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ATA N°. 015 DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE ABAETETUBA, REALIZADA EM 11.05.2022. 

 
Aos onze 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 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, Edileuza Viegas Muniz, Ezequiel Viégas do Rego, Maria 6 

Madalena Silva da Silva, Max Willian Sousa Farias, Reginaldo Rodrigues Mota, Fernandes de 7 

Oliveira Anselmo, Gelciney Matos de Carvalho, Emerson João Negrão Rodrigues, Edinho Silva 8 

e Sotério Oliveira Fagundes. Havendo número legal o Senhor Presidente deu por aberto os 9 

trabalhos da presente sessão submetendo à discussão as atas dos dias 13.04, 20.04, 27.04 e 10 

04.05. Na ocasião o Vereador Regi Mota solicitou que não fosse posta em votação a ata do dia 11 

04/05 para que pudesse melhor apreciá-la. Logo após o Senhor Presidente passou a submeter 12 

as atas dos dias 13.04, 20.04 e 27.04 à votação, as quais foram aprovadas por unanimidade 13 

pelo plenário em única e definitiva discussão e votação. Ato contínuo o Senhor Presidente 14 

autorizou a leitura do expediente recebido. Do expediente constou: Requerimento Verbal n° 15 

011/2022, solicitando ao gabinete do Deputado Estadual Gustavo Sefer, que garanta na 16 

LDO/2023, por Emenda Parlamentar, alocação de recursos no Orçamento do Estado do 17 

Pará/2023 para a construção de uma quadra coberta de futevôlei em Abaetetuba, oriundo do 18 

gabinete do Vereador Gelciney Matos; Oficio N° S/N - DEMUTRAN, solicitando à Mesa Diretora 19 

da Câmara cópia da ata da sessão ordinária do dia 04/05/2022; Requerimento Verbal n° 20 

012/2022, solicitando encaminhamento de Votos de Congratulações, ao Senhor Raimundo 21 

Vieira Filho (VIEIRINHA), pela passagem do seu aniversário. No horário destinado ao Pequeno 22 

Expediente, pronunciou-se o Vereador Edinho Silva para trazer informações acerca do 23 

programa Creches por todo o Pará e agradecer a ótima recepção dos moradores e do prefeito 24 

de Tailândia-Pa, quando o Vereador lá se fez presente em face da comemoração de aniversário 25 

daquele município. Pronunciou-se a Vereadora professora Madalena para destacar a 4ª 26 
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olimpíada das APAE’s, que estão acontecendo no município de Moju-Pa, e da importância do 27 

evento para a promoção da inclusão. Pronunciou-se o vereador Gelciney Matos para retificar o 28 

endereçamento do Requerimento Verbal n° 011/2022, a fim de que o expediente seja enviado à 29 

sede da ALEPA e posteriormente ao gabinete do deputado Gustavo Sefer. Pronunciou-se o 30 

vereador Cristiano Lopes para informar que encaminhará ofício ao setor competente do 31 

governo do Estado para que seja feita a drenagem da rodovia que dá acesso ao município e 32 

solicitou a seus pares que também sejam signatários do expediente. Pronunciou-se o vereador 33 

Sotério Fagundes para destacar a passagem da caravana da cidadania pelo rio Ajuaí. 34 

Pronunciou-se a vereadora Edileuza Muniz para parabenizar a Senhora Jaqueline Freire, 35 

coordenadora do Curso de Agroecologia da Ufpa, pela iniciativa do curso de formação em meio 36 

ambiente. Finalmente, pronunciou-se o Vereador Aluísio Corrêa para apresentar ao plenário 37 

duas propostas para a realização da audiência pública que discutirá acerca da segurança 38 

pública: a primeira proposta sugeriu que a audiência fosse realizada no dia 14/06 e a segunda, 39 

que a mesma fosse realizada no dia 15.06 (no decorrer da sessão ordinária), sendo suprimidos 40 

desta sessão o horário destinado ao Grande e ao Pequeno Expediente. Por maioria, o plenário 41 

decidiu que a audiência pública fosse feita no dia 15.06 com as adaptações sugeridas pela 42 

Mesa. Além disso, outras questões foram debatidas e acatadas pelo plenário, a saber: os 43 

Vereadores proponentes se pronunciarão por 10 minutos e os demais, por 6 minutos; as 44 

autoridades convidadas se pronunciarão por 15 minutos e também se pronunciarão três 45 

representantes da sociedade civil pelo tempo de 6 minutos. Passou-se então ao Grande 46 

Expediente. Pronunciou-se Vereador Edinho Silva para discutir acerca dos constantes 47 

alagamentos na cidade, em especial na entrada da cidade, que, aliás, está sendo objeto de sua 48 

Proposição Legislativa desta semana. O parlamentar também questionou o Poder Executivo a 49 

respeito de uma placa, colocada na entrada da cidade, de uma obra que com previsão de ser 50 

iniciada em 20/07/2021 e orçada em aproximadamente um milhão de reais (com verbas 51 

provenientes do Governo Federal) para a pavimentação da rodovia e inicio das obras do 52 

acostamento. Na ocasião, o vereador disse que a empresa ganhadora da licitação é a mesma 53 

que teve vários contratos firmados na antiga gestão do PSDB e que recentemente prestou o 54 

serviço para a pavimentação da Rua Pedro Borges Rego na qual posteriormente foi 55 
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identificado inúmeros problemas. Em prosseguimento pronunciou-se a Vereadora professora 56 

Madalena para destacar a mobilização do coletivo de mães MOVIDA Pará pela elucidação de 57 

diversos casos de assassinatos que ainda não têm resposta pelo Judiciário. A parlamentar 58 

também fez menção ao dia do Assistente Social e debateu acerca da importância da educação 59 

ambiental para a proteção do meio e conscientização acerca de projetos como o Projeto Cargil, 60 

pretenso a instalar-se no município. Por fim, a parlamentar informou a realização do III 61 

Seminário de Acessibilidade Inclusão, realizado pela UFPA nesta semana. Pronunciou-se o 62 

Vereador pastor Gilberto para debater acerca do trânsito municipal e da necessidade da 63 

efetivação de uma política de educação no trânsito; comentou também acerca da importância 64 

das empresas e das indústrias para o desenvolvimento tanto da sede do município como da 65 

região ribeirinha. Pronunciou-se o Vereador Ezequiel das Campanhas para apontar diversas 66 

ações do Legislativo Municipal, como a reforma na legislação tributária, com o fito de atrair 67 

empreendimentos para o município. Por fim, o Vereador debateu acerca de sua Proposição 68 

Legislativa e destacou o excelente trabalho que foi realizado na rua Altino Costa, o que ratifica 69 

a capacidade técnica de todas as equipes da SEMOB. Ato contínuo o Vereador Cristiano Lopes 70 

para discutir sobre sua Proposição Legislativa, na qual requer ao Poder Executivo Municipal a 71 

revitalização do prédio da UBS Antônia Sobrinho, na Colônia Nova. Além disso, o parlamentar 72 

comentou acerca dos alagamentos próximo à Faculdade Fam e disse que já encaminhou ofício 73 

de seu gabinete à SEMOB para que haja a mudança na infraestrutura da tubulação de esgoto 74 

daquele perímetro. Finalmente o parlamentar disse que requereu junto ao gabinete do 75 

Deputado Estadual Vanderlam para que este destine recursos ao município para a implantação 76 

de duas ciclovias: uma que interligue a sede do município à vila de Beja e outra que ligue a 77 

sede à Colônia Velha. Pronunciou-se o Vereador Regi Mota para questionar a fala do Senhor 78 

Secretário de Educação na última sessão, o qual não trouxe os esclarecimentos indagados 79 

pelo parlamentar e, ainda, apresentou dados defasados acerca dos recursos da merenda 80 

escolar e do transporte escolar. O parlamentar lamentou o fato de não ter tido espaço para, 81 

após a fala do Secretário, questionar os dados apresentados e disse que se sentiu 82 

desrespeitado pela Presidência da Casa, que deveria garantir a palavra ao Vereador que se 83 

achasse no direto de usá-la, em respeito a independência entre os Poderes. Por fim, o 84 
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Vereador Sotério Fagundes elogiou a participação do Secretário Municipal de Educação na 85 

última sessão ordinária, argumentando que o Secretário esclareceu de forma contundente 86 

todos os questionamentos dos parlamentares e afirmou que a gestão atual já fez nesse curto 87 

período muito mais dos que os quatro anos da antiga gestão. O parlamentar concluiu fazendo 88 

referência a visita da caravana da cidadania ao rio Ajuí, o que ratifica o compromisso do 89 

governo em debater com a sociedade acerca de seus anseios. Anunciada a Ordem do Dia, o 90 

senhor Presidente passou a submeter ao Plenário a matéria em pauta. Em pauta o Projeto de 91 

lei nº.011/2021, que considera de utilidade pública municipal a entidade associação 92 

comunitária de moradores do bairro São Domingos da Angélica e dá outras 93 

providências, de iniciativa do Vereador Gelciney Matos de Carvalho. Feita a leitura do referido 94 

Projeto de Lei, o Senhor Presidente passou a submetê-lo à discussão pelo plenário. Não 95 

havendo debatedores inscritos, o Projeto de lei n° 011/2021 foi submetido à votação e 96 

aprovado por unanimidade pelo plenário em 2ª discussão e votação. Em pauta o Projeto de lei 97 

nº.015/2022, que altera o calendário municipal para incluir o dia municipal do entregador 98 

e da entregadora delivery no município de Abaetetuba, de iniciativa do Vereador Vagner 99 

Sena Ferreira. Realizada a leitura do Projeto de lei em pauta, o Senhor Presidente franqueou a 100 

palavra para que fosse feita a discussão da proposta pelo plenário. Não havendo inscritos para 101 

a discussão, o Projeto de lei n° 015/2022 foi submetido à votação e aprovado por unanimidade 102 

pelo plenário em 2ª discussão e votação. Em pauta o Projeto de lei nº.017/2022, que altera o 103 

calendário municipal para incluir o dia municipal da conscientização do transtorno do 104 

espectro autista no município de Abaetetuba, de iniciativa da Vereadora professora 105 

Madalena Silva. Lido o Projeto de lei em pauta, passou-se a sua discussão pelo plenário. Não 106 

havendo debatedores inscritos, o Projeto de lei n° 017/2022 foi submetido à votação e 107 

aprovado por unanimidade pelo plenário em 2ª discussão e votação. Em pauta o Projeto de lei 108 

nº.019/2022, que altera o calendário municipal para incluir o dia municipal de prevenção 109 

ao escalpelamento e dá outras providências, de iniciativa da Vereadora Jô Dias. Autorizado 110 

pelo Senhor Presidente, o Senhor 1º Secretário o Projeto de lei n° 019/2022 foi aprovado por 111 

unanimidade pelo plenário em 1ª discussão e votação. Em pauta as Proposições Legislativas: 112 

Proposição nº.146/2022 – de iniciativa do Vereador Gelciney Matos - Gel – o qual requer  que 113 
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a Mesa Executiva da Câmara Municipal de Abaetetuba envie expediente a Excelentíssima 114 

Prefeita Municipal, Francineti Carvalho, a fim de que a nobre gestora determine ao setor 115 

competente de sua administração a construção de uma quadra coberta de futevôlei, em nossa 116 

cidade, em terreno de propriedade do município, atendendo assim, ao apelo da população; 117 

Proposição nº.147/2022 – de iniciativa do Vereador Aluísio Corrêa – o qual requer  que a 118 

Mesa Executiva da Câmara Municipal de Abaetetuba envie expediente a Excelentíssima 119 

Senhora Prefeita Municipal, Francineti Maria Rodrigues Carvalho, para que esta por meio do 120 

setor competente da sua administração, determine a limpeza do furo uruá, mais conhecido 121 

como “rio do inferno”; Proposição nº.148/2022 – de iniciativa do Vereador Vagner Sena – o 122 

qual requer  que a Mesa Executiva da Câmara Municipal de Abaetetuba envie expediente a 123 

Excelentíssima Prefeita Municipal, Francineti Carvalho, a fim de determinar ao setor 124 

competente de sua administração, a realização de serviços de drenagem, terraplenagem, 125 

construção de meio fio, calçadas  e asfaltamento da rua Nova II, localizada no bairro aviação, 126 

cidade de Abaetetuba; Proposição nº.149/2022 – de iniciativa do Vereador Fernandes 127 

Anselmo - Sabiá – o qual requer  que a Mesa Executiva da Câmara Municipal de Abaetetuba 128 

envie expediente a Excelentíssima Prefeita Municipal, Francineti Maria Rodrigues Carvalho, 129 

solicitando que seja autorizada a secretaria de obras a proceder serviços de concerto da 130 

tubulação da travessa São Sebastião, esquina com a rua Mário Felgueiras, próximo a praça do 131 

bairro São Sebastião. A referida via pública se deteriorou e precisa de reparos com a colocação 132 

de mais tubos e substituição dos quebrados, pois a água acumulada obstrui a passagem dos 133 

moradores; Proposição nº.150/2022 – de iniciativa da Vereadora Madalena - a qual requer  134 

que a Mesa Executiva da Casa encaminhe projeto indicativo de lei (anexo) ao Poder Executivo, 135 

que institui o programa de educação ambiental na rede municipal de ensino do município de 136 

Abaetetuba e dá outras providências para a Excelentíssima Prefeita Municipal, a qual na 137 

aquiescência da proposta fará a devolutiva a esta Casa para a apreciação do plenário e 138 

conclusão do processo legislativo em face da grande relevância municipal, regional, nacional e 139 

mundial; Proposição nº.151/2022 – de iniciativa do Vereador Cristiano Lopes – o qual requer 140 

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

Senhora Francineti Carvalho, Prefeita Municipal de Abaetetuba, para que direcione ao setor 142 
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competente de sua administração, solicitando a revitalização do prédio da UBS Antônia 143 

Sobrinho, na Colônia Nova; Proposição nº.152/2022 – de iniciativa do Vereador Edinho Silva – 144 

o qual requer que a Mesa Executiva da Câmara Municipal de Abaetetuba envie expediente a 145 

Excelentíssima Senhora Francineti Maria Rodrigues Carvalho - Prefeita Municipal de 146 

Abaetetuba, solicitando a realização de serviços de drenagem de águas pluviais e asfaltamento 147 

na faixa de acostamento da rodovia Dr. João Miranda, no trecho compreendido entre o portal 148 

da entrada da cidade até próximo a entrada da avenida desembargador Felício Pontes (antigo 149 

ramal Castanhal I); Proposição nº.153/2022 – de iniciativa do Vereador Ezequiel das 150 

Campanhas – o qual requer que a Mesa Executiva da Câmara Municipal de Abaetetuba envie 151 

expediente a Excelentíssima Senhora Francineti Maria Rodrigues Carvalho, Prefeita Municipal 152 

de Abaetetuba, solicitando junto ao órgão competente de sua administração que seja 153 

viabilizada a construção de uma faixa elevada (lombofaixa) em frente ao supermercado líder, 154 

localizado na rodovia Dr. João Miranda; Proposição nº.154/2022 – de iniciativa do Vereador 155 

pastor Gilberto – o qual requer que a Mesa Executiva da Câmara Municipal de Abaetetuba 156 

envie expediente a Excelentíssima Prefeita Municipal Francineti Maria Rodrigues Carvalho e à 157 

Secretária de Obras, Senhora Zenilda Trindade, solicitando serviços de infraestrutura como 158 

aterro, meio fio, coleta de entulho e lixo doméstico na rua Frei Galvão, bairro Chicolândia; 159 

Proposição nº.155/2022 – de iniciativa do Vereador Max Willian – o qual requer que a Mesa 160 

Executiva da Câmara Municipal de Abaetetuba envie expediente a Excelentíssima Prefeita 161 

Municipal Senhora Francineti Maria Rodrigues Carvalho, solicitando serviços de iluminação 162 

pública para a Travessa Chico Mendes, localizada no bairro Cristo Redentor, nesta cidade de 163 

Abaetetuba; Proposição nº.156/2022 – de iniciativa da Vereadora Edileuza Muniz – o qual 164 

requer que a Mesa Executiva da Câmara Municipal de Abaetetuba envie expediente a sua 165 

Excelência a Prefeita Municipal Francineti Maria Rodrigues Carvalho, solicitando a construção 166 

da ponte em concreto que atende às localidades Abaetezinho/Cataiandeua e Camutim em 167 

nosso município; Proposição nº. 157/2022 – de iniciativa das Vereadoras: Edileuza Viégas 168 

Muniz e professora Maria Madalena Silva da Silva – o qual requer a instalação de um 169 

cronômetro digital e uma sirene no plenário da Câmara Municipal de Abaetetuba, que servirá 170 

para marcar o tempo de fala de cada vereador e para uso da tribuna popular. Submetidas à 171 
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discussão, as Vereadoras Edileuza Muniz e Madalena Silva defenderam a aprovação de seus 172 

requerimentos e sinalizaram votar favoravelmente às outras Proposições; o Vereador Aluísio 173 

Corrêa disse ser seu papal fazer cumprir o Regimento Interno da Câmara e pediu 174 

compreensão aos Vereadores para que se atenham a discussão das Proposições e não 175 

abordem outras discussões para que a sessão não se prolongue ou foque em pontos que não 176 

tenha relação com as propostas em pauta. Submetidas à votação, as Proposições em pauta 177 

foram aprovadas por unanimidade pelo plenário em única discussão e votação. Não havendo 178 

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

Senhor Presidente deu por encerrada a presente sessão e convocou a todos para a próxima 180 

sessão ordinária, a ser realizada no dia 18 de maio, quarta-feira. Em firmeza e para constar foi 181 

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

assinada pelos membros da Mesa.  183 

 Abaetetuba, 25 de maio de 2022.  184 
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