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ATA N°. 020 DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE ABAETETUBA, REALIZADA EM 15.06.2022. 

 
Aos quinze dias 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 Viegas Muniz, Ezequiel Viégas do 6 
Rego, Jociane de Jesus Bitencourt Dias, Maria Madalena Silva da Silva, Max Willian Sousa 7 
Farias, Reginaldo Rodrigues Mota, Fernandes de Oliveira Anselmo, Gelciney Matos de 8 

Carvalho, Emerson João Negrão Rodrigues e Sotério Oliveira Fagundes. Havendo número legal 9 
o Senhor Presidente deu por aberto os trabalhos da presente sessão autorizando a leitura do 10 
expediente recebido. Do expediente constou: Convite para a festa junina da APAE Abaetetuba a 11 

ser realizada no dia 25/06 às 19 horas; Ofício n° 0331/2022-SEMEIA, informando sobre a 1ª 12 
Audiência Pública Municipal de Proteção Animal, a ser realizada no dia 30/06, das 8h às 14h, no 13 

plenário da Câmara Municipal de Abaetetuba; Ofício n° 267-P/2022, acusando o recebimento do 14 
Oficio n° 109/2022 CMB/BL, que encaminhou a Proposição n° 159/2022 – de iniciativa do 15 

Vereador Ezequiel das Campanhas; Ofício n° 710/DL-2022, encaminhando a Moção 159/2022 – 16 
de iniciativa do Deputado Estadual Vanderlan e Projeto de lei n° 034/2022, que “Dispõe sobre a 17 

criação do dia municipal do agente de trânsito e dá outras providências”, de iniciativa do 18 
Vereador Cristiano Lopes. No horário destinado ao Pequeno Expediente, pronunciaram-se, 19 
nesta ordem, os Vereadores: Gelciney Matos para repercutir sobre a 1ª copa Abaeté de 20 

futvolei. Regi Mota para solicitar a visita da Comissão de Educação à Escola Santa Luzia 21 
(Algodoal) e à Creche da Angélica. Sotério Fagundes para falar sobre os impactos negativos 22 

herdados pela atual gestão referente à infraestrutura das escolas municipais. Cristiano Lopes 23 
para prestar contas de suas atividades parlamentares e apresentar Requerimento, no qual 24 
solicita ao Poder Executivo cursos de capacitação aos barraqueiros da Vila de Beja. Vagner 25 

Sena para parabenizar todos os pastores pelo “dia do pastor”, comemorado no último domingo 26 
(12/05). Madalena Silva para destacar a caminhada alusiva ao dia nacional de prevenção e 27 
enfrentamento ao trabalho infantil, articulada por diversas Secretarias Municipais, neste dia 28 
(15/06). Edileuza Muniz para repercutir sobre a Audiência Pública que discutiu acerca da 29 

educação pública no município de Abaetetuba. Max Fera para solicitar da Mesa Diretora 30 
encaminhamento de votos de pesar à família de Maria Guimarães Farias, em razão de seu 31 
falecimento. Aluísio Corrêa para justificar a ausência do vereador Edinho Silva, por motivo de 32 
problemas de saúde do parlamentar. No horário destinado à Tribuna Popular, pronunciou-se o 33 
Senhor Francisco Marques Lourenço, servidor público municipal. Na ocasião o servidor disse 34 

aos parlamentares que se encontra com graves problemas de saúde, já tendo tido três infartos; 35 
informou que irá realizar uma cirurgia nos próximos dias e solicitou dos parlamentares auxilio 36 
financeiro para manter-se em Belém, em razão do alto custo com os deslocamentos e com os 37 
medicamentos necessários para o tratamento. Ao fim de seu pronunciamento, o orador 38 
agradeceu pelo espaço e disse contar com a ajuda de cada parlamentar presente. Pronunciou-39 
se o Senhor Rui Assunção Azevedo para informar do sumiço das luminárias da praça do skate 40 
(Algodoal) e solicitar dos parlamentares providências imediatas para a reabertura do campo do 41 
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Vaguito, argumentando que já são quatro anos sem qualquer atividade no campo. Passou-se 42 

então ao Grande Expediente. Devidamente inscrito, pronunciou-se o Vereador Gelciney Matos 43 
para dizer que o furto das luminárias da praça do Algodoal é um crime contra o patrimônio 44 
público, devendo ser devidamente investigado. Disse que há cerca de um ano vem dialogando 45 
com a gestão municipal sobre a reativação do campo do Vaguito, e que recebeu informações do 46 

diretor da Fundação Cultural Abaetetubense de que, após o término da reforma do ginásio, o 47 
campo passará por reformas, e a expectativa é de que em agosto, o campo seja entregue à 48 
população. Em prosseguimento, pronunciou-se o vereador Regi Mota para repudiar a maneira 49 

como foi recebido na Creche da Angélica, onde foi impedido pelo diretor da unidade escolar de 50 
entrar no local e exercer seu papel constitucional de fiscal do povo. O parlamentar relatou que só 51 
conseguiu entrar no local com auxilio de policiais militares, e no local observou um grande 52 
número de servidores ociosos em função de a Creche estar com suas atividades ainda por meio 53 

remoto. Ato contínuo, pronunciou-se o Vereador Aluísio Corrêa para informar ao Vereador Regi 54 
Mota que encaminhará ofício à Creche onde o parlamentar foi impedido de entrar, solicitando 55 
esclarecimentos de sua diretoria sobre os fatos relatados pelo Vereador. Pronunciou-se o 56 

Vereador Cristiano Lopes para discutir acerca da importância da padronização das calçadas no 57 
município, sobretudo para os PCD’s; além disso, o parlamentar elogiou a equipe coordenada 58 

pela Secretária Josiane Baia pelo ato contra a exploração do trabalho infantil, realizada neste 59 
dia, pelas ruas do município. Por fim, o Vereador debateu sobre a importância da limpeza dos 60 

furos e igarapés para as comunidades ribeirinhas, especialmente para garantir a adequada 61 
mobilidade dentro dessas localidades. Em continuidade, pronunciou-se o Vereador Vagner 62 

Sena para discutir acerca de sua Proposição Legislativa, em pauta na Ordem do Dia, que 63 
solicita a instalação de uma sala de informática e biblioteca na Escola São Tomé, Médio 64 
Acaraqui. Pronunciou-se a Vereadora professora Madalena para comentar acerca do 65 

desaparecimento de Dom Phillips (jornalista inglês) e Bruno Pereira (indigenista brasileiro), e 66 
sobre o risco que as comunidades tradicionais correm em razão do avanço de atividades ilegais 67 

na Amazônia, bem como seus defensores. A parlamentar também parabenizou a atuação da 68 
Senhora Aldinéia Vilhena, diretora do Departamento Municipal de Trânsito, pela promoção da 69 
campanha de educação e conscientização no trânsito, parabenizou ainda a coordenação da 70 

caminhada em favor da erradicação do trabalho infantil, ressaltando que lugar de criança e na 71 
escola e em espaços de lazer. Finalmente, a Vereadora debateu acerca da insuficiência de 72 
políticas pública para a inclusão dos cerca de vinte e cinco por cento da população brasileira, 73 
que apresentam algum tipo de deficiência. Logo após, o Vereador Sotério Fagundes 74 

parabenizou os organizadores da caminhada em favor da erradicação do trabalho infantil e 75 
comentou sobre o histórico da construção da Creche do bairro Angélica, inaugurada no final de 76 
2016, e que não teve o olhar necessário pela antiga gestão municipal, não realizando sequer a 77 
matrícula dos alunos e nem a lotação de vigias, o que deixou o caminho aberto para o sumiço de 78 
quase todos os equipamentos da unidade. Disse que a Secretaria de Educação tem demandado 79 

esforços para que em agosto haja o retorno das crianças à Creche, e isso explica o quadro de 80 
servidores citado pelo Vereador Regi Mota. Pronunciou-se a Vereadora Edileuza Muniz para 81 
solidarizar-se com o Senhor Francisco Marques pelo seu problema de saúde e com todos os 82 
que buscam no Sistema de Saúde por consultas e exames e não conseguem, frisando que esta 83 
é a triste realidade de muitos munícipes. Em relação à abertura do Campo do Vaguito, a 84 
parlamentar sugeriu ao líder do governo, Vereador Sotério Fagundes, que agende uma reunião 85 
com a Secretária de Administração do Município para discutir a realização da reforma daquele 86 
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espaço. A parlamentar disse ser inadmissível que um Vereador seja impedido de exercer sua 87 

função de fiscal do povo e solicitou providências em relação ao ocorrido na Creche da Angélica. 88 
Ao final, a Vereadora disse que apresentará projeto de lei para regulamentar a relação de 89 
numero de alunos por turma e as eleições diretas para a direção das escolas; falou ainda que 90 
presenciou a entrega dos equipamentos na Creche da Angélica e que deve ser investigado onde 91 

estão tais equipamentos e responsabilizar todos os envolvidos. Anunciada a Ordem do Dia, o 92 
Senhor Presidente passou a submeter ao plenário a matéria em pauta. Em pauta o projeto de 93 
lei n° 025/2022, que “Dispõe sobre o Programa Municipal de Parcerias Público-Privadas e 94 

Concessões do Município de Abaetetuba-PA, prevê a instituição e regulamentação do Conselho 95 
Gestor de Parcerias Público-Privadas e Concessões (CGPPP), autoriza o Poder Executivo a 96 
instituir o Fundo de Garantia de Parceria Público-Privada Municipal e dá outras providências”, de 97 
iniciativa do Poder Executivo. Lido o parecer favorável da Comissão de Justiça e Redação Final 98 

ao referido projeto de lei, observou-se as seguintes sugestões de emendas aditivas: Emenda 99 
aditiva no inicio do Inciso VI do Art. 25 passando a vigorar com a seguinte redação: Art. 25 – 100 
(....), “ VI - Licença ambiental prévia ou expedição de diretrizes para o licenciamento ambiental 101 

do empreendimento, sempre que o objeto do contrato exigir”; Emenda aditiva no final do caput  102 
do Art. 26 passando a vigorar com a seguinte redação: Art. 26 – “O certame licitatório está 103 

condicionado à submissão da minuta de edital, de contrato e demais anexos pertinentes à 104 
modelagem licitatória e contratual, à Consulta Pública, mediante publicação por meio eletrônico, 105 

que deverá informar a justificativa para a contratação, o objeto, o prazo de duração do contrato, 106 
o seu valor estimado, fixando-se prazo mínimo de 30 (trinta) dias para recebimento de sugestões 107 

e demais contribuições da sociedade civil e potenciais licitantes cujo termo dar-se-á pelo menos 108 
7 (sete) dias antes da  data prevista para a publicação do edital.” e Emenda aditiva o Art. 28, 109 
com o acréscimo do Inciso V – com a seguinte redação: Art. 28 – (....) “V – As concessões 110 

patrocinadas em que mais de 70% (setenta por cento) da remuneração do parceiro privado for 111 
paga pela Administração Pública dependerão de autorização legislativa específica nos termos do 112 

Art. 10 § 3º da Lei nº.11.079/2004”.  Submetido à discussão, o Vereador Fernandes Anselmo 113 
afirmou que não teve conhecimento prévio acerca da tramitação da proposta de lei em análise e 114 
que são necessárias mais informações sobre como se darão tais parcerias e do sistema de 115 

cobranças de taxas/tarifas à população. O parlamentar entende que o projeto trata-se de uma 116 
espécie de privatização, em que o setor privado poderá ofertar serviços públicos, como o 117 
expresso no inciso IV do artigo 8° do projeto de lei, que autoriza a concessão da limpeza urbana 118 
e o manejo dos resíduos sólidos. O Vereador Regi Mota disse que a proposta de lei necessita de 119 

um debate mais amplo, não podendo, portanto, votá-la de qualquer jeito, solicitando à Mesa 120 
Diretora pedido de vista ao projeto de lei n° 025/2022. Ainda em discussão, o Vereador Gelciney 121 
Matos citou o projeto de lei que institui a taxa de cobrança para a coleta de resíduos sólidos, que 122 
tramita nas Comissões, no qual o Poder Executivo também não deixa evidente a base de cálculo 123 
da nova taxa e como será feita a cobrança do tributo. Por sua vez, o Vereador Sotério Fagundes 124 

defendeu a aprovação do parecer da Comissão de Justiça ao projeto de lei nº 025/2022, 125 
argumentando que a celebração de parcerias com o setor privado constitui a forma mais 126 
eficiente para a prestação dos serviços públicos e uma tendência nacional. Em prosseguimento 127 
à discussão, a Vereadora Edileuza Muniz disse ser pertinente a preocupação do Vereador 128 
Fernandes Anselmo e fovorável à solicitação de vistas feita pelo Vereador Regi Mota, a fim de 129 
que ocorra uma discussão mais detalhada e que se elucide todas as dúvidas em relação ao 130 
tema das PPP’s, Por fim, a parlamentar lembrou a grande repercussão da sociedade quando foi 131 
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aprovado por este Poder Legislativo o Código de Posturas municipais, com todas as taxas nele 132 

previsto. O Vereador Aluísio Corrêa, com a intenção de esclarecer as dúvidas que ainda 133 
persistem sobre o projeto de lei em discussão, solicitou ao Advogado da Câmara Municipal, 134 
Diogo Silva, que se pronunciasse em relação ao tema. O Advogado explicou diversos pontos 135 
sobre a matéria, especialmente sobre: a consonância com a legislação nacional, as diversas 136 

possibilidades de parcerias, o valor mínimo e os prazos para a firmação dos contratos as 137 
espécies remuneratórias das parcerias, as penalidades e sanções caso não haja a execução 138 
dos serviços na forma contratual. Ao final, o Advogado abordou os pontos em que sugeriu às 139 

Comissões mudanças no texto do projeto, inclusive as de cunho ambiental, e disse não haver 140 
qualquer ilegalidade ou inconstitucionalidade na proposta de lei, que impeçam a sua regular 141 
tramitação. Logo após o pronunciamento do advogado da Casa, o Vereador Emerson Negrão 142 
disse ter entendido a essência do projeto. Contudo, os impactos que virão sobre os contribuintes 143 

continuam sem esclarecimentos. Nesse sentido, o parlamentar entende ser necessária a 144 
manifestação do Executivo acerca dos efeitos do projeto aos contribuintes. Ademais, o Vereador 145 
o exarou opinião de que para qualquer contrato de parceria firmado seja obrigatória a anuência 146 

da Câmara, e não apenas àqueles em que o Poder Público arque com mais que setenta por 147 
cento do contrato, como explicou o Advogado Diogo Silva. Ainda em discussão, a Vereadora 148 

professora Madalena discutiu sobre a nocividade das privatizações para a população, 149 
exemplificando o alto custo da energia elétrica após a privatização do serviço. Submetido à 150 

votação, o parecer da Comissão de Justiça e Redação Final ao projeto de lei n° 025/2022 151 
foi aprovado por maioria absoluta, tendo voto contrário dos Vereadores Regi Mota e 152 

Madalena Silva. Em prosseguimento, o Senhor Presidente solicitou ao Senhor 1º Secretário que 153 
fizesse a leitura do parecer da Comissão de Finanças e Orçamento ao projeto de lei n° 154 
025/2022. Realizada a leitura do parecer, observou-se a sugestão de alteração do Art. 8º, 155 

contanto o que está na LEI Nº 11.079, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2004: “Art. 10. A contratação 156 
de parceria públicoprivada será precedida de licitação na modalidade concorrência ou diálogo 157 

competitivo, estando a abertura do processo licitatório condicionada a: VII – licença ambiental 158 
prévia ou expedição das diretrizes para o licenciamento ambiental do empreendimento, na forma 159 
do regulamento, sempre que o objeto do contrato exigir; e § 3º As concessões patrocinadas em 160 

que mais de 70% (setenta por cento) da remuneração do parceiro privado for paga pela 161 
Administração Pública dependerão de autorização legislativa específica. VI – submissão da 162 
minuta de edital e de contrato à consulta pública, mediante publicação na imprensa oficial, em 163 
jornais de grande circulação e por meio eletrônico, que deverá informar a justificativa para a 164 

contratação, a identificação do objeto, o prazo de duração do contrato, seu valor estimado, 165 
fixando-se prazo mínimo de 30 (trinta) dias para recebimento de sugestões, cujo termo dar-se-á 166 
pelo menos 7 (sete) dias antes da data prevista para a publicação do edital. Submetido à 167 
discussão, o Vereador Emerson Negrão solicitou esclarecimentos à Mesa sobre a possibilidade 168 
de promover mudanças no bojo do projeto de lei nº 025/2022 com o parecer da Comissão de 169 

Justiça e Redação Final já aprovado. Em resposta à questão levantada pelo Vereador, a 170 
Presidência disse que há previsão regimental para que se promovam quaisquer mudanças no 171 
texto do projeto na próxima discussão e votação. Ainda em discussão, o Vereador Sotério 172 
Fagundes ressaltou que o projeto não se trata de privatizações, já que o serviço prestado nem 173 
sequer existe. Disse ainda que a finalidade do projeto é captar capital privado para melhorar os 174 
serviços prestados à população. Por outro lado, o Vereador Fernandes afirmou que a questão de 175 
se tratar de privatização ou concessão, é uma questão semântica, pois ao conceder por trinta 176 
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anos a execução de um serviço, não afasta a ideia da privatização. Em relação à existência ou 177 

não do objeto de concessão, o parlamentar afirmou que o serviço de limpeza pública já existe, e 178 
está prevista expressamente sua concessão ao setor privado no projeto de lei n° 025/2022, o 179 
que o que contraria a tese do parlamentar que o antecedeu; o Vereador também frisou que o 180 
município de Abaetetuba está inserido em um contexto distinto das grandes capitais do País, 181 

sem rodovias, portos, aeroportos, etc; não existindo motivos tão relevantes para se dar de forma 182 
tão célere a votação do projeto, sem que haja maiores esclarecimentos do Executivo Municipal 183 
sobre os impactos à população. Ao final, o parlamentar lembrou que até hoje a população cobra 184 

os parlamentares e o Ex-Prefeito a concessão do hospital Santa Rosa ao governo do Estado. 185 
Por fim, os Vereadores Gelciney Matos, Edileuza Muniz e Regi Mota ressaltaram suas 186 
preocupações com os contribuintes e reafirmaram a necessidade de maior discussão sobre a 187 
temática das PPP’s. Submetido à votação, o parecer da Comissão de Finanças e Orçamento 188 

ao Projeto de lei n° 025/2022 foi aprovado por maioria absoluta, com votos contrários dos 189 
Vereadores Regi Mota e Madalena Silva. Em continuidade, o Senhor Presidente submeteu à 190 
votação pelo plenário o pedido de vista do Vereador Regi Mota ao projeto de lei n° 025/2022, 191 

que foi aprovado por maioria absoluta, com o voto contrário do Vereador Sotério Fagundes. Com 192 
vistas à continuidade do processo legislativo, o Senhor Presidente solicitou dos Senhores 193 

Vereadores e das Senhoras Vereadoras que estejam presentes na reunião com os 194 
representantes do Executivo, agendada para o dia 20/06/2022, às 16:00 horas, no plenário da 195 

Câmara Municipal, para esclarecimentos acerca do projeto de lei n° 025/2022. Em pauta o 196 
Projeto de lei n° 030/2021, que “Dispõe do Dia Municipal de Luta pelos Direitos das Pessoas 197 

com Deficiência e dá outras providências”, de iniciativa dos Vereadores Emerson Negrão e 198 
Madalena Silva. Lido o parecer favorável da Comissão de Justiça e Redação Final ao referido 199 
projeto de lei, este foi submetido à discussão pelo plenário; não havendo debatedores inscritos, 200 

o parecer da Comissão foi submetido à votação e aprovado por unanimidade pelo plenário em 201 
única e definitiva discussão e votação. Ato contínuo, o Senhor Presidente solicitou ao Senhor 1º 202 

Secretário que fizesse a leitura do projeto de lei n° 030/2021. Submetido à discussão, não houve 203 
debatedores inscritos. Submetido à votação, o projeto de lei nº 030/2021 foi aprovado por 204 
unanimidade pelo plenário em 1ª discussão e votação. Em pauta as Proposições Legislativas: 205 

Proposição nº.208/2022 – de iniciativa do Vereador Cristiano Lopes – o qual requer que a Mesa 206 
Executiva da Câmara Municipal de Abaetetuba envie expediente a Excelentíssima Senhora 207 
Francineti Carvalho, Prefeita Municipal de Abaetetuba, para que direcione ao setor competente 208 
de sua administração a realização de “limpeza do furo que interliga o rio Anequara ao rio 209 

Arumanduba e do furo que interliga o rio Anequara ao rio Urubueua”; Proposição nº.209/2022 – 210 
de iniciativa das Vereadoras Edileuza Muniz e Maria Madalena – as quais requerem que a Mesa 211 
Executiva da Câmara Municipal de Abaetetuba envie expediente a sua Excelência a Prefeita 212 
Municipal Francineti Maria Rodrigues Carvalho, para que encaminhe à Secretaria de 213 
Transportes do Governo do Estado - SETRAN, para tomar providências necessárias para o 214 

imediato serviço de sinalização da Pa 409 (estrada de Beja), com implantação de placas e 215 
construção de lombadas, limpeza das laterais das vias e o recapeamento da rodovia, pois o 216 
mesmo irá atender às necessidades dos moradores, bem como do município como um todo; 217 
Proposição nº.210/2022 – de iniciativa da Vereadora Edileuza Muniz – a qual requer que a 218 
Mesa Executiva da Câmara Municipal de Abaetetuba envie expediente a sua excelência a 219 
Prefeita municipal Francineti Maria Rodrigues Carvalho, solicitando à SEMOB para que sejam 220 
realizados serviços de “limpeza, meio fio e revitalização asfáltica da rua Tancredo Neves, bairro 221 
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São João”; Proposição nº.211/2022 – de iniciativa do Vereador Ezequiel das Campanhas – o 222 

qual requer que a Mesa Executiva da Câmara Municipal de Abaetetuba envie expediente a 223 
Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal Francineti Maria Rodrigues Carvalho, para que a 224 
mesma demande esforços junto a Senhora Zenilda Trindade, Secretária Municipal de Obras, no 225 
sentido de realizar serviços  de melhorias na Avenida Desembargador Felício de Araújo Pontes 226 

(antigo ramal do Castanhal I), visto que está intrafegável; Proposição nº.212/2022 – de iniciativa 227 
do Vereador Gelciney Matos - Gel – o qual requer que a Mesa Executiva da Câmara Municipal 228 
de Abaetetuba envie expediente a Excelentíssima Prefeita Municipal, Francineti Carvalho, a fim 229 

de determinar ao setor competente de sua administração realização de reforma da Escola 230 
Municipal Dr. João Miranda – Colônia Velha, km 12, atendendo assim, ao apelo dos moradores 231 
das adjacências; Proposição nº.213/2022 – de iniciativa da Vereadora Jô Dias – a qual requer  232 
que a Mesa Executiva da Câmara Municipal de Abaetetuba envie expediente a chefe do Poder 233 

Executivo Municipal, para que determine ao setor competente da municipalidade solicitando a 234 
realização de revitalização de  redutores de velocidade ou lombada, faixa de pedestres, 235 
sinalização e campanha sócio educativa sobre trânsito na Avenida Pedro Rodrigues em frente a 236 

igreja de São Pedro; Proposição nº.214/2022 – de iniciativa da Vereadora Madalena – a qual 237 
requer que a Mesa Executiva da Câmara Municipal de Abaetetuba envie expediente a 238 

Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal, Francineti Carvalho, encaminhando o projeto de lei 239 
que trata de cartazes informativos (o qual segue em anexo) para que a excelentíssima prefeita 240 

uma vez sensibilizando-se com a causa encaminhe a esta casa para apreciação; Proposição 241 
nº.215/2022 – de iniciativa do Vereador Max Willian  – o qual requer que a Mesa Executiva da 242 

Câmara Municipal de Abaetetuba envie expediente a Excelentíssima Prefeita Municipal Senhora 243 
Francineti Maria Rodrigues Carvalho, solicitando que se já existe no município o cargo de 244 
coveiro, que o município venha a contratar esses profissionais para atender gratuitamente a 245 

população, em caso de inexistência do cargo, que o município altere a lei 107/97 (PCCR) dos 246 
servidores municipais e crie o cargo para desempenhar esta função no município de Abaetetuba; 247 

Proposição nº.216/2022 – de iniciativa do Vereador Regi Mota – o qual requer que a Mesa 248 
Executiva da Câmara Municipal de Abaetetuba envie expediente a Excelentíssima Prefeita 249 
Municipal Senhora Francineti Maria Rodrigues Carvalho e à Secretária Municipal de Obras, 250 

Senhora Zenilda Trindade da Costa, solicitando a realização de serviços de terraplenagem e 251 
asfaltamento, na Rua Bibiano Cardoso, localizada no bairro São Sebastião, no município de 252 
Abaetetuba; Proposição nº.217/2022 – de iniciativa do Vereador Fernandes Sabiá – o qual 253 
requer que a Mesa Executiva da Câmara Municipal de Abaetetuba envie expediente a 254 

Excelentíssima Prefeita Municipal Francineti Maria Rodrigues Carvalho, para que determine à 255 
Secretaria de Obras a realizar os serviços de limpeza e terraplenagem do ramal Pirocaba e do 256 
ramal Tauerazinho, zona rural deste município de Abaetetuba; Proposição nº.218/2022 – de 257 
iniciativa do Vereador Soterio Fagundes – o qual requer que a Mesa Executiva da Câmara 258 
Municipal de Abaetetuba envie expediente a Excelentíssima Senhora Prefeita Francineti Maria 259 

Rodrigues Carvalho e a Senhora Secretária Municipal de Obras e Urbanismo, solicitando que 260 
seja incluída no cronograma, a pavimentação asfáltica da Rua Francisco Maués Carvalho, bairro 261 
Santa Clara; Proposição nº.219/2022 – de iniciativa do Vereador Vagner Sena – o qual requer 262 
que a Mesa Executiva envie expediente a  Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal Francineti 263 
Carvalho para em atenção a pedido da comunidade escolar localizada na comunidade São 264 
Miguel Arcanjo no Médio Acaraqui, determine a instalação de uma sala de informática e 265 
biblioteca na Escola São Tomé; Proposição nº.220/2022 – de iniciativa do Vereador Aluisio 266 
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Corrêa – o qual requer que a Mesa Executiva envie expediente a Excelentíssima Senhora 267 

Prefeita Municipal Francineti Carvalho para que esta determine aos setores competentes de sua 268 
administração, a realização de “operação tapa buraco” na Rua Getúlio Vargas, bairro Centro, em 269 
toda sua extensão. Submetidas à discussão, não houve debatedores inscritos. Submetidas à 270 
votação, as Proposições em pauta foram aprovadas por unanimidade pelo plenário em única e 271 

definitiva discussão e votação. Não havendo inscritos para o horário destinado às Lideranças 272 
Partidárias e nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente deu por encerrada a presente 273 
sessão e convocou a todos para a próxima sessão ordinária, a ser realizada no dia 22 de junho, 274 

quarta-feira. Em firmeza e para constar foi lavrada a presente ata, que depois de lida e achada 275 
conforme, será aprovada pelo plenário e assinada pelos membros da Mesa.  276 
 Abaetetuba, 29 de junho de 2022.  277 

 
 
 

Aluisio Monteiro Corrêa  
PRESIDENTE 

 
Gilberto Raulino Costa  
VICE-PRESIDENTE 

 

Cristiano Silva Lopes  
1° SECRETÁRIO 

 
Vagner Augusto de Sena Ferreira  

2º SECRETÁRIO 

 


