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ATA N°. 019 DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE ABAETETUBA, REALIZADA EM 08.06.2022. 

 
Aos oito dias do mês de junho de dois mil e vinte e dois, no plenário da Câmara Municipal 1 

de Abaetetuba – Mário Ferreira Fonseca – à hora regimental, o Senhor Presidente, Vereador 2 

Aluisio Monteiro Corrêa, solicitou ao Senhor 1º Secretário, Vereador Cristiano Silva Lopes que 3 

realizasse a chamada dos Senhores Vereadores e das Senhoras Vereadoras presentes, da qual 4 
constaram o(a)s seguintes: Aluisio Monteiro Corrêa, Gilberto Raulino Costa, Cristiano Silva 5 
Lopes, Vagner Augusto de Sena Ferreira, Edileuza Viegas Muniz, Ezequiel Viégas do Rego, 6 

Jociane de Jesus Bitencourt Dias, Maria Madalena Silva da Silva, Max Willian Sousa Farias, 7 
Reginaldo Rodrigues Mota, Fernandes de Oliveira Anselmo e Emerson João Negrão Rodrigues. 8 
Havendo número legal o Senhor Presidente deu por aberto os trabalhos da presente sessão 9 
autorizando a leitura do expediente recebido. Do expediente constou: Projeto de lei n° 030/2022 10 

– que considera de utilidade pública a Comunidade Cristã no Brasil Luz da Vida, de iniciativa da 11 
Vereadora Jô Dias; Projeto de lei n° 031/2022 – que dispõe sobre a criação do Departamento 12 
Municipal de Trânsito, Transporte e Mobilidade de Abaetetuba – DMTTM, revoga a Lei n° 149 de 13 

04 de junho de 2002, e dá outras providências, oriundo do Poder Executivo; Projeto de lei n° 14 
032/2022 – que dispõe sobre a obrigatoriedade das empresas que vierem a se instalar em 15 

Abaetetuba-pa, a contratarem e manterem no município empregados prioritariamente 30% (trinta 16 
por cento) de trabalhadores domiciliados no município de Abaetetuba-Pa e dá outras 17 

providências, de iniciativa do Vereador Cristiano Lopes; Projeto de Decreto Legislativo n° 18 
003/2022 – que concede titulo de honra ao mérito a Manoel Lobato dos Santos (Duca Lobato) e 19 

dá outras providências, de iniciativa do Vereador Cristiano Lopes; Convite para o XII arraia 20 
junino da Associação Milton Melo, que ocorrerá no próximo dia 17 de junho, às 18:00 horas, na 21 
barraca de Nossa Senhora de Nazaré; Oficio n° 271/2022-GAB/SEMEC, informando a 22 

inviabilidade do comparecimento do Secretário Municipal de Educação à audiência pública, no 23 
dia 09/06/2022, em virtude de estar representando os Secretários do baixo Tocantins no 16º 24 

ENCONTRO TÉCNICO NACIONAL DO PNLD; Ofício Circular n° 029/2022 – CMDCA, 25 
solicitando deste órgão a participação efetiva na mobilização e caminhada ao 12 de junho, dia 26 
alusivo à erradicação ao trabalho infantil, a ocorrer no dia 15 de junho, com concentração às 27 

08h:30min em frente ao Terminal Rodoviário; CARTA DENÚNCIA, esclarecendo que a 28 
reportagem veiculada no dia 03/05/2022, pelo canal REDE TV, no programa Alerta Abaeté, em 29 
relação aos reparos da ponte da comunidade do rio TAUERAZINHO não condiz com a verdade 30 
e que nenhum serviço foi feito para melhorar o acesso à comunidade. No horário destinado ao 31 

Pequeno Expediente, pronunciou-se o Vereador Aluísio Cerrêa para justificar a ausência do 32 
Vereador Gelciney Matos, que se encontra na Assembleia Legislativa do Estado em atividades 33 
parlamentares, e dos Vereadores Sotério Fagundes e Edinho Silva, em razão de problemas de 34 
saúde. Também se pronunciaram, nesta ordem, os Vereadores Regi Mota, Cristiano Lopes, 35 
Vagner Sena, professora Madalena, Edileuza Muniz, Max Fera e Ezequiel das Campanhas. No 36 

horário destinado à Tribuna Popular, pronunciou-se o Senhor Carlos Alberto Santos Monteiro, 37 
servidor público municipal. Na ocasião, o orador falou sobre o acidente que vitimou fatalmente 38 
um jovem na Travessa Tiradentes (Algodoal) e lamentou o fato de um parlamentar, na sessão 39 

última sessão ordinária, o ter responsabilizado pelo acidente. Afirmou que tal fato tem o deixado 40 
extremamente deprimido, pois ao longo do período em que está exercendo suas atividades, 41 
sempre atuou de forma responsável e eficiente. O orador confirmou que existe de fato um 42 

desnível naquela via pública, e que a área estava isolada, no entanto o material usado para o 43 
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isolamento teria sido retirado do local. Além disso, o servidor disse que o serviço de 44 
pavimentação asfaltica, que não está sob sua gerência, não foi realizado no local, o que elevaria 45 

o nível da via, diminuindo o desnível que lá existe. Por fim, o orador agradeceu a oportunidade 46 
pelo pronunciamento e disse esta disponível a todos os Vereadores que o procurarem para 47 
maiores esclarecimentos. Passou-se então ao Grande Expediente. Devidamente inscrito, 48 
pronunciou-se o Vereador Regi Mota para lamentar a ausência do Senhor Jeferson Felgueiras 49 

na audiência pública que debaterá acerca dos problemas da educação pública no município, 50 
argumentando que a audiência, mesmo presente os representantes do Secretário, está 51 
prejudicada; discutiu acerca de sua proposição legislativa e sugeriu que a audiência proposta na 52 

proposição fosse realizada antes do recesso parlamentar. Em prosseguimento, pronunciou-se o 53 
Vereador Cristiano Lopes para discutir acerca de sua proposição legislativa, em pauta na 54 
Ordem do Dia, e do projeto de lei n°032/2022 lido no expediente, também deu ciência ao 55 
plenário a respeito do Senhor Duca Lobato, homenageado pelo do projeto de decreto legislativo 56 

003/2022. Ato contínuo, pronunciou-se o Vereador Vagner Sena para prestar contas de suas 57 
atividades parlamentares e apresentar ao plenário o conteúdo de sua proposição legislativa, na 58 
qual solicita a realização dos serviços de revitalização na praia de Beja, incluindo pintura, 59 

reposição de areia, retirada do matagal da parte  inferior, capina da parte superior, aplicação de 60 
iluminação de LED, poda das árvores e restauração do palco. Sugeriu que a SEMOB construa 61 

um canal que possibilite melhorar o diálogo da Secretaria com a população, e solicitou que as 62 
Proposições encaminhadas pelo Poder Legislativo sejam executadas, já que são matérias 63 

discutidas com a comunidade e que se submeteram às deliberações do plenário. Em 64 
continuidade, pronunciou-se a Vereadora professora Madalena para falar sobre o aumento 65 

significativo nos casos de violência, argumentando que este fato tem relação direta com a 66 
ausência de políticas públicas de educação, esporte, lazer e com a crescente desigualdade no 67 
âmbito da sociedade brasileira; aumentada com os cortes da ordem de sessenta por cento nos 68 

recursos para o Sistema Único de Assistência Social. A parlamentar concluiu seu 69 
pronunciamento fazendo considerações sobre a relevância do mês de junho, mês do orgulho 70 

LGBTQIA+, para dar visibilidade às lutas e à conscientização acerca das várias violências que 71 
sofrem esta comunidade. Pronunciou-se a Vereadora Edileuza Muniz para destacar a 72 
contribuição do Senhor Carlos Alberto ao município, e que frisar que reconhece todo o empenho 73 

do profissional a frente da revitalização da ponte sobre o rio Abaeté, contudo, considera que o 74 
serviço que está sendo feito deveria ser prestado por uma empresa terceirizada. A parlamentar 75 
prestou contas de suas atividades parlamentares, especialmente sobre a visita que fez à 76 
SEDUC, com a finalidade de debater acerca das demandas das escolas Bem-Vinda Pontes, 77 

Pedro Teixeira e São Miguel. Por fim, a Vereadora lamentou os seguidos cortes de recursos 78 
destinados às universidades, o que contribui fortemente para o crescimento das desigualdades e 79 
a expansão da violência e pontuou os sérios problemas que a população rural vem enfrentando 80 
em relação ao tráfego nos ramais deste município. Pronunciou-se o Vereador Regi Mota para 81 
informar ao plenário que mais da metade das Proposições em pauta têm relação com a 82 

Secretaria Municipal de Educação, o que confirma a péssima gestão do atual secretário da 83 
pasta; o qual, apesar de tudo, não virá à audiência realizada pela Câmara. Posto isso, o 84 
Vereador disse que a eficácia da audiência está comprometida e que não virá à Câmara para 85 

participar do debate. Anunciada a Ordem do Dia, o Senhor Presidente passou a submeter ao 86 
plenário a matéria em pauta. Em pauta as Proposições Legislativas: Proposição nº.194/2022 – 87 
de iniciativa do Vereador Aluisio Corrêa – o qual requer que a Mesa Executiva da Câmara 88 

municipal de Abaetetuba envie expediente a Excelentíssima Prefeita municipal, Francineti 89 
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Carvalho, a fim de determinar ao setor competente de sua administração reforma e construção 90 
de um banheiro, na escola Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, na localidade rio Quianduba, 91 

atendendo assim, ao apelo dos seus moradores, caso não haja a possibilidade da reforma de 92 
toda a escola, que seja feita pelo menos, nas 02 (duas) salas as quais o  corpo de bombeiros 93 
interditou; Proposição nº.195/2022 – de iniciativa dos Vereadores Soterio Fagundes e Aluisio 94 
Corrêa – os quais requerem que a Mesa Executiva da Câmara Municipal de Abaetetuba envie 95 

expediente a Excelentíssima Senhora Prefeita Francineti Maria Rodrigues Carvalho e ao 96 
Secretário Municipal de Educação Jeferson Felgueiras propondo a construção de uma quadra 97 
poliesportiva na Escola Padre Anchieta no baixo Ajuaí; Proposição nº.196/2022 – de iniciativa 98 

da Vereadora Edileuza Muniz – a qual requer que a Mesa Executiva da Câmara Municipal de 99 
Abaetetuba envie expediente a Sua Excelência a Prefeita Municipal Francineti Maria Rodrigues 100 
Carvalho, solicitando a construção de uma quadra coberta nas dependências da escola Laura 101 
dos Santos Ribeiro no bairro Francilandia, município de Abaetetuba; Proposição nº.197/2022 – 102 

de iniciativa do Vereador Cristiano Lopes – o qual requer  que a Mesa Executiva da Câmara 103 
Municipal de Abaetetuba envie expediente a Excelentíssima Senhora Francineti Carvalho, 104 
Prefeita Municipal de Abaetetuba, para que direcione ao setor competente de sua 105 

administração,“revitalização da via e manutenção da iluminação pública da Rua Nova, Vila de 106 
Beja”; Proposição nº.198/2022 – de iniciativa do Vereador Ezequiel das Campanhas – o qual 107 

requer  que a Mesa Executiva da Câmara municipal de Abaetetuba envie expediente a 108 
Excelentíssima Senhora Francineti Maria Rodrigues Carvalho, Prefeita municipal de Abaetetuba, 109 

para que direcione a Secretaria de Obras, solicitação de construção de um sistema de drenagem 110 
(galeria, meio fio, pv) na rua Manoel da Silva Raposo entre Travessa D. Pedro I e fim de rua 111 

(igarapé); Proposição nº.199/2022 – de iniciativa do Vereador  Gelciney Matos – o qual requer  112 
que a Mesa Executiva da Câmara Municipal de Abaetetuba envie expediente a Excelentíssima 113 
Prefeita Municipal, Francineti Carvalho, a fim de determinar ao setor competente de sua 114 

administração criação e construção de paradas de ônibus para embarque e desembarque de 115 
transporte escolar em dias e horários letivos, uma na rodovia Moura Carvalho próximo ao posto 116 

de gasolina e a outra na Escola DR. João Miranda, km 12, na localidade da Colônia Velha com 117 
sinalização de faixa de pedestres. Atendendo assim, ao apelo dos seus moradores; Proposição 118 
nº.200/2022 – de iniciativa do Vereador pastor Gilberto – o qual requer  que a Mesa Executiva 119 

da Câmara Municipal de Abaetetuba envie expediente a Excelentissima Prefeita Municipal 120 
Francinete Maria Rodrigues Carvalho, e a Secretária de Obras, Senhora Zenilda Trindade, 121 
solicitando serviços de saneamento básico, como coleta de entulho,lixo doméstico, aterro para a 122 
rua monte Horebe bairro Chicolândia; Proposição nº.201/2022 – de iniciativa da Vereadora Jô 123 

Dias – a qual requer que a Mesa Executiva da Câmara Municipal de Abaetetuba envie 124 
expediente à prefeitura municipal solicitando a efetivação do sistema de abastecimento de água 125 
na escola Nossa Senhora do Perpétuo Socorro - Rio Arapapu, que embora já tenha elementos 126 
para funcionamento, ainda se encontra desativado, prejudicando a comunidade escolar que 127 
necessita desse recurso natural; Proposição nº.202/2022 – de iniciativa da Vereadora 128 

Madalena – a qual requer que a Mesa Executiva da Câmara Municipal de Abaetetuba envie 129 
expediente a Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal Francineti Carvalho e esta encaminhe 130 
ao setor de competência solicitando a revisão do plano diretor do município de Abaetetuba, a fim 131 

de atualizar o plano de acordo com as novas demandas; Proposição nº.203/2022 – de iniciativa 132 
do Vereador Max Willian – o qual requer  que a Mesa Executiva da Câmara Municipal de 133 
Abaetetuba envie expediente a Excelentíssima Prefeita Municipal Senhora Francineti Maria 134 

Rodrigues Carvalho, solicitando a pavimentação asfáltica da rua Manoel Pedro Ferreira, 135 
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localizada no bairro Algodoal, município de Abaetetuba; Proposição nº.204/2022 – de iniciativa 136 
do Vereador Fernandes Sabiá – o qual requer que a Mesa Executiva da Câmara Municipal de 137 

Abaetetuba envie expediente a Excelentíssima Prefeita municipal, Francineti Maria Rodrigues 138 
Carvalho, para que determine à Secretaria de Obras a realizar os serviços de limpeza e 139 
terraplenagem do ramal Raimundo Sarges, de acesso à Escola Raimundo Sarges, no Guajará 140 
de Beja, zona rural deste município de Abaetetuba; Proposição nº.205/2022 – de iniciativa do 141 

Vereador Sotério Fagundes – o qual requer que a Mesa Executiva envie expediente 142 
a Excelentíssima Senhora Prefeita Francineti Maria Rodrigues Carvalho, à Secretária Municipal 143 
de Assistência Social Josiane Baia e à Secretária Municipal de Obras Zenilda Trindade para que 144 

seja providenciada a construção de calçada de acesso ao pedestre e estacionamento de 145 
veículos em frente ao CREAM; Proposição nº.206/2022 – de iniciativa do Vereador Regi Mota – 146 
o qual requer que a Mesa Executiva realize uma audiência pública, para tratar de assuntos 147 
relacionados a melhorias de nossos ramais, e que sejam convidados sua excelência a Senhora 148 

Prefeita Municipal Francineti Maria Rodrigues Carvalho, Senhora Zenilda Trindade da Costa – 149 
Secretária Municipal de Obras e Viação e a Senhora Rosa Vouzella – Secretária Municipal de 150 
Administração e comunidade em geral, para juntos debatermos e encontramos soluções viáveis 151 

aos problemas de moradores de ramais de nosso município; Proposição nº.207/2022 – de 152 
iniciativa do Vereador Vagner Sena – o qual requer que a Mesa Executiva envie expediente a 153 

Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal Francineti Carvalho que autorize a realização dos 154 
serviços de revitalização na praia de Beja cito: pintura, reposição de areia da parte 155 

superior(cima), retirada do matagal da parte  inferior (baixa), capina da parte superior (cima) 156 
aplicação de iluminação de LED, poda das árvores e restauração do palco. Submetidas à 157 

discussão, os Vereadores Regi Mota e Vagner Sena defenderam a aprovação de suas 158 
Proposições e parabenizaram os demais pares pelas propostas em pauta. Submetidas à 159 
votação, as Proposições em pauta foram aprovadas por unanimidade pelo plenário em única e 160 

definitiva discussão e votação. Não havendo inscritos para o horário destinado às Lideranças 161 
Partidárias e nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente deu por encerrada a presente 162 

sessão e convocou a todos para a próxima sessão ordinária, a ser realizada no dia 15 de junho, 163 
quarta-feira. Em firmeza e para constar foi lavrada a presente ata, que depois de lida e achada 164 
conforme, será aprovada pelo plenário e assinada pelos membros da Mesa.  165 

 Abaetetuba, 29 de junho de 2022.  166 
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