
 
PODER LEGISLATIVO 

CÂMARA MUNICIPAL DE ABAETETUBA 

Av. D. Pedro II, 1415 - Tele/Fax: 3751-4435 

C.N.P.J.: 04.363.065/0001-52 Caixa Postal nº 6 – CEP: 68.440-000 

E-mail: camara_abaetetuba@hotmail.com. 

Abaetetuba – Pará 

 
ATA N°. 010 DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE ABAETETUBA, REALIZADA EM 06.04.2022. 

 

Aos seis dias do mês de abri de dois mil e vinte e dois, no plenário da Câmara Municipal 1 

de Abaetetuba – Mário Ferreira Fonseca – ao horário regimental, o Senhor Presidente, Vereador 2 

Aluisio Monteiro Corrêa, solicitou ao Senhor 1º Secretário, Vereador Cristiano Silva Lopes a 3 

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

constaram o(a)s seguintes: Aluisio Monteiro Corrêa, Gilberto Raulino Costa, Cristiano Silva 5 

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

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

Reginaldo Rodrigues Mota, Fernandes de Oliveira Anselmo, Edinho Silva e Sotério Oliveira 8 

Fagundes. Havendo número legal o Senhor Presidente deu por aberto os trabalhos da presente 9 

sessão submetendo à discussão as atas dos dias 16 e 23 de março de 2022. Não havendo 10 

quem discutisse o conteúdo das atas, o Senhor Presidente passou a submetê-las à votação; as 11 

atas tiveram aprovação unânime pelo plenário em única e definitiva discussão e votação. Em 12 

prosseguimento o Senhor Presidente autorizou a leitura do expediente recebido. Do expediente 13 

constou: Oficio n°. 020/2022 – da Equipe Gestora da ABENMM, informando a prestação de 14 

contas das emendas parlamentares destinadas à Associação Beneficente Milton Melo; Projeto 15 

de Lei n°. 017/2022 – que dispõe sobre o Dia Municipal da Conscientização do Transtorno do 16 

Espectro Autista e dá outras providências, de autoria da Vereadora professora Madalena Silva; 17 

Projeto de Lei n°. 018/2022 – que institui o programa “tem saída” no âmbito do município de 18 

Abaetetuba, destinado ao apoio às mulheres em situação de violência doméstica e familiar, de 19 

autoria da professora Madalena Silva. No horário destinado ao Pequeno Expediente, 20 

pronunciou-se o Vereador Aluísio Corrêa para justificar as ausências dos Vereadores Gelciney 21 

Matos e Emerson Negrão, dadas em razão de problemas de saúde destes parlamentares. 22 

Pronunciaram-se também os Senhores Vereadores Max Fera, Edileuza Muniz, professora 23 

Madalena, Jô Dias, Vagner Sena, Cristiano Lopes, Ezequiel das Campanhas e Regi Mota; este 24 

último, através de Requerimento Verbal, solicitou da Mesa Executiva que encaminhe expediente 25 

ao Poder Executivo e ao Ministério Público do Estado do Pará - MPPA para que se posicionem 26 

em relação à interdição de parte da orla do município. No horário destinado à Tribuna Popular, 27 



 
PODER LEGISLATIVO 

CÂMARA MUNICIPAL DE ABAETETUBA 

Av. D. Pedro II, 1415 - Tele/Fax: 3751-4435 

C.N.P.J.: 04.363.065/0001-52 Caixa Postal nº 6 – CEP: 68.440-000 

E-mail: camara_abaetetuba@hotmail.com. 

Abaetetuba – Pará 

pronunciou-se o Senhor Eduardo Júnior para informar aos Senhores Vereadores o trabalho 28 

social que desenvolve através de sua bicicleta, a qual utiliza para divulgar campanhas e levar à 29 

comunidade as demandas de pacientes que não possuem condições financeiras para pagar ou 30 

esperar por exames médicos e consultas especializadas por conta da gravidade dos 31 

diagnósticos. O orador disse que as divulgações são feitas por meio de um aparelho de som 32 

acoplado a bicicleta, e necessita trocar a bateria do equipamento, que tem custo de 33 

aproximadamente novecentos reais; nesse sentido, o orador solicitou apoio dos Senhores 34 

parlamentares para que pudesse realizar a troca da bateria e dar continuidade no trabalho 35 

voluntário. Por fim, o orador agradeceu a oportunidade pelo pronunciamento e colocou seu 36 

equipamento de som à disposição dos Vereadores para o que necessitarem. Passou-se então 37 

ao Grande Expediente com o pronunciamento do Vereador Max Fera, quem informou ter 38 

participado de uma reunião com a direção do Departamento Municipal de Trânsito para discutir 39 

as mudanças que irão ocorrer no trânsito em face da alteração de sentido da Avenida São 40 

Paulo, e as melhorias na estrutura das vias ao entorno da Avenida, como a sinalização 41 

horizontal e vertical. Pronunciou-se a Vereadora Edileuza Muniz para informar que esteve 42 

visitando a creche do bairro São Sebastião, onde verificou obras inacabadas; discutiu também 43 

sobre a revitalização da ponte sobre o rio Abaeté e falou da importância da ponte, já que esta 44 

interliga várias comunidades rurais do município. Por fim, a Vereadora agradeceu o Senhor 45 

Charles Tocantins, Secretário Municipal de Saúde, pela visita que fizeram à comunidade do 46 

Quianduba, com a qual o Senhor Secretário comprometeu-se em verificar a possibilidade de 47 

implantação de uma Unidade Básica de Saúde na comunidade. Pronunciou-se a Vereadora 48 

professora Madalena para elogiar a atitude da equipe gestora da Associação Milton Melo em 49 

prestar contas com o que foi feito com os recursos das emendas parlamentares destinadas à 50 

Associação, o que mostra, segundo a parlamentar, o compromisso da entidade com a eficiente 51 

gestão do dinheiro público. A parlamentar também lamentou o acidente com o ônibus escolar no 52 

ramal do Pirocaba e solicitou esclarecimentos da empresa, já que há relatos de lotação acima do 53 

permitido e de péssimas condições do veículo. Ao final, a Vereadora informou que está 54 

ocorrendo a lotação dos profissionais que irão acompanhar as crianças com deficiência no 55 

âmbito escolar e disse que é preciso um trabalho bastante criterioso e técnico da equipe 56 

responsável, para que o atendimento se dê da forma mais eficiente possível.  Pronunciou-se o 57 
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Vereador Regi Mota para debater a necessidade de explicações atinentes à orla da frente da 58 

cidade e da divulgação de um cronograma para a realização das reformas das escolas da rede 59 

pública municipal. Pronunciou-se a Vereadora Jô Dias para informar que entregou ao 60 

Governador do Estado algumas demandas do município, em especial a Implantação do NATEA 61 

– Núcleo de Atenção ao Transtorno do Espectro Autista, aquisição de um mamógrafo e a 62 

reforma da escola Leonardo Negrão de Souza. Pronunciou-se o Vereador Vagner Sena para 63 

destacar a visita do governador do Estado ao Município e discutir sobre sua Proposição 64 

Legislativa em pauta na Ordem do Dia. Pronunciou-se o Vereador Cristiano Lopes para informar 65 

que no próximo sábado (09.04) será inaugurada a UBS do rio Tucumanduba, o que trará àquela 66 

comunidade vários benefícios; o parlamentar também comentou sobre a visita do Governado do 67 

Estado ao Município e a entrega dos cheques “sua casa” aos cadastrados e com o perfil exigido 68 

pelo programa, que visa levar mais conforto e moradia digna aos que fazem jus ao beneficio. Por 69 

fim, o parlamentar discutiu sobre o objeto de sua Proposição Legislativa, que propõe a 70 

efetividade do atendimento e ampliação da equipe multiprofissional do programa melhor em 71 

casa, viabilizando que os serviços de saúde cheguem também às famílias nas regiões 72 

ribeirinhas de Abaetetuba. Pronunciou-se o Vereador Ezequiel das Campanhas, quem se propôs 73 

a oferecer auxilio para que o Senhor Eduardo possa continuar o seu trabalho voluntário com sua 74 

bicicleta e seu aparelho de som, ressaltando o quão importante é esse trabalho de luta pela vida 75 

alheia, que há anos o parlamentar também executa. Anunciada a Ordem do Dia, o senhor 76 

Presidente passou a submeter ao plenário a matéria em pauta. Em pauta as Proposições 77 

Legislativas: Proposição nº.083/2022 – de iniciativa do Vereador Gelciney Matos – o qual requer 78 

que a Mesa Executiva da Casa envie expediente a Excelentíssima Senhora Prefeita municipal, 79 

Francineti Maria Rodrigues Carvalho, solicitando a construção de uma Unidade Básica de 80 

Saúde, (UBS), tipo 2, em vila de Beja, com todos os equipamentos e profissionais necessários, 81 

para que os moradores da localidade possam usufruir de atendimento à saúde de qualidade, 82 

necessário e indispensável a cada um. (retirada de pauta pelo Senhor 1º Secretário, em face de 83 

Proposição anterior já ter tratado do assento); Proposição nº.084/2022 – de iniciativa da 84 

vereadora Jô Dias – a qual requer que a Mesa Executiva da Casa envie expediente a chefe do 85 

Poder Executivo Municipal para que autorize a Secretaria Municipal de Obras a realizar limpeza 86 

e pavimentação asfáltica na rua Dorothy Stang – residencial Green Grove, bairro Jarumã; 87 
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Proposição nº.085/2022 – de iniciativa da Vereadora Edileuza Muniz  – a qual requer que a 88 

Mesa Executiva da Casa envie expediente a Excelentíssima Prefeita Municipal, Francineti Maria 89 

Rodrigues Carvalho, solicitando a manutenção do ponto de ônibus localizado na rua Lauro 90 

Sodré (em frente ao laboratório Cardoso) e a construção de um novo ponto de ônibus no trevo 91 

de Beja (Rodovia Dr. João Miranda)  para  atender às demandas de acessibilidade, 92 

deslocamento e conforto da população; Proposição nº.086/2022 – de iniciativa do vereador  93 

Cristiano Lopes – o qual requer que a Mesa Executiva da Casa envie expediente a 94 

Excelentíssima Senhora Francineti Carvalho, Prefeita Municipal de Abaetetuba, para que 95 

direcione ao setor competente de sua administração, “a efetividade do atendimento e ampliação 96 

da equipe multiprofissional do programa melhor em casa, viabilizando que os serviços de saúde 97 

cheguem também às famílias nas regiões ribeirinhas de Abaetetuba”; Proposição nº.087/2022 – 98 

de iniciativa do Vereador  pastor Gilberto – o qual requer que a Mesa Executiva da Casa envie 99 

expediente a Excelentíssima Prefeita municipal Francineti Maria Rodrigues Carvalho e a 100 

Secretária de Obras, Sra. Zenilda Trindade, solicitando pavimentação asfáltica da principal via 101 

de acesso à nossa cidade (av. D. Pedro II/Rodovia Dr. João Miranda  desde o portal da cidade 102 

até a feira,  garantindo também  espaços adequados  para estacionamento de veículos; 103 

Proposição nº.088/2022 – de iniciativa do Vereador Vagner Sena – o qual requer que a Mesa 104 

Executiva da Casa envie expediente ao Poder Executivo solicitando a aquisição de uma 105 

ambulância de permanência 24h na rampa de cais da travessa Padre Pimentel, bairro Algodoal 106 

para transportar os doentes moradores da área das ilhas de nosso município; Proposição 107 

nº.089/2022 – de iniciativa do Vereador Fernandes Sabiá – o qual requer que a Mesa Executiva 108 

da Casa envie expediente a Excelentíssima Prefeita municipal Francineti Maria Rodrigues 109 

Carvalho, para que determine à secretaria de obras a realizar os serviços de limpeza e 110 

aterramento da passagem Nazaré no bairro Mutirão, zona urbana desta cidade de Abaetetuba; 111 

Proposição nº.090/2022 – de iniciativa do Vereador Max Willian – o qual requer que a Mesa 112 

Executiva da Casa envie expediente a Excelentíssima Prefeita municipal Senhora Francineti 113 

Maria Rodrigues Carvalho, solicitando a pavimentação asfáltica e drenagem na rua nova 114 

Jerusalém, localizada no bairro Algodoal, município de Abaetetuba; Proposição nº.091/2022 – de 115 

iniciativa da Vereadora Madalena Silva – a qual requer que a Mesa Executiva da Casa envie 116 

expediente a Excelentíssima Senhora Prefeita municipal Francineti Carvalho e esta encaminhe 117 
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aos setores competentes de sua administração, solicitando a adesão do SINAPIR pelo município 118 

de Abaetetuba, a fim de promover a igualdade racial no município de Abaetetuba; Proposição 119 

nº.092/2022 – de iniciativa das Vereadoras Madalena Silva e Edileuza Muniz – a qual requer que 120 

a Mesa Executiva da Casa envie expediente a Excelentíssima Senhora prefeita municipal 121 

Francineti Carvalho e esta encaminhe aos setores competentes de sua administração, 122 

solicitando em caráter de urgência a revitalização da praça Francisco Azevedo Monteiro; 123 

Proposição nº.093/2022 – de iniciativa do Vereador Ezequiel das Campanhas – o qual requer 124 

que a Mesa Executiva da Casa envie expediente a Excelentíssima Senhora Francineti Maria 125 

Rodrigues Carvalho, Prefeita Municipal de Abaetetuba, para que a mesma demande esforços 126 

junto a Senhora Zenilda Trindade, secretária municipal de obras, no sentido de realizar serviços 127 

de limpeza e serviços de terraplenagem, na travessa São Miguel, na vila de Beja. Proposição 128 

nº.094/2022 – de iniciativa do Vereador Aluisio Corrêa – o qual requer que seja enviado a 129 

Excelentíssima Senhora Francineti Maria Rodrigues Carvalho, Prefeita Municipal de Abaetetuba, 130 

projeto de lei indicativo (em anexo), que dispõe sobre a construção de um hospital veterinário 131 

público, com todos os equipamentos necessários e profissionais capacitados para atender a 132 

demanda em Abaetetuba, no trato animal. Submetidas à discussão, o Vereador Regi Mota 133 

solicitou que também fosse incluído na pauta o Requerimento Verbal que apresentou no 134 

Pequeno Expediente. Submetidas à votação, as Proposições em pauta e o Requerimento Verbal 135 

de iniciativa do Vereador Regi Mota foram aprovadas por unanimidade pelo plenário em única e 136 

definitiva discussão e votação. Não havendo inscritos para o horário destinado às Lideranças 137 

Partidárias e nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente deu por encerrada a presente 138 

sessão e convocou a todos para a próxima sessão ordinária, a ser realizada no dia 13 de março, 139 

quarta-feira. Em firmeza e para constar foi lavrada a presente ata, que depois de lida e achada 140 

conforme, será aprovada pelo Plenário e assinada pelos membros da Mesa.  141 

 Abaetetuba, 20 de março de 2022.  142 

 

Aluisio Monteiro Corrêa  
PRESIDENTE 

 

Gilberto Raulino Costa  
VICE-PRESIDENTE 

Cristiano Silva Lopes  
1° SECRETÁRIO 

 

Vagner Augusto de Sena Ferreira  
2º SECRETÁRIO 


