ao governador do Estado a Proposição na qual o parlamentar reivindica o 194 

funcionamento de um centro oncológico nas dependências do hospital regional Santa Rosa. 195 

Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente deu por encerrada a presente sessão e 196 

convocou a todos para a próxima sessão ordinária, a ser realizada no dia 06 de março, quarta-197 

feira. Em firmeza e para constar foi lavrado a presente ata, que depois de lida e achada 198 

conforme, será aprovada pelo plenário e assinada pelos membros da Mesa.  199 

Abaetetuba, 20 de março de 2022.  200 
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