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ATA N°. 016 DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE ABAETETUBA, REALIZADA EM 18.05.2022. 

 

Aos dezoito 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 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, Max 6 

Willian Sousa Farias, Reginaldo Rodrigues Mota, Fernandes de Oliveira Anselmo, Gelciney 7 

Matos de Carvalho, Emerson João Negrão Rodrigues e Edinho Silva. Havendo número legal o 8 

Senhor Presidente deu por aberto os trabalhos da presente sessão submetendo à discussão a 9 

ata da sessão ordinária do dia 04 de maio de 2022, a qual, em seguida, foi aprovada por 10 

unanimidade pelo plenário.  Ato contínuo, o Senhor Presidente solicitou ao Senhor 1° 11 

Secretário que fizesse a leitura do expediente recebido. Do expediente constou: Requerimento 12 

Verbal n° 015/2022 – solicitando à Mesa Diretora encaminhamento de votos de congratulações 13 

ao Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Pará, Helder Zahluth Barbalho, pela 14 

passagem de seu aniversário, oriundo do Gabinete do Vereador Max Fera; Requerimento 15 

Verbal n° 016/2022 – solicitando à Mesa Diretora que encaminhe votos de congratulações, ao 16 

Senhor professor Luiz Gonzaga Leite Lopes, pela passagem de seu aniversário. No horário 17 

destinado ao Pequeno Expediente, pronunciou-se o Vereador Aluísio Corrêa para justificar as 18 

ausências dos Vereadores Sotério Fagundes e Vagner Sena em razão de problemas de saúde 19 

e da Vereadora Jô Dias em razão da internação clinica de seu pai. Pronunciou-se o Vereador 20 

Emerson Negrão para destacar a necessidade de pavimentação das canaletas de alguns 21 

logradouros para dar maior vida útil às mesmas. Pronunciou-se o Vereador Edinho Silva para 22 

destacar a Semana do Empreendedorismo Individual, realizada do dia 16 a 20 de maio e que 23 

conta com o apoio do governo do Estado do Pará. Pronunciou-se o Vereador Gelciney Matos 24 

para agradecer a presença da equipe organizadora do torneio norte-nordeste de futvolei e 25 

enfatizar a necessidade da criação da Secretaria de Esporte e Lazer para o desenvolvimento 26 

de mais projetos como o que a comissão está organizando. Pronunciou-se o vereador Max 27 
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Fera para desejar felicitações ao empresário Dedé da Antártica pela passagem de seu 28 

aniversário. Pronunciou-se o vereador Cristiano Lopes para informar que participou de uma 29 

audiência pública na comunidade do Murutinga em que se discutiu acerca da violência 30 

doméstica e familiar e de medidas de prevenção ao uso de drogas, a audiência foi organizada 31 

pelo polícia militar, através do programa PROERD. Pronunciou-se o vereador Regi Mota para 32 

discutir acerca da problemática dos leitos clínicos no município e solidarizar-se com a 33 

vereadora Jô Dias, que está enfrentando seriíssimas dificuldades para conseguir a 34 

transferência de seu pai. O Vereador também criticou a Presidência da Câmara por não se 35 

mobilizar e ir a Belém dialogar com o Secretário de Estado de Saúde sobre este grave 36 

problema. Em reposta a critica do Vereador Regi Mota, o Senhor Presidente disse que já 37 

solicitou uma reunião com o Secretário de Estado de Saúde, contudo a Câmara não obteve a 38 

resposta da solicitação. Finalmente, pronunciou-se a Vereadora Edileuza Muniz para 39 

parabenizar as ações promovidas pela Secretaria de Assistência Social a fim de conscientizar 40 

acerca do dia nacional de enfrentamento ao abuso e à exploração sexual de crianças 41 

adolescentes. No horário destinado à Tribuna Popular, pronunciou-se o Senhor Josias Plácido 42 

de Alcântara, membro da comissão organizadora do torneio norte-nordeste de futivolei. Na 43 

ocasião o orador falou dos objetivos do torneio, a saber: o desenvolvimento e a divulgação da 44 

modalidade desta modalidade esportiva, fomentar o turismo e o comércio local, estabelecer o 45 

intercâmbio com outros municípios no tocante a prática do esporte. Ao término de seu 46 

pronunciamento, o orador agradeceu a oportunidade pela divulgação do evento e convidou os 47 

Senhores Vereadores para prestigiarem a competição, que acontecerá nos dias 04 e 05 de 48 

junho, no balneário do Denis, neste município. Passou-se então ao Grande Expediente. 49 

Devidamente inscrito, pronunciou-se o Vereador Edinho Silva para indicar apoio à iniciativa do 50 

Vereador Gel em sugerir a criação da Secretaria de Esporte e Lazer. O parlamentar disse que 51 

no orçamento está previsto cerca de seis milhões para o fomento da cultura no município e 52 

que, caso a metade desse valor fosse destinado a projetos de valorização do esporte, muitas 53 

demandas do setor seriam atendidas. Por fim, o parlamentar exigiu que o Executivo efetuasse 54 

o pagamento do retroativo do piso salarial dos professores e regularize a situação de falta de 55 

alimentação escolar no município. Pronunciou-se o Vereador Ezequiel das Campanhas para 56 

discutir acerca de sua Proposição Legislativa em pata na ordem dia, a qual solicita aos órgãos 57 
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competentes a perfuração de dois novos poços no terreno ao lado UPA. Em prosseguimento, 58 

pronunciou-se o vereador Gelciney Matos para agradecer o apoio da Prefeitura Municipal ao 59 

torneio norte-nordeste de futevôlei e falar de sua expectativa em relação ao evento, que 60 

movimentará o comércio local e a rede hoteleira do município. Ato contínuo, pronunciou-se o 61 

vereador Max Fera, quem discutiu acerca dos problemas atinentes ao transporte intermunicipal 62 

de passageiros e da necessidade da realização de uma audiência para debater as soluções 63 

viáveis para o seguimento. Pronunciou-se o vereador Cristiano Lopes para alertar a população 64 

acerca do crescimento no número de casos pneumonia no município e enfatizar os cuidados 65 

com a doença; o parlamentar também discutiu sobre sua Proposição Legislativa e desejou 66 

pronta recuperação ao pai da Vereadora Jô Dias. Pronunciou-se a Vereadora Edileuza Muniz 67 

para destacar a prática do esporte para a formação cidadã e deixar o seu apoio a categoria dos 68 

profissionais da educação pública pela mobilização para que haja o pagamento do retroativo do 69 

piso salarial dos professores. Além disso, a Vereadora comentou sobre a situação da casa do 70 

estudante, que está com o fornecimento de energia suspenso pela concessionária em face do 71 

atraso no pagamento, e da dificuldade de regularizar a situação já que a conta de energia 72 

elétrica, segundo os estudantes, está no nome do ex-prefeito Alcides Negrão. Anunciada a 73 

Ordem do Dia, o senhor Presidente passou a submeter ao Plenário a matéria em pauta. Em 74 

pauta o Projeto de Decreto Legislativo nº.001/2022 – que dispõe sobre a outorga do titulo de 75 

honra  ao mérito ao Senhor Sebastião de Jesus de Vilhena Moraes, de iniciativa do Vereador 76 

Reginaldo Mota. Lido o parecer favorável da Comissão de Justiça e Redação Final ao Projeto 77 

de Decreto Legislativo em tela, este foi submetido à discussão pelo plenário. Não havendo 78 

debatedores inscritos, o parecer da Comissão foi submetido à votação e aprovado por 79 

unanimidade em única e definitiva discussão e votação. Em prosseguimento, o Senhor 80 

Presidente solicitou ao Senhor 1º Secretário que fizesse a leitura do Projeto de Decreto 81 

Legislativo em pauta. Submetido à discussão, o Vereador Regi Mota detalhou a vida pregressa 82 

do homenageado, especialmente como agente público, que por quase trinta anos serviu à 83 

Polícia Militar do Estado do Pará e, por seis, à Aeronáutica. Submetido à votação, o Projeto de 84 

Decreto Legislativo n° 001/2022 foi aprovado por unanimidade pelo plenário em única e 85 

definitiva discussão e votação. Em pauta as Proposições Legislativas: Proposição nº.158/2022 86 

– de iniciativa do Vereador pastor Gilberto – o qual requer que a Mesa Executiva da Câmara 87 
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Municipal de Abaetetuba envie expediente a  Excelentíssima Prefeita Municipal Francineti 88 

Maria Rodrigues Carvalho e à Secretária de Obras, Senhora Zenilda Trindade, solicitando 89 

serviços de saneamento básico, como coleta de entulho, lixo doméstico e aterro na Rua Nova 90 

Jerusalém bairro Chicolândia; Proposição nº.159/2022 – de iniciativa do Vereador Ezequiel 91 

das Campanhas – o qual requer que a Mesa Executiva da Câmara Municipal de Abaetetuba 92 

envie expediente ao Excelentíssimo Governador do Estado do Pará e ao presidente da 93 

COSANPA solicitando que seja providenciado em caráter de urgência a perfuração de dois 94 

novos poços no terreno ao lado UPA, tal qual pertence a COSANPA; Proposição nº.160/2022 - 95 

de iniciativa do Vereador Gelciney Matos-Gel – o qual requer que a Mesa Executiva da Câmara 96 

Municipal de Abaetetuba envie expediente a Prefeita municipal de Abaetetuba, Senhora 97 

Francineti Maria Rodrigues Carvalho e à Secretaria Municipal de Obras solicitando a realização 98 

de mutirão de limpeza no residencial Abaeteuaras, no bairro Angélica, com capina, roçagem e 99 

retirada de entulhos, pois referida ação irá beneficiar a vida de muitos munícipes moradores 100 

deste local; Proposição nº.161/2022 – de iniciativa do Vereador Max Willian – o qual requer  101 

que a Casa Legislativa realize em caráter de urgência uma audiência pública com 102 

representantes da ARCON-PA, Excelentíssima Prefeita Municipal Senhora Francineti Maria 103 

Rodrigues Carvalho, responsáveis das prestadoras de serviço pelos transportes intermunicipais 104 

(Jarumã – Boa Esperança - Abaeté Expresso – Jarumã Cooperativa – COOTRAMPA – 105 

Cooperativa COOTRANSBAT–TUR, CALIMÃ - TRANSARAPARI) e o diretor do terminal 106 

rodoviário de Abaetetuba para debater questões referentes ao aumento no valor de passagens 107 

e qualidade na prestação do serviço oferecido; Proposição nº.162/2022 – de iniciativa da 108 

Vereadora Madalena e do Vereador Ezequiel das Campanhas – os quais requerem que a Mesa 109 

Executiva da Câmara Municipal de Abaetetuba envie expediente à Secretaria de Obras 110 

solicitando serviço de drenagem, construção de meio-fio, calçadas e pavimentação asfáltica na 111 

Travessa Sandoval de Lima, bairro Algodoal, a fim de trazer qualidade de vida para a 112 

população ao exercer seu direito de ir e vir; Proposição nº.163/2022 – de iniciativa do 113 

Vereador Fernandes Sabiá – o qual requer que a Mesa Executiva da Câmara Municipal de 114 

Abaetetuba envie expediente a Excelentíssima Prefeita Municipal Francineti Maria Rodrigues 115 

Carvalho solicitando que seja autorizada a Secretaria de Obras a proceder serviços de tapa 116 

buraco em uma cratera existente na rua Haroldo Araújo, esquina com travessa D. Pedro I e 117 
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travessa Paraíso no bairro Aviação; Proposição nº.164/2022 – de iniciativa do Vereador 118 

Vagner Sena  – o qual requer  que a Mesa Executiva da Câmara Municipal de Abaetetuba 119 

envie expediente ao Executivo Municipal solicitando a instalação de banheiro público, sem 120 

cobrança de taxa, no terminal rodoviário do município de Abaetetuba; Proposição nº.165/2022 121 

– de iniciativa da Vereadora Edileuza Muniz – a qual requer que a Mesa Executiva da Câmara 122 

Municipal de Abaetetuba envie expediente a sua Excelência a Prefeita municipal Francineti 123 

Maria Rodrigues Carvalho, solicitando que  nobre gestora determine à SEMOB a realizar 124 

serviços de “tapa buraco na rua Siqueira Mendes, do perímetro da rua D. Pedro II, até a 125 

travessa Santa Izabel, no bairro Algodoal”; Proposição nº.166/2022 – de iniciativa do Vereador 126 

Aluisio Corrêa – o qual requer  que a Mesa Executiva da Câmara Municipal de Abaetetuba 127 

envie expediente a Secretária Municipal de Obras e Viação, Senhora Zenilda Trindade da 128 

Costa, solicitando a realização de serviços de limpeza, roçagem e retirada de entulhos da área 129 

do campo de futebol da comunidade do bairro Mutirão, localizado na rua Dr. João Novaes, com 130 

a travessa Emercino Maués; Proposição nº.167/2022 – de iniciativa do Vereador Cristiano 131 

Lopes – o qual requer que a Mesa Executiva da Câmara Municipal de Abaetetuba envie 132 

expediente a Excelentíssima Senhora Francineti Carvalho, Prefeita Municipal de Abaetetuba, 133 

para que direcione ao setor competente de sua administração, a “construção de uma escola 134 

municipal de ensino fundamental na comunidade do Murutinga (zona rural de Abaetetuba)”; 135 

Proposição nº.168/2022 – de iniciativa do Vereador Edinho Silva – o qual requer  que a Mesa 136 

Executiva da Câmara Municipal de Abaetetuba envie expediente a Excelentíssima Senhora 137 

Francineti Maria Rodrigues Carvalho - Prefeita Municipal de Abaetetuba, solicitando a 138 

instalação em caráter de urgência da faixa elevada de travessia de pedestres com sinalização 139 

em frente à EMEIEF DR. RONALD REIS FERREIRA, situada na rodovia Dr. João Miranda km 140 

04, bairro Bosque. Submetidas à discussão, a Vereadora Edileuza Muniz defendeu a 141 

aprovação de sua Proposição Legislativa e destacou a urgência de sua execução pelo Poder 142 

Público, já que o perímetro citado no texto está intrafegável. Ainda em discussão, o Vereador 143 

Regi Mota observou que cerca de oitenta por cento das Proposições em pauta são 144 

endereçados à SEMOB, o que revela o grande problema de infraestrutura por que passa o 145 

município. Submetidas à votação, as Proposições em pauta foram aprovadas por unanimidade 146 

pelo plenário em única discussão e votação. Não havendo inscritos para o horário destinado às 147 
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Lideranças Partidárias e nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente deu por encerrada a 148 

presente sessão e convocou a todos para a próxima sessão ordinária, a ser realizada no dia 25 149 

de maio, quarta-feira. Em firmeza e para constar foi lavrada a presente ata, que depois de lida 150 

e achada conforme, será aprovada pelo Plenário e assinada pelos membros da Mesa.  151 

 Abaetetuba, 25 de maio de 2022.  152 

 

 

Aluisio Monteiro Corrêa  
PRESIDENTE 

 

Gilberto Raulino Costa  
VICE-PRESIDENTE 

 

Cristiano Silva Lopes  
1° SECRETÁRIO 

 

Vagner Augusto de Sena Ferreira  
2º SECRETÁRIO 

 


