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ATA N°. 018 DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE ABAETETUBA, REALIZADA EM 01.06.2022. 

 
Ao primeiro dia do mês de junho de dois mil e vinte e dois, no plenário da Câmara 1 

Municipal de Abaetetuba – Mário Ferreira Fonseca – à hora 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 Viégas Muniz, Ezequiel Viégas do 6 
Rego, Jociane de Jesus Bitencourt Dias, Max Willian Sousa Farias, Reginaldo Rodrigues Mota, 7 
Fernandes de Oliveira Anselmo, Emerson João Negrão Rodrigues, Edinho Silva e Sotério 8 
Oliveira Fagundes. Havendo número legal o Senhor Presidente deu por aberto os trabalhos da 9 
presente sessão, autorizando a leitura do expediente recebido. Do expediente constou: Ofício 10 
Circular n° 001/2022 – da coordenadoria dos Conselhos Inter setoriais, do município de 11 
Abaetetuba (CCIMA), convidando os membros do Poder Legislativo a participarem da 12 
Assembleia das Entidades para compor o Conselho Municipal da Juventude, para o período 13 
2022/2024, no dia 09 de junho de 2022, às 08h:30min na Casa dos Conselhos, sito a Rua 14 
Antônio Mendes, n° 816, São Sebastião; Ofício n° 002/2022, da Comissão de pais e 15 
responsáveis da Creche Municipal Manuel Rodrigues Negrão, comunicando a paralisação das 16 
obras da referida Creche, o que vem dificultando a retomada das atividades com as crianças; 17 
Convite para o I Seminário sobre Desenvolvimento Econômico de Abaetetuba, que será 18 
realizado no dia 01 de junho de 2022, a partir das 16 horas, na sede da Associação Comercial 19 
de Abaetetuba. No horário destinado ao Pequeno Expediente, pronunciou-se o Vereador 20 
Ezequiel das Campanhas para repercutir sobre a III Conferência Municipal de Meio Ambiente de 21 
Abaetetuba e destacar a presença da comunidade escolar da Creche Manuel Rodrigues Negrão. 22 
Pronunciou-se o Vereador Max Fera para prestar contas de suas atividades legislativas, 23 
especialmente de sua visita a comunidade Ipiramanha, ilhas do município. Pronunciou-se o 24 
Vereador Emerson Negrão para repercutir acerca da audiência pública que debateu sobre as 25 
síndromes raras, na última segunda-feira. Pronunciou-se o Vereador Edinho Silva para 26 
parabenizar a organização do círio do Divino Espírito Santo em que pese as péssimas condições 27 
das ruas daquela comunidade. Pronunciou-se o Vereador Vagner Sena para destacar a 28 
participação de parlamentares e servidores no curso de formação ofertado pela Escola do 29 
Legislativo do Estado do Pará - ELEPA, em Barcarena-Pa. Chegado o horário destinado à 30 
Tribuna Popular, pronunciou-se o Senhor Miguel Neto Rodrigues Caripuna, professor e membro 31 
da comissão de pais e responsáveis da Creche Municipal Manuel Rodrigues Negrão. Na 32 
ocasião, o professor relatou que em razão da paralisação nas obras de reformas da Creche, as 33 
crianças não estão tendo atividades presenciais; tal fato vem prejudicando a socialização e o 34 
desenvolvimento das crianças, e impedindo que seus pais exerçam suas atividades de 35 
subsistência, por não terem com quem deixar seus filhos. O orador disse que provocou o 36 
Ministério Público do Estado para que haja o retorno das obras e, por entender que se trata de 37 
um esforço coletivo, solicitou também o apoio da Câmara. O professor frisou que não basta o 38 
retorno das obras, mas que haja o compromisso de que seja entregue uma obra de qualidade à 39 
comunidade e que seja dispensado um olhar especial à parte elétrica, que hoje, apresenta sérios 40 
riscos às crianças e servidores. Finalmente, o professor destacou que é preciso mais 41 
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transparência em torno da obra e solicitou que fosse disponibilizada à comunidade a placa da 42 
obra, informando os recursos e o prazo para a sua conclusão. Pronunciou-se o Senhor Paulo 43 
Sérgio Mota Pereira, representante dos trabalhadores do município de Abaetetuba. Na ocasião, 44 
o orador falou da dificuldade dos trabalhadores do município em conseguir emprego nas 45 
empresas que estão se instalando na cidade, citando o grupo “varejão do açaí” que, dos setenta 46 
empregados contratados para a fase inicial do projeto, apenas cinco são residentes do 47 
município. Relatou que, a pedido dos trabalhadores, dialogou com o setor de recursos humanos 48 
do referido grupo, contudo teve informações que serão contratados trabalhadores de outros 49 
estados para a formatação da segunda fase do projeto. Para evitar o desperdício da mão-de-50 
obra, o orador solicitou aos parlamentares intervenção junto à empresa, ou que encontrem 51 
soluções legislativas para evitar que os trabalhadores locais percam oportunidade de emprego. 52 
Por fim, ressaltou a importância do fortalecimento do CINE, o qual atualmente não consegue 53 
nem mesmo se deslocar para o polo industrial de Barcarena por falta de recursos. Após as 54 
manifestações na Tribuna Popular, o Vereador Aluísio Corrêa informou ao Senhor Miguel 55 
Caripuna e a Comissão de Educação que agendou uma reunião na Secretaria de Educação do 56 
Município, segunda-feira, às 9:00 horas, para discutir a retomada das obras na Creche do bairro 57 
São Sebastião. Passou-se então ao Grande Expediente. Devidamente inscrito, pronunciou-se o 58 
Vereador Ezequiel Das Campanhas para elogiar a atitude da Mesa ao solicitar a reunião com o 59 
Secretário de Educação a respeito dos problemas da Creche mencionados na Tribuna Popular. 60 
Dirigindo-se ao Senhor Paulo Sérgio, o parlamentar ressaltou a necessidade de o município ter 61 
uma representação na Assembleia Legislativa do Estado e no Congresso Nacional para garantir 62 
a efetivação dos direitos dos trabalhadores locais, bem como resolver a grave dificuldade de se 63 
conseguir leitos em hospitais da rede estadual. Ao final, o Vereador disse que, dentro da 64 
competência dos parlamentares, haverá o diálogo, com a empresa, o CINE e os trabalhadores 65 
na busca por soluções. Em prosseguimento, pronunciou-se o Vereador Max Fera para falar que 66 
visitou o CINE local para tratar sobre a questão do desemprego, e escutou do responsável que o 67 
órgão sofre com a insuficiência de recursos. O parlamentar lembrou que o município é 68 
conhecido nacionalmente pela qualificação de sua mão de obra, não sendo, portanto, justificada 69 
a busca por trabalhadores de outros estados. Por fim, o parlamentar discutiu acerca de sua 70 
Proposição Legislativa e repercutiu sobre sua visita ao rio Ipiramanha, que sofre com a falta de 71 
assistência médica. Em continuidade, pronunciou-se o Vereador Sotério Fagundes, quem 72 
elogiou a participação dos cidadãos ao usarem a Tribuna Popular e a forma imparcial com que 73 
trouxeram ao conhecimento do Poder Legislativo as suas demandas. Em referência à 74 
paralisação das obras da Creche, o Vereador disse que a prefeitura realizou o processo 75 
licitatório, contudo, a empresa vencedora simplesmente abandonou o serviço; fato que precisa 76 
ser esclarecido pelo governo. Disse que a Comissão de Educação fez várias visitas à Creche, 77 
constatou os problemas e fez vários encaminhamentos, sem, contudo, uma resposta efetiva dos 78 
setores competentes. Ao final o parlamentar disse que irá solicitar a placa com as informações 79 
necessárias a fim de dar a transparência devida e destacou que, embora não com a agilidade 80 
que todos gostariam, consegue ver avanços na educação pública, citando várias unidades 81 
escolares que estão passando por reformas. Ato contínuo, pronunciou-se o Vereador Emerson 82 
Negrão para afirmar a necessidade de a SEMOB acompanhar mais de perto as obras e as 83 
empresas responsáveis pela execução, argumentando ser inadmissível que a gestão municipal 84 
tome ciência do abandono de obras, como a da Creche Manuel Rodrigues Negrão, pela 85 
comunidade escolar. Ressaltou ainda que a lentidão na execução das obras, também incorre em 86 
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prejuízos financeiros e configura má gestão do dinheiro público, e finalizou seu pronunciamento 87 
sugerindo uma reunião com a Secretária da pasta de obras do município e firmando apoio aos 88 
trabalhadores na busca de soluções para a falta de empregos no município. Em seguida, 89 
pronunciou-se Fernandes Anselmo para informar que a empresa de ônibus que era proprietária 90 
do terreno onde o grupo citado pelo Senhor Paulo Sergio, na Tribuna Popular, pretende se 91 
instalar, está usando a rua ao lado do empreendimento como estacionamento de seus veículos, 92 
o que está ocasionando a abertura de vários buracos naquela via. Isso, segundo o parlamentar, 93 
é mais um motivo para debater com as empresas. Em prosseguimento, pronunciou-se o 94 
Vereador Edinho Silva, quem se dirigiu ao Senhor Paulo Sérgio e disse a ele que não conte 95 
com a Prefeita para a geração de emprego neste município, argumentando que cerca de cinco 96 
mil pessoas estão sendo prejudicadas com o descaso com a orla municipal. Além disso, o 97 
Vereador afirmou que a reforma da Creche do bairro São Sebastião está orçada em 98 
aproximadamente quinhentos e quarenta e sete mil reais, não sendo a falta de recursos o 99 
problema, mas sim a falta de vontade de trabalhar de quem está a frente da pasta da educação. 100 
Ao final, o parlamentar imputou a responsabilidade pelo acidente que vitimou um jovem na 101 
Travessa Tiradentes à equipe da SEMOB liderada pelo Senhor Carlos Aberto, afirmando que 102 
este não tem competência para a fiscalização ou realização de obras públicas. Logo após, 103 
pronunciou-se o Vereador Regi Mota para prestar contas de suas atividades legislativas, citando 104 
a visita que fez a Assembleia de Deus; o parlamentar agradeceu o pastor daquela igreja pelas 105 
orações que este realizou em favor das autoridades deste município e alertou o professor Miguel 106 
Caripuna acerca da reunião com o secretário de educação, argumentando que o secretário 107 
sempre contorna as situações, omitindo questões cruciais ao debate. Em prosseguimento, 108 
pronunciou-se o Vereador Vagner Sena para ressaltar a necessidade de maior organização em 109 
frente ao terminal rodoviário, especialmente em relação à regularização dos moto-taxis. Além 110 
disso, é urgente, segundo o Vereador, dar mais segurança à população que utiliza aquele 111 
espaço e concluiu seu pronunciamento elogiando a equipe organizadora do Miriti Fest, pelo 112 
sucesso de público e engajamento. Por fim, pronunciou-se a Vereadora Edileuza Muniz para se 113 
posicionar em relação à manifestação do professor Miguel Caripuna sobre a Creche Manoel 114 
Negrão. A parlamentar disse ser de longa data os problemas de estrutura das Creches 115 
municipais e que a Comissão Permanente de Educação já protocolou dez relatórios 116 
encaminhando essas demandas e solicitando informações; o último protocolado no dia seis de 117 
abril, também ainda sem resposta da SEMEC. Além destas ações, a parlamentar disse que 118 
dialogou com o SINTEP sobre estas questões, o que resultou na provocação do Ministério 119 
Público do Estado para investigação acerca de diversos pontos sobre a educação pública 120 
municipal, inclusive em relação à Creche do bairro São Sebastião. Concluiu convidando a 121 
população para participar da audiência pública do próximo dia 09 de junho, que discutirá sobre o 122 
atual cenário da educação pública no município; e sugeriu que fosse criada uma comissão para 123 
dialogar com o grupo varejão do açaí, com o fito de garantir uma parcela dos empregos ali 124 
gerados aos trabalhadores deste município. Anunciada a Ordem do Dia, o Senhor Presidente 125 
passou a submeter ao plenário a matéria em pauta Em pauta as Proposições Legislativas: 126 
Proposição nº.182/2022 – de iniciativa do Vereador Fernandes Sabiá – o qual requer que a 127 
Mesa Executiva da Câmara Municipal de Abaetetuba envie expediente a Excelentíssima Prefeita 128 
municipal, Francineti Maria Rodrigues Carvalho, para que determine à Secretaria de Obras os 129 
serviços de limpeza e aterramento do ramal do Maranhão, zona rural deste município de 130 
Abaetetuba; Proposição nº.183/2022 – de iniciativa da Vereadora Edileuza Muniz – a qual 131 
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requer que a Mesa Executiva da Câmara Municipal de Abaetetuba envie expediente a Sua 132 
Excelência a Prefeita municipal, Francineti Maria Rodrigues Carvalho, solicitando à SEMOB para 133 
que sejam realizados serviços de “meio fio e revitalização asfáltica na rua crispim ferreira, bairro 134 
Angélica”; Proposição nº.184/2022 – de iniciativa do Vereador Ezequiel das Campanhas – o 135 
qual requer  que a Mesa Executiva da Câmara Municipal de Abaetetuba envie expediente a 136 
Excelentíssima Senhora Prefeita municipal Francineti Maria Rodrigues Carvalho, para que a 137 
mesma demande esforços junto a Senhora Zenilda Trindade, Secretária Municipal de Obras, no 138 
sentido de realizar serviços de terraplenagem no ramal Jarumã (atalho que liga ao ramal do 139 
Pirocaba) visto que está intrafegável, sendo que esse trecho corresponde a extensão de 140 
aproximadamente 50 metros; Proposição nº.185/2022 -  de iniciativa do Vereador Cristiano 141 
Lopes – o qual requer  que a Mesa Executiva da Câmara Municipal de Abaetetuba envie 142 
expediente a Excelentíssima Senhora Francineti Carvalho, Prefeita municipal de Abaetetuba, 143 
para que direcione ao setor competente de sua administração, a aquisição de “uma ambulância 144 
para atender à população da Colônia Nova, zona rural de Abaetetuba”; Proposição nº.186/2022 145 
– de iniciativa do Vereador Gelciney Matos-Gel – o qual requer que a Mesa Executiva da 146 
Câmara Municipal de Abaetetuba envie expediente a Excelentíssima Senhora Prefeita municipal 147 
e aos Secretários de Educação e de Meio Ambiente solicitando a implantação de um projeto de 148 
uso consciente de energia elétrica a ser realizado pelas respectivas secretarias com ações que 149 
possam facilitar o entendimento dos envolvidos como conhecimento de equipamentos mais 150 
eficientes, hábitos de ligar e desligar aparelhos e lâmpadas quando de seu uso e não-uso, por 151 
meio de atividades lúdicas e artísticas (palestras, oficinas, filme e peça de teatro) acerca do 152 
tema “uso consciente de energia elétrica”; Proposição nº.187/2022 – de iniciativa do Vereador 153 
Max Willian – o qual requer  que a Mesa Executiva da Câmara Municipal de Abaetetuba envie 154 
expediente a Excelentíssima Prefeita municipal, Senhora Francineti Maria Rodrigues Carvalho, 155 
solicitando a construção de um posto de saúde na comunidade Ipiramanha, localizada nas ilhas 156 
de Abaetetuba; Proposição nº.188/2022 – de iniciativa do Vereador Edinho Silva – o qual requer  157 
que a Mesa Executiva da Câmara Municipal de Abaetetuba envie expediente a Excelentíssima 158 
Senhora Francineti Maria Rodrigues Carvalho - Prefeita Municipal de Abaetetuba, solicitando em 159 
caráter de urgência a instalação de uma faixa elevada de travessia de pedestres, assim como a 160 
construção de um abrigo de passageiros e a instalação de iluminação pública para segurança 161 
dos alunos e moradores diuturnamente na entrada e saída do condomínio residencial Green 162 
Grove, localizado na Pa 409; Proposição nº.189/2022 – de iniciativa do Vereador pastor 163 
Gilberto – o qual requer que a Mesa Executiva da Câmara Municipal de Abaetetuba envie 164 
expediente à empresa fornecedora de energia elétrica equatorial energia, solicitando iluminação 165 
pública a toda a comunidade do rio Guajará de Beja, bem como a manutenção de dois postes 166 
localizados à margem do rio Guajará de Beja, ao lado da igreja universal, pois o mesmo corre 167 
risco de cair e trazer perigo à população; Proposição nº.190/2022 – de iniciativa do Vereador 168 
Vagner Sena – o qual requer  que a Mesa Executiva da Câmara Municipal de Abaetetuba envie 169 
expediente a Excelentíssima Prefeita Francineti Carvalho solicitando à nobre gestora a 170 
possibilidade de, por meio da secretaria responsável, instalar um parque infantil público ao “ar 171 
livre” na praça Manoel Castro-Dé (praça do barco); Proposição nº.191/2022 – de iniciativa do 172 
Vereador Regi Mota – o qual requer  que a Mesa Executiva da Câmara Municipal de Abaetetuba 173 
envie expediente ao Excelentíssimo Senhor Secretário de Estado de Saúde Pública do Estado 174 
do Pará, Senhor Rômulo Rodovalho Gomes, solicitando que o digno Secretário, receba em 175 
audiência, os membros do Poder Legislativo de Abaetetuba, para tratar assuntos referentes à 176 
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saúde pública em nosso município; Proposição nº.192/2022 – de iniciativa do Vereador Aluisio 177 
Corrêa – o qual requer que a Mesa Executiva da Câmara Municipal de Abaetetuba envie 178 
expediente a Prefeita Municipal de Abaetetuba, Senhora Francineti Maria Rodrigues Carvalho, e 179 
à Secretária Municipal de Obras, Senhora Zenilda Trindade, solicitando a realização de limpeza 180 
e serviços de terraplenagem na passagem Nominando Maués, bairro São Lourenço, em toda 181 
sua extensão; Proposição nº.193/2022 – de iniciativa da Vereadora Madalena – a qual requer 182 
que a Mesa Executiva envie expediente à Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal Francineti 183 
Carvalho com o projeto de lei indicativo que segue em anexo, o qual dispõe sobre o 184 
fornecimento de absorventes higiênicos nas escolas públicas e nas unidades básicas de saúde 185 
em âmbito municipal. Submetidas à discussão, não houve debatedores inscritos. Submetidas à 186 
votação, as Proposições em pauta foram aprovadas por unanimidade pelo plenário em única e 187 
definitiva discussão e votação. Não havendo inscritos para o horário destinado ás Lideranças 188 
Partidárias e nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente deu por encerrada a presente 189 
sessão e convocou a todos para a próxima sessão ordinária, a ser realizada no dia 08 de junho, 190 
quarta-feira. Em firmeza e para constar foi lavrada a presente ata, que depois de lida e achada 191 
conforme, será aprovada pelo Plenário e assinada pelos membros da Mesa.  192 
 Abaetetuba, 29 de junho de 2022.  193 
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