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ATA N°. 013 DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE ABAETETUBA, REALIZADA EM 27.04.2022. 

 
Aos vinte e sete dias do mês de março de dois mil e vinte e dois, no plenário da 1 

Câmara 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, Jociane de Jesus Bitencourt Dias, Maria Madalena Silva da 7 

Silva, Max Willian Sousa Farias, Reginaldo Rodrigues Mota, Fernandes de Oliveira Anselmo, 8 

Gelciney Matos de Carvalho, Emerson João Negrão Rodrigues, Edinho Silva e Sotério 9 

Oliveira Fagundes. Havendo número legal o Senhor Presidente deu por aberto os trabalhos 10 

da presente sessão autorizando a leitura do expediente recebido. Do expediente constou: 11 

Ofício n°. 086/2022 – GAB/PMA, convidando os Senhores Vereadores e as Senhoras 12 

Vereadoras para participarem da audiência pública que discutirá a Lei de Diretrizes 13 

Orçamentárias, que ocorrerá no dia 27.04, às 15h00min no salão de sessões da Câmara 14 

Municipal; Convite da comissão organizadora da I Conferência Municipal de Saúde Mental 15 

para a Câmara Municipal de Abaetetuba, convidando a Presidência da Casa a se fazer 16 

presente e compor a mesa oficial de abertura do evento, que ocorrerá no próximo dia 28.04, 17 

às 8:00 horas, no auditório do colégio São Francisco Xavier; Ofício n°. 092/2022 – GAB/PMA, 18 

convidando os Vereadores deste município para a inauguração da UBS do Tucumanduba, dia 19 

30/04 às 8:00 horas. No horário destinado ao Pequeno Expediente, o Vereador Emerson 20 

Negrão solicitou da Mesa Diretora sua liberação da plenária para participar de uma reunião na 21 

Secretaria Municipal de Educação para discutir temas atinentes à lotação dos profissionais de 22 

apoio da rede pública municipal de ensino. Também se pronunciaram, nesta ordem, os 23 

vereadores Ezequiel das Campanhas, Max Fera, professora Madalena, Sotério Fagundes e 24 

Fernandes Anselmo, este para explicar que a entrega dos cento e vinte e oito motores 25 

rabudos à população das ilhas do município é oriunda de uma emenda parlamentar do 26 

deputado Estadual Gustavo Sefer e entregue através de várias lideranças do Partido Liberal 27 
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(PL) deste município. Também se pronunciaram os Vereadores Edinho Silva, Cristiano Lopes, 28 

Vagner Sena e Edileuza Muniz, quem solicitou da Mesa Diretora encaminhamento de votos 29 

de pesar à família do Senhor José Antônio Vilhena, vítima de assassinato na última sexta-30 

feira (22.04). Ato contínuo, o Senhor Presidente concedeu a palavra ao Senhor Acrizio 31 

Galdez, diretor da Fundação Cultural Abaetetubense; na ocasião o diretor informou a agenda 32 

de alguns eventos culturais do município, a saber: (a) Mirití Fest (27, 28 e 29 de maio), 33 

importante evento que tem a finalidade de dar visibilidade a maior manifestação cultural do 34 

município: o artesanato, além de se constituir em uma importante oportunidade de negócios 35 

para os artesões; e (b) a quadra junina (08, 09 e 10 de junho), que contará com o maior 36 

aporte financeiro da história, disse o diretor da Fundação Cultural. No horário destinado ao 37 

Grande Expediente, pronunciou-se o Vereador Gelciney Matos para informar a agenda dos 38 

eventos esportivos no município e solicitar ao Poder Público que demande esforços para que 39 

o campeonato norte nordeste de futsal seja realizado na sede município, o que movimentará a 40 

rede hoteleira e o comércio local; o parlamentar também falou da entrega dos cento e vinte e 41 

oito motores rabudos destinados à população ribeirinha do município através de emenda 42 

parlamentar do Deputado Estadual Gustavo Sefer. Pronunciou-se o Vereador Ezequiel das 43 

Campanhas para informar que, através de Proposição de sua autoria, a Secretaria Municipal 44 

de Obras realizou serviços na Travessa São Miguel (vila de Beja) e destacou a operação de 45 

tapa buracos realizada pelo SEMOB. Pronunciou-se a Vereadora Jô Dias para discutir acerca 46 

de sua Proposição Legislativa e informar que enviará expediente ao Senhor Secretário de 47 

Educação, Jeferson Felgueiras, para que este traga aos demais Vereadores esclarecimentos 48 

acerca da pasta que coordena. Pronunciou-se o Vereador Max Fera para se posicionar em 49 

relação a onda de violência por que passa o município e ressaltar a necessidade de o 50 

município contar com sua guarda municipal, já prevista na Lei Orgânica; o parlamentar 51 

também discutiu acerca da intrafegabilidade  da rua Santa Izabel. Pronunciou-se a Vereadora 52 

professora Madalena, quem debateu acerca da inclusão da pessoa com deficiência na 53 

sociedade e a garantia de seus direitos; nesse sentido, a parlamentar disse que a lotação dos 54 

profissionais que irão trabalhar diretamente com esse público na rede municipal de ensino, 55 

deve levar em consideração a qualificação necessária para o atendimento de PCD’s. Ao final, 56 

a parlamentar ressaltou a necessidade de fomentar o transporte público no município, dado o 57 
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seu crescimento e o alto custo do transporte individual de passageiros, também falou da 58 

relevância dos povos tradicionais para a proteção das águas e preservação das florestas. 59 

Pronunciou-se o Vereador Sotério Fagundes para informar que na última quinta-feira (21/04) 60 

houve a reunião da Comissão permanente de Educação da Casa Legislativa com o Secretário 61 

Municipal Educação, e algumas informações sobre problemas com a alimentação escolar 62 

foram repassados à Comissão; na ocasião, o Secretário disse à Comissão que há uma 63 

instrução do Tribunal de Contas dos Municípios (TCM) para que a licitação da alimentação 64 

escolar seja feita por itens, tal fato tem dificultado o repasse, na íntegra, de alguns itens do 65 

cardápio escolar em face de atrasos dos fornecedores, o que vem deixando a gestão de mãos 66 

atadas e gerando prejuízos aos alunos. O Secretário comprometeu-se em encaminhar para 67 

esta Casa Legislativa a instrução do TCM, para que os parlamentares possam atuar junto ao 68 

órgão e auxiliar o Poder Executivo nesse entrave, disse o parlamentar. Pronunciou-se o 69 

Vereador Edinho Silva para discutir a falta de merenda nas escolas e criticar o amadorismo do 70 

Secretário de Educação, que inclusive possui alguns processos protocolados no Ministério 71 

Público Federal por conta de sua má gestão, disse o Vereador; ademais, o parlamentar disse 72 

que é necessário que se investigue os cerca de dezenove mil reais gasto com a pintura da 73 

UBS do rio Tucumanduba, realizada pela mesma empresa que forneceu milhões de reais em 74 

tubo à Prefeitura. Pronunciou-se o Vereador Regi Mota para expressar seu descontentamento 75 

com o não repasse das emendas parlamentares impositivas para o Liceu de artes e ofícios 76 

mestre José Raimundo, e informar que o liceu irá provocar o Poder Judiciário e requerer o 77 

repasse dos recursos. Ao fim, o parlamentar parabenizou a Vereadora que solicitará a 78 

presença do Secretário de Educação e espera que este compareça à próxima sessão. 79 

Pronunciou-se o Vereador Vagner Sena para ressaltar a necessidade da harmonia entre os 80 

Poderes, argumentando que os problemas da cidade já estão evidentes, cabendo a cada 81 

esfera o apontamento de soluções, não importando se tais problemas têm sua origem neste 82 

ou em outros governos. Pronunciou-se a Vereadora Edileuza Muniz para argumentar que o 83 

modelo de licitação orientada pelo TCM é inviável e compromete a alimentação escolar. A 84 

parlamentar disse que há muitas situações que foram repassadas pelo Senhor Secretário à 85 

Comissão de Educação, contudo, como o Secretário virá à Casa Legislativa deixará que ele, 86 

pessoalmente, explique todas as indagações dos parlamentares acerca da educação pública 87 
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municipal. Anunciada a Ordem do Dia, o Senhor Presidente passou a submeter ao plenário a 88 

matéria em pauta. Em pauta o Projeto de Lei nº.070/2021 – que dispõe sobre a proibição de 89 

queima, soltura e manuseio de fogos de artifícios que causem poluição sonora no município 90 

de Abaetetuba, de iniciativa da Vereadora professora Maria Madalena Silva da Silva e 91 

Vereadores Emerson Negrão e Vagner Sena. Feita a leitura do Projeto de Lei n° 070/2021 92 

pelo Senhor 1º Secretário, o Senhor Presidente o submeteu à discussão pelo plenário. Nesse 93 

momento, a Vereadora professora Madalena agradeceu o apoio de seus pares, que 94 

entenderam o objetivo da proposta, em especial em relação à nocividade desses fogos às 95 

crianças com diagnóstico do autismo. Submetido à votação, o Projeto de Lei nº 070/2021 foi 96 

aprovado por unanimidade pelo plenário em 2ª discussão e votação. Em pauta as 97 

Proposições Legislativas: Proposição nº.121/2022 – de iniciativa do Vereador pastor Gilberto 98 

– o qual requer  que a Mesa Executiva da Câmara Municipal de Abaetetuba envie expediente 99 

a Excelentíssima Prefeita Municipal Francineti Maria Rodrigues Carvalho, solicitando medidas 100 

de flexibilização da não obrigatoriedade do uso de máscaras, em locais abertos, com ampla 101 

ventilação de ar natural. Exemplos: praças, parques, vias, estádios, quadras poliesportivas, 102 

clubes, praias entre outros; Proposição nº.122/2022 - de iniciativa da Vereadora Madalena 103 

Silva – a qual requer  que a Mesa Executiva da Câmara Municipal de Abaetetuba envie 104 

expediente à Secretaria Municipal de Obras solicitando a realização de drenagem, 105 

pavimentação asfáltica, meio fio e calçadas na Av. Bahia, no bairro Francilândia, perímetro do 106 

bar da Tia Célia, atendendo desta forma os pedidos dos moradores locais e garantindo sua 107 

segurança e qualidade de vida; Proposição nº.123/2022 – de iniciativa do Vereador Vagner 108 

Sena – o qual requer  que a Mesa Executiva da Câmara Municipal de Abaetetuba envie 109 

expediente a Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal, Francineti Maria Rodrigues 110 

Carvalho, solicitando a instalação de luminárias com lâmpadas de LED na praça do Sagrado 111 

Coração de Jesus, localizada no bairro São Lourenço; Proposição nº.124/2022 – de iniciativa 112 

do Vereador Fernandes Anselmo – o qual requer  que a Mesa Executiva da Câmara Municipal 113 

de Abaetetuba envie expediente a Excelentíssima Prefeita Municipal Francineti Maria 114 

Rodrigues Carvalho, para que determine à Secretaria de Obras para fins de realizar serviços 115 

de limpeza e aterramento da travessa Santa Rita de Cássia, 9ª travessa das Pedrinhas, bairro 116 

São Sebastião; Proposição nº.125/2022 – de iniciativa do Vereador Max William – o qual 117 
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requer  que a Mesa Executiva da Câmara Municipal de Abaetetuba envie expediente a 118 

Excelentíssima Prefeita municipal Francineti Maria Rodrigues Carvalho, solicitando a 119 

pavimentação asfáltica da Travessa Everaldo Araújo, localizada no bairro Algodoal; 120 

Proposição nº.126/2022 – de iniciativa da Vereadora Jociane Dias – a qual requer  que a 121 

Mesa Executiva da Câmara Municipal de Abaetetuba envie expediente a Excelentíssima 122 

Prefeita municipal Francineti Maria Rodrigues Carvalho, solicitando a reforma da escola de 123 

ensino fundamental Laura Ribeiro - Francilândia, com serviço no forro e piso; Proposição 124 

nº.127/2022 – de iniciativa do Vereador Ezequiel das Campanhas – o qual requer  que a 125 

Mesa Executiva da Câmara Municipal de Abaetetuba envie expediente a Excelentíssima 126 

Prefeita Municipal Francineti Maria Rodrigues Carvalho, para que a mesma demande esforços 127 

junto a Senhora Zenilda Trindade, Secretária Municipal de Obras, no sentido de realizar 128 

serviços de drenagem na Travessa Santa Izabel, (perímetro compreendido entre a rua frei 129 

José Maria de Manaus e o rio Jacarequara, bairro Algodoal), para que possa facilitar o fluxo 130 

dos moradores deste perímetro; Proposição nº.128/2022 – de iniciativa da Vereadora 131 

Edileuza Muniz – o qual requer que a Mesa Executiva da Câmara Municipal de Abaetetuba 132 

envie expediente a Excelentíssima Prefeita Municipal Francineti Maria Rodrigues Carvalho, 133 

solicitando a construção da cabeceira da ponte do Igarapé-Açú, às margens do rio 134 

Arumanduba, que faz a ligação à escola do Sarapuquara; Proposição nº.129/2022 – de 135 

iniciativa do Vereador Cristiano Lopes – o qual requer  que a Mesa Executiva da Câmara 136 

Municipal de Abaetetuba envie expediente a Excelentíssima Prefeita Municipal Francineti 137 

Maria Rodrigues Carvalho, para que direcione ao setor competente de sua administração, 138 

solicitando “a revitalização da UBS do bairro Jarumã (estrada de Beja)”; Proposição 139 

nº.130/2022 – de iniciativa dos Vereadores Max William e Cristiano Lopes – o qual requer  140 

que a Mesa Executiva da Câmara Municipal de Abaetetuba envie expediente a 141 

Excelentíssima Prefeita Municipal Francineti Maria Rodrigues Carvalho, para que direcione ao 142 

setor competente de sua administração, solicitando a conclusão da obra do posto de saúde 143 

do rio Panacuera, localizado nas ilhas do município de Abaetetuba; Proposição nº.131/2022 – 144 

de iniciativa do Vereador Aluísio Corrêa – o qual requer  que a Mesa Executiva da Câmara 145 

municipal de Abaetetuba envie expediente a Excelentíssima Prefeita municipal Francineti 146 

Maria Rodrigues Carvalho e o Secretário Municipal de Educação, senhor Jefferson 147 
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Felgueiras, solicitando serviços de tratamento da água do poço artesiano, que já está 148 

perfurado na escola nossa Senhora do Perpétuo Socorro, da localidade rio Quianduba, 149 

porém, sem uso pelo fato da água não ser tratada, sendo que, a comunidade citada já dispõe 150 

da bomba e caixas d’água, faltando apenas o tratamento, para que possa atender a demanda 151 

das atividades escolares, bem como a necessidade de alunos e funcionários. Submetidas à 152 

discussão, os Vereadores Vagner Sena, Regi Mota e Aluísio Corrêa defenderam a aprovação 153 

de suas Proposições bem como sua efetividade pelo Poder Executivo. Submetidas à votação, 154 

as Proposições em pauta foram aprovadas por unanimidade pelo plenário em única e 155 

definitiva discussão e votação. No horário destinado às Lideranças Partidárias, a Vereadora 156 

Edileuza Muniz (líder do PT) informou a realização de um ato político na arena do Fabinho, no 157 

próximo dia 1º de maio, em que se dará a posse aos dirigentes setoriais do partido. O 158 

Vereador Regi Mota (líder do PSD) anunciou a filiação do empresário Chiquinho ao PSD e 159 

que este concorrerá ao cargo de Deputado Estadual pelo partido. Nada mais havendo a tratar, 160 

o Senhor Presidente deu por encerrada a presente sessão e convocou a todos para a próxima 161 

sessão ordinária, a ser realizada no dia 04 de maio, quarta-feira. Em firmeza e para constar 162 

foi lavrada a presente ata, que depois de lida e achada conforme, será aprovada pelo Plenário 163 

e assinada pelos membros da Mesa.  164 

 Abaetetuba, 11 de maio de 2022. 165 
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