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ATA N°. 017 DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE ABAETETUBA, REALIZADA EM 25.05.2022. 

 
Aos vinte e cinco 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 Presidente, 2 
vereador Aluisio Monteiro Corrêa, solicitou ao Senhor 1º Secretário, vereador Cristiano Silva 3 
Lopes a proceder a chamada dos Senhores Vereadores e das Senhoras Vereadoras presentes, 4 
da qual constaram o(a)s seguintes: Aluisio Monteiro Corrêa, Gilberto Raulino Costa, Cristiano 5 
Silva Lopes, Vagner Augusto de Sena Ferreira, Edileuza Viegas Muniz, Ezequiel Viégas do 6 
Rego, Maria Madalena Silva da Silva, Max Willian Sousa Farias, Reginaldo Rodrigues Mota, 7 
Fernandes de Oliveira Anselmo, Gelciney Matos de Carvalho, 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 das sessões ordinárias dos dias 11 e 18 de maio de 10 
2022. Não havendo quem discutisse o conteúdo das atas, estas foram submetidas à votação e 11 
aprovadas por unanimidade pelo plenário. Ato contínuo, o Senhor Presidente autorizou a leitura 12 
do expediente recebido. Do expediente constou: Projeto de lei n° 021/2022 – que dispõe sobre 13 
as diretrizes para elaboração e execução da lei orçamentária para o exercício de 2023 e dá 14 
outras providências, oriundo do Poder Executivo; Projeto de Lei n° 023/2022 – que institui 15 
parceria entre o município de Abaetetuba e a iniciativa privada para a implantação de placas 16 
indicativas de nomes de ruas, avenidas, ramais, rios, furos e igarapés no município de 17 
Abaetetuba e dá outras providências, de iniciativa do Vereador Max Fera; Projeto de Lei nº 18 
024/2022 – que dispõe sobre a criação dos componentes do Sistema Nacional de Segurança 19 
Alimentar e Nutricional, define os parâmetros para elaboração e implementação do Plano 20 
Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional e dá outras providências, oriundo do Poder 21 
Executivo; Projeto de lei n° 025/2022 – que dispõe sobre o Programa Municipal de Parcerias 22 
Público-Privadas e Concessões do Município de Abaetetuba-PA, prevê a instituição e 23 
regulamentação do Conselho Gestor de Parcerias Público-Privadas e Concessões (CGPPP), 24 
autoriza o Poder Executivo a instituir o Fundo de Garantia de Parceria Público-Privada Municipal 25 
e dá outras providências, oriundo do Poder Executivo; Projeto de lei n° 026/2022 – que 26 
reconhece a inclusão do ensino de Artes Marciais como atividade complementar obrigatória nas 27 
unidades educacionais municipais de Abaetetuba, de iniciativa do Vereador Gilberto Raulino; 28 
Projeto de lei n° 027/2022 – que denomina a Biblioteca do CEU de Abaetetuba de “Biblioteca 29 
Ana Maués da Costa Cardoso” e dá outras providências, oriundo do gabinete da Vereadora 30 
Madalena Silva; Projeto de lei n° 029/2022 – que denomina a Sala de Cinema do CEU de 31 
Abaetetuba de “Sala de Cinema Alcione Pinheiro de Oliveira” e dá outras providências, de 32 
iniciativa da Vereadora Madalena Silva; Projeto de Resolução n° 001/2022 – que altera o artigo 33 
129, caput e inciso III da resolução nº.001/2007 da câmara municipal de Abaetetuba e dá outras 34 
providências, de iniciativa do Vereador Vagner Sena; Requerimento s/n, oriundo do gabinete da 35 
Vereadora Madalena Silva, solicitando o desarquivamento do Projeto de Lei n° 030/2021; Ofício 36 
n° 249/2022 – GAB/SEMEC, encaminhando cópia do relatório sintético das ações de reformas e 37 
adequações das escolas públicas municipais. No Horário destinado ao Pequeno Expediente, 38 
pronunciaram-se os Vereadores Edinho Silva, professora Madalena Silva, Ezequiel das 39 
Campanhas, Vagner Sena, Gelciney Matos, Regi Mota, Edileuza Muniz, Aluísio Corrêa, quem 40 
justificou as ausências da Vereadora Jô Dias, que acompanha seu pai em consulta médica, e do 41 
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Vereador Emerson Negrão em razão de problemas de saúde e, finalmente, o Vereador Cristiano 42 
Lopes para dedicar Votos de Congratulações às equipes de futsal masculina e feminina, que 43 
representaram o município nos jogos estudantis paraenses. No horário destinado à Tribuna 44 
Popular, pronunciou-se o Senhor Manoel Tataitá do Rego, pastor evangélico itinerante. Na 45 
ocasião o líder religioso falou de sua atuação nesta cidade e do motivo que o trouxe até a 46 
Tribuna Popular; trata-se da retirada de um texto bíblico pela prefeitura do município que, 47 
devidamente autorizado, estava esculpido no muro do SETRANS. O orador lamentou a retirada 48 
do texto já que este era um instrumento de evangelização e divulgação da cultura evangélica. O 49 
pastor concluiu sua participação na Tribuna agradecendo a oportunidade e solicitou dos 50 
Senhores Vereadores apoio para a reconstrução do texto bíblico. Pronunciou-se o Senhor 51 
Marcelo Moraes, presidente da associação dos moradores do bairro Francilândia, para trazer 52 
algumas demandas dos moradores daquele bairro ao Poder Legislativo, em especial por 53 
infraestrutura. Na ocasião o orador disse que a travessa Sergipe está há três semanas fechada, 54 
fato que vem impossibilitando inclusive a chagada dos alunos à Escola Leonardo Negrão e à 55 
Creche Francisco Marques. Outra situação posta pelo orador foi a precariedade da iluminação 56 
pública no bairro, tema inclusive de várias visitas e requerimentos feitos pelo orador à SEMOB, 57 
contudo sem resposta da referida Secretaria, que segundo o presidente da associação de 58 
moradores, só atende a Vereadores. Por fim, o orador agradeceu pelo uso da Tribuna Popular e 59 
disse que acredita no Poder Legislativo para sanar os graves problemas por que passa o bairro 60 
de Francilândia. Ainda no horário destinado à Tribuna Popular, pronunciou-se o Senhor Antônio 61 
Reis Azevedo, professor da rede estadual de ensino. Na ocasião o professor expôs aos 62 
parlamentares a situação da Escola Estadual Bem-Vinda de Araújo Pontes, a qual no ano de 63 
2018 entrou em reforma e desde outubro de 2020 encontra-se com as obras paralisadas. O 64 
professor disse que os alunos da escola estão matriculados em regime integral, devendo 65 
cumprir, portanto, um horário que se estende das 7h:30min às 17h:00min, contudo essa jornada 66 
vem sendo prejudicada devido a várias improvisações na escola, como sala de informática, 67 
espaço de convivência, biblioteca e secretaria, além da falta da falta de climatização e número 68 
insuficientes de banheiros. Pelos fatos narrados, o orador solicitou à Câmara Municipal que 69 
encaminhe expediente à Casa Civil do Estado, bem como à diretoria do Banco Interamericano 70 
de Desenvolvimento – BIRD para que haja o imediato retorno das obras. E ainda, caso não haja 71 
resposta dessas autoridades ao expediente, que se crie uma comissão de parlamentares, 72 
alunos, pais e professores para se dirigirem à sede do Governo Estadual e levar esta demanda 73 
aos setores competentes do Governo. Passou-se então ao Grande Expediente. Devidamente 74 
inscrito, pronunciou-se o Vereador Edinho Silva para repudiar a atitude da prefeita e de sua 75 
equipe em retirar a bíblia sagrada do local mencionado pelo pastor Manoel Tataitá e elogiar a 76 
atuação do SINTEP, que conseguiu, mesmo que de forma parcelada, a garantia por parte da 77 
gestão municipal, do pagamento retroativo do piso salarial nacional do magistério referente ao 78 
mês de janeiro. O parlamentar também criticou a equipe da SEMOB, liderada pelo Senhor 79 
Carlos Alberto, e o responsabilizou pelo aumento de pontos de alagamentos na cidade, em que 80 
pese os cerca de dois milhões e meio investidos em tubulações para a drenagem das águas das 81 
chuvas. Em continuidade, pronunciou-se a Vereadora professora Madalena Silva para repercutir 82 
sobre o decreto que desobriga o uso de máscaras em ambientes fechados, ressaltando que tal 83 
conquista foi fruto de esforços de cientistas, da conscientização acerca da imunização e das 84 
lutas dos movimentos sociais. Ademais, a parlamentar destacou a necessidade de 85 
implementação de novas e mais efetivas políticas públicas voltadas à educação ambiental, para 86 
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que não haja a morte de nascentes ou o descarte indevido de lixo doméstico nas vias públicas, o 87 
que gera alagamentos e transtorno à população. Por fim, a parlamentar destacou que, tal como 88 
a escola Bem-Vinda, a escola Pedro Teixeira também necessita de reformas estruturais e 89 
concluiu repercutindo sobre a audiência pública que debateu acerca das síndromes raras, 90 
realizada por esta casa legislativa na última segunda-feira (30). Ato contínuo, pronunciou-se o 91 
Vereador Ezequiel das Campanhas para destacar os projetos da SEMEIA no que tange ao 92 
cuidado com o meio ambiente, mencionando a recuperação do igarapé Castanheira, situado no 93 
bairro Mutirão. Ressaltou que é fundamental despertar na população a conscientização acerca 94 
do cuidado com o meio ambiente, como por exemplo, a importância da seletividade do lixo 95 
doméstico, a expansão de áreas verdes e o cuidado com as nascentes. Destacou também a 96 
atuação da diretoria da COSAMPA neste município, pela operação de mais dois novos poços, o 97 
que garantirá um melhor abastecimento à população. Em prosseguimento, pronunciou-se o 98 
Vereador Vagner Sena para prestar contas de suas atividades legislativas e discutir acerca de 99 
sua Proposição, em pauta na Ordem do Dia, a qual solicita serviços de revitalização da Travessa 100 
José Gonçalves Chaves, São Lourenço. Pronunciou-se o Vereador Max Fera para solidarizar-se 101 
com o Senhor Marcelo Moraes, quem trouxe demandas dos moradores da Francilândia ao 102 
Legislativo. O parlamentar sugeriu à Secretaria de Obras que elabore um cronograma e faça 103 
visitas ao bairro para que se leve explicações aos moradores. Pronunciou-se o Vereador Regi 104 
Mota, quem, de maneira indignada, repudiou o acontecimento narrado pelo pastor Manoel 105 
Tataitá, na tribuna da casa. Disse que o ato foi uma afronta a todas as religiões, que tem a bíblia 106 
como fonte de sabedoria, conhecimento e inspiração para o exercício de sua espiritualidade. Ao 107 
final, o parlamentar pediu que a prefeita se manifestasse sobre o episódio e se retrate pelo ato. 108 
Em continuidade, pronunciou-se o Vereador Sotério Fagundes para prestar contas de suas 109 
atividades legislativas, como a visita ao rio Ajuaí, para a inauguração da escola Padre Anchieta e 110 
a reunião na SEMEC para tratar sobre o pagamento do retroativo do piso salarial do magistério. 111 
Em relação ao episódio da retirada do bíblia sagrada do muro do SETRANS, o parlamentar 112 
disse a mesma será recolocada no local, agora de forma grafitada. Explicou que a nova pintura 113 
tem relação com o projeto “semeando cores”, e tem por finalidade a divulgação da grafitagem e 114 
a valorização dos profissionais envolvidos com esta arte. Ao final, o parlamentar lembrou a 115 
laicidade do estado e que é dever de todo agente político respeitar este, que, inclusive, é um dos 116 
princípios da democracia. Pronunciou-se a Vereadora Edileuza Muniz para elogiar a atitude da 117 
comunidade escolar da escola Bem-Vinda em vir reivindicar a retomada das obras da escola e 118 
disse que também é urgente cobrar do governo do Estado a reforma da escola Pedro Teixeira, 119 
que recentemente teve seus alunos remanejados para outro prédio devido a estrutura daquela 120 
escola mão oferecer a segurança a os alunos e demais servidores. Prestou contas acerca de 121 
suas atividades legislativas, como a reunião com o Senhor Secretário de Educação, onde se 122 
decidiu pelo pagamento retroativo ao mês de janeiro do novo piso salarial do magistério em duas 123 
parcelas e se discutiu sobre a paralisação das obras da Creche do bairro São Sebastião. 124 
Anunciada a Ordem do Dia, o Senhor Presidente passou a submeter ao plenário a matéria em 125 
pauta. Em pauta as Proposições Legislativas: Proposição nº.169/2022 – de iniciativa do 126 
Vereador Cristiano Lopes – o qual requer que a Mesa Executiva da Câmara Municipal de 127 
Abaetetuba envie expediente a  Excelentíssima Senhora Francineti Carvalho, prefeita municipal 128 
de Abaetetuba, para que direcione ao setor competente de sua administração, a revitalização do 129 
prédio do clube de ciências de Abaetetuba; Proposição nº.170/2022 – de iniciativa da 130 
Vereadora Edileuza Muniz  – a qual requer que a Mesa Executiva da Câmara municipal de 131 
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Abaetetuba envie expediente a sua Excelência a prefeita municipal Francineti Maria Rodrigues 132 
Carvalho, para que determine ao setor competente a tomar providências necessárias para a 133 
realização de um concurso público para contratação de professores da educação infantil e séries 134 
iniciais do ensino fundamental, que irão complementar o quadro da educação do nosso 135 
município; Proposição nº.171/2022 – de iniciativa do Vereador Edinho Silva – o qual requer  136 
que a Mesa Executiva da Câmara Municipal de Abaetetuba envie expediente a Excelentíssima 137 
Senhora Francineti Maria Rodrigues Carvalho - prefeita municipal de Abaetetuba, solicitando a 138 
realização de asfaltamento da rua Coronel Pedro Borges do Rego, perímetro compreendido 139 
entre a Av. D. Pedro II e Av. Pedro Rodrigues; Proposição nº.172/2022 – de iniciativa do 140 
Vereador Ezequiel das Campanhas – o qual requer que a Mesa Executiva da Câmara Municipal 141 
de Abaetetuba envie expediente a Excelentíssima Senhora Francineti Maria Rodrigues Carvalho, 142 
prefeita municipal de Abaetetuba, para que a mesma demande esforços junto a Senhora Zenilda 143 
Trindade, Secretária Municipal de Obras, autorizando as máquinas necessárias para transportar 144 
o aterro para a capela, na comunidade São Jorge, localizada na Pa 409 – Ramal Jarumãzinho; 145 
Proposição nº.173/2022 – de iniciativa do Vereador Fernandes Sabiá – o qual requer que a 146 
Mesa Executiva da Câmara Municipal de Abaetetuba envie expediente a Excelentíssima 147 
Senhora Prefeita Municipal Francineti Carvalho, solicitando que a nobre gestora autorize a 148 
construção de um novo prédio para a Escola Municipal de ensino infantil e fundamental 149 
Raimundo Pauxis, a fim de atender às necessidades da comunidade escolar do rio Panacuera 150 
baixo e para que estes possam usufruir de uma escola digna e que não ofereça riscos em sua 151 
localidade; Proposição nº.174/2022 – de iniciativa da Vereadora Madalena Silva  – a qual 152 
requer que a Mesa Executiva da Câmara Municipal de Abaetetuba envie expediente a 153 
Excelentíssima Senhora Prefeita municipal Francineti Carvalho, e esta encaminhe ao setor de 154 
sua competência, o projeto de lei indicativo (anexo) para analise e encaminhamento a esta Casa 155 
para apreciação, o qual institui a assistência técnica pública e gratuita  para projeto e construção 156 
de habitação de interesse social para  as famílias de baixa renda e dá outras providências; 157 
Proposição nº.175/2022 – de iniciativa do Vereador  Max Willian – o qual requer  que a Mesa 158 
Executiva da Câmara Municipal de Abaetetuba envie expediente a Excelentíssima Prefeita 159 
municipal Senhora Francineti Maria Rodrigues Carvalho, solicitando a pavimentação asfáltica da 160 
rua Nova II (ocupação ultralar), localizada no bairro mutirão, nesta cidade de Abaetetuba; 161 
Proposição nº.176/2022 – de iniciativa do Vereador Sotério Fagundes – o qual requer que a 162 
Mesa Executiva da Câmara Municipal de Abaetetuba envie expediente a Excelentíssima 163 
Senhora prefeita Francineti Maria Rodrigues Carvalho e à Secretária Municipal de Obras, 164 
Zenilda Trindade, propondo a construção de uma ponte de concreto sobre o rio baixo Curuperé 165 
(ramal das Cabras); Proposição nº.177/2022 – de iniciativa do Vereador Vagner Sena – o qual 166 
requer que a Mesa Executiva da Câmara Municipal de Abaetetuba envie expediente a 167 
Excelentíssima Prefeita Francineti Carvalho solicitando à nobre gestora que por meio da 168 
secretaria responsável determine que sejam realizados serviços de revitalização da Travessa 169 
José Gonçalves Chaves, localizada no bairro São Lourenço; Proposição nº.178/2022 – de 170 
iniciativa do Vereador Aluisio Correa – o qual requer  que a Mesa Executiva da Câmara 171 
municipal de Abaetetuba envie expediente a Excelentíssima Prefeita municipal Senhora 172 
Francineti Maria Rodrigues Carvalho e à Secretaria Municipal de Obras e Viação, Senhora 173 
Zenilda Trindade da Costa, solicitando serviços de tapa – buracos na rua Barão do Rio Branco, 174 
perímetro compreendido entre travessa Aristides dos Reis e Silva e D. Pedro II, bairro São José, 175 
garantido assim, à população, um espaço em boas condições de trafegabilidade; Proposição 176 
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nº.179/2022 – de iniciativa do Vereador Gelciney Matos - Gel – o qual requer que a Mesa 177 
Executiva da Câmara Municipal de Abaetetuba envie expediente a prefeita municipal de 178 
Abaetetuba, Senhora Francineti Maria Rodrigues Carvalho, e a Secretária Municipal de Obras, 179 
solicitando a realização em caráter de urgência dos serviços de limpeza, aterramento e 180 
iluminação no ramal do Itacuruça, na comunidade São João e Santo Expedito, devido o mesmo 181 
estar intrafegável para que os moradores possam transitar com tranquilidade; Proposição 182 
nº.180/2022 – de iniciativa do vereador Regi Mota – o qual requer que a Mesa Executiva da 183 
Câmara Municipal de Abaetetuba envie expediente a Prefeita Municipal de Abaetetuba, Senhora 184 
Francineti Maria Rodrigues Carvalho, solicitando que a mesma autorize à Secretaria competente 185 
de seu governo, o retorno dos campeonatos esportivos de verão, na Vila de Beja, com todas as 186 
categorias como: vôlei de praia, futsal, futebol, handebol, e demais modalidades, inclusive 187 
maratona com saída (largada) dos atletas da sede do município seguindo o percurso até a Vila 188 
de Beja; Proposição nº.181/2022 – de iniciativa da Vereadora Jô Dias – a qual requer  que a 189 
Mesa Executiva da Câmara Municipal de Abaetetuba envie expediente a Prefeita Municipal de 190 
Abaetetuba, para, por meio da Secretaria de Obras, realizar os serviços essenciais de: tapa 191 
buraco, terraplenagem, meio-fio e iluminação pública da Rua Sergipe, bairro Francilância, ponto 192 
crítico esquina das travessas Baía e Angélica. Submetidas à discussão, os Vereadores Regi 193 
Mota, Vagner Sena e Cristiano Lopes defenderam a aprovação de suas Proposições, bem como 194 
indicaram votar favoravelmente às demais Proposições em pauta. Submetidas à votação, as 195 
Proposições em pauta foram aprovadas por unanimidade pelo plenário em única e definitiva 196 
discussão e votação. No horário destinado ás Lideranças Partidárias, a Vereadora professora 197 
Madalena Silva (PSOL) informou acerca do lançamento da plataforma “direito ao futuro”, que 198 
tem por finalidade receber demandas da sociedade para a reconstrução do Brasil, o evento de 199 
lançamento ocorrerá no próximo dia 26 (quinta-feira), às 18 horas neste município. Nada mais 200 
havendo a tratar, o Senhor Presidente deu por encerrada a presente sessão e convocou a todos 201 
para a próxima sessão ordinária, a ser realizada no dia 01 de junho, quarta-feira. Em firmeza e 202 
para constar foi lavrada a presente ata, que depois de lida e achada conforme, será aprovada 203 
pelo plenário e assinada pelos membros da Mesa.  204 
 Abaetetuba, 29 de junho de 2022.  205 
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