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ATA N°. 014 DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE ABAETETUBA, REALIZADA EM 04.05.2022. 

 
Aos quatro dias do mês de maio 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 2º Secretário, vereador 3 

Vagner Sena a proceder à chamada dos senhores vereadores e das senhoras vereadoras 4 

presentes, da qual constaram o(a)s seguintes: Aluisio Monteiro Corrêa, Vagner Augusto de 5 

Sena Ferreira, Edileuza Viegas Muniz, Ezequiel Viégas do Rego, Jociane de Jesus Bitencourt 6 

Dias, Maria Madalena Silva da Silva, Max Willian Sousa Farias, Reginaldo Rodrigues Mota, 7 

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

Rodrigues e 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 o Requerimento Verbal n.º 010/2022, solicitando desta CASA, que se 11 

digne em encaminhar VOTOS DE PESAR, aos familiares de PAULO ANDRÉ DA COSTA, 12 

vitima de um assassinato ocorrido no rio Itacuruçá no inicio da semana. No horário destinado 13 

ao pequeno expediente, pronunciou-se a vereadora Jô Dias para agradecer a presença - na 14 

galeria da Casa - o senhor Secretário de Educação, Jeferson Felgueiras e da senhora Anny 15 

Almeida. Pronunciou-se a vereadora Madalena Silva para prestar solidariedade à Secretária 16 

Municipal de Assistência Social pelo assassinato de pessoa de sua família, ocorrida no rio 17 

Itacuruçá e lamentar a ausência de políticas públicas de segurança nas ilhas do município, o 18 

que acarreta os altos níveis de violência que assolam as ilhas do município. Pronunciou-se o 19 

Vereador Fernandes Anselmo para lamentar o assassinato ocorrido no rio Itacuruçá, mais 20 

ainda por ser a vítima pessoa de seu convívio; por isso solicitou de seus pares a aprovação 21 

dos pedidos de votos de pesar que apresentasse no expediente. Pronunciou-se o vereador 22 

Ezequiel para informar que conversou com a Prefeita acerca da ineficiência dos poços de 23 

captação de água da COSAMPA e esta entrou em contato com a diretoria da Companhia, a 24 

qual prontamente encaminhou sua equipe técnica para estudar soluções para o problema de 25 

saturação dos poços. Pronunciou-se o Vereador Vagner Sena para informar o cronograma da 26 

limpeza pública, e destacar que entre os dias 28/04 e 12/04 a equipe de limpeza estará 27 
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trabalhando no bairro de São Lourenço. Pronunciou-se o Vereador Gelciney Matos para dizer 28 

que esteve recentemente na Assembleia Legislativa do Estado do Pará, buscando a parceria 29 

do Deputado Gustavo Sefer para a realização do campeonato norte-nordeste de futvolei, que 30 

ocorrerá em junho neste município. Pronunciou-se o Vereador Max Fera para destacar os 31 

avanços na iluminação pública local e pedir compreensão da população para que não utilize 32 

as luminárias para fazer ligações clandestinas, já que tal ação acarreta uma série de 33 

problemas à população, como a interrupção no fornecimento de energia elétrica e danos nas 34 

luminárias. Pronunciou-se o Vereador Regi Mota, quem solicitou um posicionamento imediato 35 

da Mesa Diretora em relação à Proposição na qual o parlamentar solicitou a realização de 36 

uma audiência pública para discutir acerca da escalada da violência no município. No horário 37 

destinado à Tribuna Popular, pronunciou-se o Senhor José Luiz Chagas de Oliveira para 38 

relatar que há dois anos os moradores do entorno do clube Vento Norte sofrem com os 39 

abusos da empresa Você Telecom, a qual usa todo o perímetro da rua em frente ao clube 40 

como estacionamento para os cerca de trinta e cinco veículos de posse da empresa, além de 41 

utilizar a rua como canteiro de obras; ademais, o morador relatou que a empresa instalou um 42 

porte no meio do passeio público em detrimento das pessoas com deficiência que utilizam o 43 

passeio. e o levou a propor uma ação Tal situação, segundo o orador, vem incomodando a 44 

vizinhança junto ao Ministério Público do Estado, além de protocolar oito reclamações junto à 45 

Secretaria Municipal de Obras e Demutran. Ocorre que nada foi feito e a empresa continua 46 

desrespeitando a vizinhança. Por tudo isso, o orador solicitou da Câmara que tome 47 

providências acerca do problema. Pronunciou-se a Senhora Flávia do Socorro Quaresma, 48 

professora especialista em educação especial. Na ocasião a professora falou das dificuldades 49 

por que passam os alunos das ilhas do município para receberem atendimento educacional 50 

especializado. Nesse sentido, a oradora apresentou ao plenário um projeto no qual o seria 51 

ofertado na própria residência do aluno. Ao fim, a professora agradeceu a oportunidade pelo 52 

pronunciamento e solicitou dos parlamentares que analisem a proposta e demandem esforços 53 

para que se seja garantida sua efetividade. Ainda no horário destinado à Tribuna Popular, 54 

pronunciou-se a Senhora Arilda Gomes, mãe do jovem fotógrafo assassinado em dois mil e 55 

nove neste município. Na ocasião a oradora se emocionou ao lembrar a morte do filho e disse 56 

que até hoje o fato não foi esclarecido pela justiça, tendo o processo já sido arquivado pelo 57 
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judiciário e nem sequer encontrado o processo na Defensoria Pública do Estado, sendo 58 

necessária a abertura de um novo procedimento para chegar à elucidação do crime. Por este 59 

motivo anunciou que no próximo dia dez de maio (terça-feira), o movimento VIDA PARÁ, 60 

formado por mães que tiveram seus filhos assassinados sairá em caminhada pelas ruas do 61 

município para que os casos não sejam esquecidos pela sociedade. Por fim, a oradora 62 

agradeceu a oportunidade do pronunciamento e convidou os Senhores Vereadores a as 63 

Senhoras Vereadoras a participarem da caminhada do próximo dia dez de maio. Após os 64 

pronunciamentos, o Vereador Aluísio Corrêa dirigiu-se ao Senhor José Luiz e disse que 65 

encaminhará pedido de esclarecimentos acerca da denúncia apresentada junto aos órgãos 66 

municipais competentes; em relação ao pronunciamento da Senhora Arilda Gomes, o 67 

vereador Presidente disse que estará presente na caminhada e sugeriu que a oradora busque 68 

a corregedoria da Defensoria Pública a fim de esclarecer o motivo do sumiço do processo. Em 69 

prosseguimento, o Senhor Presidente sugeriu ao plenário que fosse suspenso o Grande 70 

Expediente em razão do pronunciamento do Senhor Secretário Municipal de Educação, 71 

Jeferson Felgueiras e da Senhora Lucyneia Nery, diretora do ABAETUR. Tendo sido aceita a 72 

proposta de suspensão do Grande Expediente pelo plenário, o Senhor Presidente autorizou o 73 

pronunciamento da Senhora Lucyneia Nery, quem falou sobre a função e da atuação do 74 

ABAETUR, além das mudanças que ocorreram no turismo nos dois últimos anos, destacando 75 

a atualização da base legal acerca do turismo municipal (como dotação orçamentária 76 

específica na LOA) e da parceria com a SECUR, o que proporcionou ao município colocar-se 77 

na rota do turismo brasileiro e paraense. Por fim, a diretora do ABAETUR falou da parceria 78 

que está sendo firmada com o SEBRAE de Abaetetuba para trabalhar no planejamento do 79 

desenvolvimento do turismo, na qualificação da mão de obra e na infraestrutura hoteleira do 80 

município. Ato contínuo, o Senhor Presidente franqueou a palavra para os Vereadores e 81 

Vereadoras que quisessem se pronunciar acerca do que foi dito pela diretora do ABAETUR. O 82 

Vereador Gelciney Matos solicitou o uso da palavra para elogiar o trabalho que está sendo 83 

feito no campo do turismo e pedir apoio da ABAETUR para a realização do torneio norte 84 

nordeste de futvolei, que será sediada no município em junho; o vereador estima em cinco mil 85 

pessoas o número de visitantes no município, o que certamente movimentará o comércio local 86 

e o turismo. Em prosseguimento, o Vereador Regi Mota solicitou o uso da palavra e 87 
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apresentou à Senhora Lucyneia Nery uma de suas Proposições aprovadas na Casa, 88 

requerendo do Poder Público que disponibilize transporte gratuito aos sábados, domingos e 89 

feriados para a vila de Beja, argumentando que a proposta é uma excelente oportunidade 90 

para alavancar o turismo na praia. Feitas as colocações pelos parlamentares, a diretora da 91 

ABAETUR passou a responder aos Vereadores Gelciney Matos e Regi Mota; a este a diretora 92 

solicitou cópia da Proposição aprovada e falou que há em construção um projeto de 93 

transporte turístico que contempla a Proposição do Vereador, àquele a Senhora Lucyneia 94 

Nery disse que o torneio norte-nordeste, ao qual o Vereador se referiu, certamente contará 95 

com o apoio do ABAETUR, e solicitou ao parlamentar que marcasse em sua agenda um 96 

momento para uma conversa mais duradoura sobre o assunto. Antes que o Senhor Jeferson 97 

Felgueiras fizesse seu pronunciamento, o Senhor Presidente franqueou a palavra aos 98 

Senhores Vereadores, no limite de cinco minutos por parlamentar, para que pudessem fazer 99 

os questionamentos ao Secretário. A primeira a se pronunciar foi a Vereadora Edileuza Muniz, 100 

que disse já ser de conhecimento do Secretário todas as indagações sobre os problemas da 101 

educação pública, em especial a alimentação escolar, a infraestrutura dos prédios das 102 

escolas e do transporte escolar aqua-viário, e aguarda uma explicação sobre os motivos de 103 

tantos problemas. A Vereadora também se solidarizou com a Senhora Arilda, mãe do 104 

fotógrafo assassinado em dois mil e dezenove, e disse que o parlamento tem debatido muito 105 

acerca da violência, contudo, a parlamentar comentou que o problema não se trata apenas de 106 

uma questão puramente policial, mas, sobretudo educacional e de uma melhor distribuição de 107 

renda. Pronunciou-se a Vereadora professora Madalena, quem se dirigiu à Senhora Arilda 108 

Gomes e confirmou sua participação na caminhada mencionada pela oradora na Tribuna 109 

Popular; a parlamentar também disse os Senhor Secretário de Educação que ficou feliz com a 110 

iniciativa da SEMEC ter iniciado um PSS para a contratação de profissionais tradutores da 111 

língua brasileira de sinais, e ressaltou a necessidade de selecionar profissionais com a 112 

qualificação adequada para o trabalho na educação especial. Pronunciou-se o Vereador 113 

Gelciney Matos para elogiar a atuação da Comissão de Educação e Saúde da Casa, que vem 114 

cuidadosamente identificando e levando as demandas da educação pública ao Poder 115 

Executivo; disse que se sente culpado pela precariedade por que passa a educação pública, 116 

já que era Vereador na Legislatura anterior. Contudo, frisou que os problemas já estão em 117 
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evidência e é preciso união para solucioná-los; finalmente, o parlamentar ressaltou a 118 

implementação do 6º ano em algumas escolas do município, o que irá garantir recursos para 119 

melhorar o ensino público. Pronunciou-se o Vereador Regi Mota para questionar o Secretário 120 

acerca do abono salarial que não foi pago aos professores, do inchaço na folha de pagamento 121 

da pasta da educação, do baixo investimento na alimentação escolar, e, ainda, se há um 122 

cronograma para as reformas dos prédios das escolas e de concurso público para a 123 

educação. Finalmente o Vereador solicitou esclarecimentos acerca do que foi feito com o 124 

montante de quase um milhão e meio deixado pelo governo anterior, e de contrato com 125 

empresas que, com apenas alguns dias de fundação, já tinham vinculo contratual com a 126 

SEMEC. Pronunciou-se o Vereador Sotério Fagundes para pedir informações sobre o número 127 

de escolas que já passaram por reformas e as que já estão no planejamento e sobre como foi 128 

feito o cálculo para a formação dos kits de merenda escolar entregues aos alunos da rede 129 

municipal de ensino. Por fim, o Vereador Fernandes Anselmo indagou quantas turmas de 6º 130 

ano foram oferecidas na rede municipal de ensino e quais foram os critérios que a SEMEC 131 

considerou para essa oferta, além de solicitar informações acerca do pagamento do retroativo 132 

de janeiro do novo piso salarial nacional dos professores. Passou-se então ao 133 

pronunciamento do Senhor Jeferson Felgueiras, Secretário Municipal de Educação. Na 134 

ocasião o Senhor Secretário agradeceu o convite feito pela ilustre Vereadora Jô Dias e 135 

apresentou ao plenário uma sequência de slides com informações sobre os repasses 136 

estaduais e federais da merenda escolar, para a oferta do transporte escolar e, ainda, sobre o 137 

panorama atual da educação especial no município e, finalmente, informações acerca do 138 

número de escolas que passaram por reparos ou melhorias. Em relação ao transporte 139 

escolar, o Senhor Secretário informou ser duas as fontes de recursos: o PNATE (a nível 140 

federal) e o PETE (a nível estadual), que somam cerca de sete milhões e seiscentos mil por 141 

ano (número calculado com base no numero de alunos matriculados e recenseados); ocorre 142 

que, por recomendação do TCM, a licitação para o transporte fluvial passou a considerar o 143 

número de milhas percorridas, o que para a realidade geográfica do município desfavoreceu 144 

as empresas de transportes, já que para a oferta do transporte fluvial seriam necessárias 145 

cerca de 300 embarcações, o que contabilizou um custo total anual para o transporte escolar 146 

de cerca de treze milhões quatrocentos mil reais. Além disso, o atraso que geralmente ocorre 147 
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em relação ao repasse de verbas estaduais, o sucateamento da frota própria (inclusive objeto 148 

de denúncia no Conselho Municipal de Educação) e o não alinhamento entre o calendário 149 

letivo do Município com o calendário estadual dificultaram muito a oferta regular do transporte. 150 

Fechando a pauta do transporte escolar, o Secretário apontou um déficit de cerca de cinco 151 

milhões e meio de reais, o que é retirado das cotas do FUNDEB. Em relação à alimentação 152 

escolar, o Senhor Secretário informou ser duas as fontes de recursos: o PNAE (a nível 153 

federal) e o PEAE (a nível estadual), que somam um montante de cerca de três milhões e 154 

quatrocentos mil por ano (número calculado com base no número de alunos matriculados e 155 

recenseados), o que segundo o Secretário, está aquém do ideal para o município que possui 156 

cerca de vinte e um mil alunos recenseados, fato que se mostrou evidente na formação dos 157 

kits de alimentação escolar (disciplinado inclusive em resolução federal), no qual os dados do 158 

bimestre março/abril, expostos na apresentação, revelaram repasses de aproximadamente 159 

quatrocentos e cinquenta e seis mil, quatrocentos e oitenta e cinco reais e doze centavos, 160 

chegando-se a um valor per capto de trinta e seis centavos, já que o recurso estadual não foi 161 

repassado diretamente ao município. Considerando os dezenove dias letivos de março e os 162 

vinte dias letivos do mês de abril, chegou-se a um valor de quatorze e reais e quatro centavos 163 

por kit, disse o Senhor Secretário. Todavia, considerando o parecer da equipe de nutrição e 164 

os preços de mercado, o município teve que arcar, com recurso próprio, em mais de cem por 165 

cento do valor que se tinha disponível para a formação dos kits. Ainda em relação à 166 

alimentação escolar, o Senhor Secretário afirmou que as empresas ganhadoras da licitação 167 

estão alegando que os preços à época da firmação dos contratos sofreram um aumento 168 

considerável dado pela alta inflação do período, o que vem dificultando o fornecimento de 169 

materiais. Como a Secretaria não pode fazer o ajuste de preços e a extinção do contrato 170 

passa por uma série de burocracias, a Secretaria assume essas questões, por isso, não será 171 

possível seguir o cardápio da alimentação escolar fielmente. Em relação aos profissionais de 172 

apoio especializado, o Senhor Secretário afirmou que a SEMEC já selecionou mais de 173 

duzentos profissionais e alegou que a lei brasileira de inclusão foi um retrocesso para o 174 

município, já que o município desenvolvia o projeto professor cuidador, que melhor atendia a 175 

educação especial municipal. Em relação à infraestrutura, o Senhor Secretário disse que, das 176 

cento e setenta escolas da rede municipal, sessenta e uma tiveram que passar por reparos ou 177 



 
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 

reformas, e as prioridades foram telhados, paredes, rede elétrica e abastecimento de água; 178 

não sendo possível a sua total recuperação, dada a precariedade com que se encontravam. 179 

Dentre as escolas está a Escola Raimundo Pau X, objeto de um TAC firmado entre o 180 

Ministério Público e a antiga gestão municipal, que não o cumpriu, cabendo a atual gestão o 181 

seu cumprimento. Outro desafio encontrado pela atual gestão da SEMEC foi em relação aos 182 

materiais básicos para o funcionamento das escolas, como frízer, armários, bombas, e vários 183 

outros utensílios, depreciados ao limite pela ausência de cuidado. Finalmente, o Senhor 184 

Jeferson Felgueiras disse que foram ofertadas o sexto ano em vinte escolas da rede 185 

municipal, todas na sede do município, e a estratégia foi implantar as turmas em bairros onde 186 

não há escolas da rede estadual, ou em escolas da rede estadual que não oferecem o 6º ano. 187 

Atualmente, segundo o Secretário, cerca de mil alunos são beneficiados com a implantação 188 

do 6º ano, o que irá garantir recursos para o desenvolvimento de políticas educacionais no 189 

município. Após o exposto, o Senhor Secretário agradeceu a oportunidade pelo 190 

pronunciamento e colocou-se à disposição dos Senhores Vereadores para quaisquer 191 

esclarecimentos. Anunciada a Ordem do Dia, o senhor Presidente passou a submeter ao 192 

Plenário a matéria em pauta. Em pauta o Projeto de lei nº.011/2021, que considera de 193 

utilidade pública municipal a entidade associação comunitária de moradores do bairro 194 

São Domingos da Angélica e dá outras providências, de iniciativa do Vereador Gelciney 195 

Matos de Carvalho. Lido o parecer favorável da Comissão de Justiça e Redação Final ao 196 

referido Projeto de lei, este foi submetido à discussão pelo plenário. Não havendo 197 

debatedores inscritos, o parecer da Comissão foi submetido à votação e aprovado por 198 

unanimidade em única discussão e votação. Ato contínuo, o Senhor Presidente solicitou ao 199 

Senhor 2º Secretário que fizesse a leitura do Projeto de Lei n° 011/2021. Submetido à 200 

discussão, não houve debatedores inscritos; submetido à votação, o Projeto de lei n° 201 

011/2021 foi submetido à votação e aprovado por unanimidade pelo plenário em 1ª discussão 202 

e votação. Em pauta o Projeto de Decreto Legislativo nº.014/2021, que dispõe sobre a 203 

outorga de titulo de honra ao mérito ao Senhor Paulo Miranda, de iniciativa da Vereadora 204 

Jô Dias. Lido o parecer favorável da Comissão de Justiça e Redação Final ao referido Projeto 205 

de Decreto Legislativo, este foi submetido à discussão pelo plenário. Não havendo inscritos 206 

para a discussão, o parecer da Comissão foi submetido à votação e aprovado por 207 
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unanimidade pelo plenário em única discussão e votação. Em prosseguimento o Senhor 208 

Presidente autorizou a leitura do Projeto de Decreto Legislativo n° 014/2021 e o submeteu à 209 

discussão pelo plenário. Na ocasião a Vereadora Jô Dias defendeu a aprovação do Projeto, 210 

dada a grande relevância do Senhor Paulo Miranda no âmbito das artes marciais no 211 

município, sobretudo pelas conquistas que a academia do homenageado vem acumulando ao 212 

longo dos anos. Submetido à votação, o Projeto de Decreto Legislativo n° 014/2021 foi 213 

aprovado por unanimidade pelo plenário em única discussão e votação. Em pauta o Projeto 214 

de lei nº.015/2022, que altera o calendário municipal para incluir o dia municipal do 215 

entregador e da entregadora delivery no município de Abaetetuba, de iniciativa do 216 

Vereador Vagner Augusto de Sena Ferreira. Lido o parecer favorável da Comissão de Justiça 217 

e Redação Final ao referido Projeto de lei, verificou-se a sugestão de emenda supressiva ao 218 

parágrafo único do Artigo 4º, tendo como justificativa a não imposição de despesa pelo 219 

Legislativo ao Poder Executivo. Submetido à discussão, não houve debatedores inscritos.  220 

Submetido à votação, o parecer da Comissão foi aprovado por unanimidade pelo plenário em 221 

única e definitiva discussão e votação. Ato contínuo o Senhor Presidente autorizou a leitura 222 

do Projeto de lei n° 015/2022 e sua posterior discussão pelo plenário. Devidamente inscrito, o 223 

Vereador Vagner Sena defendeu a aprovação do Projeto, destacando a importância do 224 

serviço de delivery durante a pandemia e a necessidade de uma cidade melhor sinalizada e 225 

iluminada para estes trabalhadores desempenharem de maneira mais eficiente o serviço. 226 

Submetido à votação, o Projeto de lei n° 015/2022 foi aprovado por unanimidade pelo plenário 227 

em 1ª discussão e votação. Em pauta o Projeto de lei nº.017/2022, que altera o calendário 228 

municipal para incluir o dia municipal da conscientização do transtorno do espectro 229 

autista no município de Abaetetuba, de iniciativa da Vereadora professora Madalena Silva. 230 

Lido o parecer favorável da Comissão de Justiça e Redação Final ao referido Projeto de lei, 231 

verificou-se a sugestão de emenda modificativa ao artigo 4°, a saber: onde se lê “As ações 232 

devem ser realizadas”, leia-se “ as ações poderão ser realizadas”, com a justificativa da não 233 

imposição de despesa ao Executivo Municipal. Submetido à discussão, não houve inscritos 234 

para debater o parecer. Submetido à votação, o parecer da Comissão foi aprovado por 235 

unanimidade pelo plenário em única e definitiva discussão e votação. Em prosseguimento, o 236 

Senhor Presidente solicitou ao Senhor 2º Secretário que fizesse a leitura do Projeto de lei n° 237 
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017/2022. Submetido à discussão, a Vereadora professora Madalena destacou que toda ação 238 

legislativa com vistas a dar visibilidade a temas como o autismo ou outras deficiências é 239 

fundamental para levar conhecimento e a efetivação das políticas pública de inclusão. 240 

Submetido à votação, o Projeto de Lei n° 017/2022 foi aprovado por unanimidade pelo 241 

plenário em 1ª discussão e votação. Em pauta o Projeto de lei nº.019/2022, que altera o 242 

calendário municipal para incluir o dia municipal de prevenção ao escalpelamento e dá 243 

outras providências, de iniciativa da Vereadora Jô Dias. Lido o parecer favorável da 244 

Comissão de Justiça e Redação Final ao referido Projeto de lei, observou-se a sugestão de 245 

supressão do Artigo 4º do projeto, uma vez que tal dispositivo já consta em ditames de lei 246 

federal, ou seja, dispensa legislação municipal, uma vez que a Lei federal nº.11.970 de 06 de 247 

julho de 2009 está em pleno vigor em todo o território nacional. Submetido à discussão, não 248 

houve debatedores inscritos. Submetido à votação, o parecer da Comissão foi aprovado por 249 

unanimidade em única e definitiva discussão e votação. Ato contínuo, o Senhor Presidente 250 

solicitou que fosse feita a leitura do Projeto de lei nº 019/2022 e, logo após, autorizou a sua 251 

discussão pelo plenário. Devidamente inscrita, a Vereadora Jô Dias defendeu a aprovação da 252 

proposta de lei, que inclusive será denominada de “lei Anny Almeida”, em referência a 253 

Senhora Anny Almeida, vítima de escalpelamento e que há anos executa um trabalho de 254 

conscientização e de prevenção a este tipo de acidente. Submetido à votação, o Projeto de lei 255 

n° 019/2022 foi aprovado por unanimidade pelo plenário em 1ª discussão e votação. Em 256 

pauta as Proposições Legislativas: Proposição nº.132/2022 – de iniciativa do Vereador 257 

Aluísio Corrêa – o qual requer  que a Mesa Executiva da Câmara Municipal de Abaetetuba 258 

envie expediente a Excelentíssima Senhora Francineti Carvalho, Prefeita municipal de 259 

Abaetetuba, solicitando atendimento psicológico regular direcionado às mães de pessoas com 260 

autismo a ser oferecido pelo CREAS; Proposição nº.133/2022 - de iniciativa do Vereador 261 

Cristiano Lopes – o qual requer  que a Mesa Executiva da Câmara Municipal de Abaetetuba 262 

envie expediente a  Excelentíssima Senhora Francineti Carvalho, Prefeita Municipal de 263 

Abaetetuba, para que direcione ao setor competente de sua administração o encaminhamento 264 

para a aquisição de uma nova ambulância para atender a população da Vila de Beja, 265 

município de Abaetetuba; Proposição nº.134/2022 – de iniciativa dos Vereadores Gelciney 266 

Matos e Cristiano Lopes – os quais requerem que a Mesa Executiva da Câmara Municipal de 267 
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Abaetetuba envie expediente a Excelentíssima Prefeita Municipal, Francineti Carvalho, a fim 268 

de determinar ao setor competente de sua administração a construção de uma quadra 269 

poliesportiva coberta na escola Ronald Reis Ferreira, atendendo assim, ao apelo dos seus 270 

moradores; Proposição nº.135/2022 – de iniciativa do Vereador pastor Gilberto – o qual 271 

requer que a Mesa Executiva da Câmara Municipal de Abaetetuba envie expediente a  272 

Excelentíssima Prefeita Municipal Francineti Maria Rodrigues Carvalho, e a Secretária de 273 

Obras Senhora Zenilda Trindade solicitando serviços de calçada, meio fio, aterro e asfalto 274 

para a rua Leopoldo Sena, bairro Chicolândia; Proposição nº.136/2022 - de iniciativa da 275 

Vereadora Jô Dias – a qual requer que a Mesa Executiva da Câmara Municipal de Abaetetuba 276 

envie expediente a Secretaria Municipal de Obras solicitando serviço de limpeza, 277 

terraplenagem e revitalização de calçadas e/ou via obstruída da alameda Moura Carvalho 278 

com a passagem nova, atrás da escola Esmerina (entre travessa Paraíso e avenida  São 279 

Paulo); Proposição nº.137/2022 - de iniciativa das Vereadoras Madalena e Edileuza – as 280 

quais requerem que a Mesa Executiva da Câmara Municipal de Abaetetuba envie expediente 281 

a Excelentíssima Prefeita Francineti Carvalho, à Secretaria Municipal de Saúde, à Secretaria 282 

Municipal de Assistência Social, à Secretaria Municipal de Educação, ao Ministério Público, à 283 

Defensoria Pública, à OAB, à 3ª URE, convidando para a realização de uma audiência pública 284 

para juntamente com as Vereadoras e Vereadores desta Casa debater as demandas do 285 

município no que concerne ao transtorno de déficit de atenção e hiperatividade; Proposição 286 

nº.138/2022 - iniciativa da Vereadora Madalena – a qual requer que a Mesa Executiva da 287 

Câmara Municipal de Abaetetuba envie expediente a Excelentíssima Senhora Prefeita 288 

Municipal Francineti Carvalho bem como à Secretaria Municipal de Assistência solicitando 289 

que efetivem o dossiê de mulheres o qual consistirá na elaboração de estatísticas periódicas 290 

sobre as mulheres vítimas de violência atendidas no município de Abaetetuba, para que os 291 

dados coletados sejam disponibilizados para acesso de qualquer pessoa interessada a fim de 292 

garantir transparência e facilidade no desenvolvimento de políticas públicas no município de 293 

Abaetetuba; Proposição nº.139/2022 – de iniciativa do Vereador Max Willian – o qual requer  294 

que a Mesa Executiva da Câmara Municipal de Abaetetuba envie expediente a 295 

Excelentíssima Prefeita Municipal, Senhora Francineti Maria Rodrigues Carvalho, solicitando 296 

a pavimentação asfaltica da oitava rua, localizada no bairro Angélica, nesta cidade de 297 
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Abaetetuba; Proposição nº.140/2022 - de iniciativa do Vereador Regi Mota – o qual requer 298 

que a Mesa Executiva da Câmara Municipal de Abaetetuba envie expediente a 299 

Excelentíssima Prefeita Municipal Senhora Francineti Maria Rodrigues Carvalho, solicitando 300 

serviços de pavimentação asfáltica, meio-fio, aterramento e canaletas para a Travessa Higino 301 

Maués, localizada no bairro Algodoal; Proposição nº.141/2022 – de iniciativa do Vereador 302 

Fernandes Sabiá – o qual requer que a Mesa Executiva da Câmara Municipal de Abaetetuba 303 

envie expediente a Excelentíssima Prefeita municipal Francineti Maria Rodrigues Carvalho, 304 

para que determine à Secretaria de Obras a realizar os serviços de aterro, terraplenagem e 305 

pavimentação asfáltica da Travessa Abel Guimarães, sexta rua da angélica, na cidade de 306 

Abaetetuba; Proposição nº.142/2022 – de iniciativa do Vereador Vagner Sena – o qual 307 

requer  que a Mesa Executiva da Câmara municipal de Abaetetuba envie expediente à 308 

administração municipal para que, através da Secretaria responsável, determine que seja 309 

realizado a conclusão do asfaltamento da 3ª rua Heraldo Pantoja (ao lado do posto de saúde 310 

do Heraldo Pantoja) bairro Cristo Redentor; Proposição nº.143/2022 - de iniciativa do 311 

Vereador Ezequiel – o qual requer  que a Mesa Executiva da Câmara Municipal de 312 

Abaetetuba envie expediente a Excelentíssima Senhora Francineti Maria Rodrigues Carvalho, 313 

Prefeita Municipal de Abaetetuba, para que junto ao órgão competente de sua administração 314 

viabilize um estudo mais técnico para a construção de uma lombada e faixa de pedestres na 315 

rua Coronel Pedro Borges do Rego, nas proximidades da escola municipal de educação 316 

infantil Santa Rosa; Proposição nº.144/2022 - de iniciativa do Vereador Gelciney Matos – Gel  317 

– o qual requer que a Mesa Executiva da Câmara Municipal de Abaetetuba envie expediente 318 

a Excelentíssima Prefeita Municipal, Francineti Carvalho, a fim de determinar ao setor 319 

competente de sua administração a construção de uma quadra poliesportiva coberta na 320 

escola Frei Paulino no rio Panacuera, atendendo assim, ao apelo dos seus moradores; 321 

Proposição nº.145/2022 – de iniciativa da Vereadora Edileuza Muniz – a qual requer  que a 322 

Mesa Executiva da Câmara Municipal de Abaetetuba envie expediente a sua  excelência a 323 

Prefeita municipal Francineti Maria Rodrigues Carvalho, encaminhando a demanda à SEMOB 324 

para que sejam realizados serviços de “revitalização asfaltica na Travessa D. Pedro I, no 325 

perímetro compreendido entre rua Barão do Rio Branco e rua Lauro Sodré”. Submetidas à 326 

discussão, não houve debatedores inscritos. Submetidas à votação, as Proposições em pauta 327 
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foram aprovadas por unanimidade pelo plenário em única discussão e votação. Não havendo 328 

inscritos para o horário destinado às Lideranças Partidárias e nada mais havendo a tratar, o 329 

Senhor Presidente deu por encerrada a presente sessão e convocou a todos para a próxima 330 

sessão ordinária, a ser realizada no dia 11 de maio, quarta-feira. Em firmeza e para constar 331 

foi lavrada a presente ata, que depois de lida e achada conforme, será aprovada pelo plenário 332 

e assinada pelos membros da Mesa.  333 

 Abaetetuba, 18 de maio de 2022.  334 
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