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ATA N°. 021 DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE ABAETETUBA, REALIZADA EM 22.06.2022. 

 
Aos vinte e dois 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, Reginaldo Rodrigues 7 
Mota, 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: Oficio n° 10 
032/2022 – CMDCA, encaminhando o edital n° 001/2022 de convocação da assembleia das 11 
entidades para compor o conselho municipal dos direitos da criança e do adolescente para o 12 
biênio 2022/2024. Projeto de lei n° 031/2022, que “Dispõe sobre a criação do Departamento 13 
Municipal de Trânsito, Transporte e Mobilidade de Abaetetuba – DMTTM, revoga a Lei n° 149 de 14 
04 de junho de 2002, e dá outras providências”, oriundo do Poder Executivo. Projeto de 15 
Decreto Legislativo n° 004/2022, que “Concede título de cidadão abaetetubense a Luis Cláudio 16 
da Silva Farias e dá outras providências”, de iniciativa do Vereador pastor Gilberto Costa. 17 
Projeto de lei n° 033/2022, que “Dispõe sobre a inclusão da carne de peixe e seus derivados no 18 
cardápio da merenda escolar da Rede Pública Municipal de Ensino”, de iniciativa do Vereador 19 
Vagner Sena. Relatório do pedido de vista ao Projeto de lei n° 025/2022, oriundo do Gabinete 20 
do Vereador Regi Mota. No horário destinado ao Pequeno Expediente, pronunciaram-se, nesta 21 
ordem, os Vereadores: Aluísio Corrêa para justificar as ausências dos Vereadores Gelciney 22 
Matos e Max Fera na presente sessão. Este por acompanhar seu filho em consulta médica, 23 
aquele por motivo de saúde; Regi Mota para solicitar à Comissão de Saúde a averiguação do 24 
alto valor do aluguel do anexo da EMEI do bairro Algodoal; Edinho Silva para convidar a 25 
população a participar da festa junina da APAE de Abaetetuba, na próxima sexta-feira (25/06); 26 
Fernandes Anselmo para destacar o trabalho do servidor Carlos Alberto no âmbito da 27 
Secretaria Municipal de Obras e informar os motivos da paralisação da obra da ponte sobre o rio 28 
Abaetezinho; Vagner Sena para repercutir sobre a festividade do Sagrado Coração de Jesus, no 29 
bairro São Lourenço, e prestar contas de suas atividades legislativas; professora Madalena 30 
Silva para parabenizar todas as escolas da rede pelas realizações de suas respectivas festas 31 
juninas, as quais têm como principal finalidade a divulgação da cultura e a captação de recursos 32 
para a melhoria de seus espaços; Emerson Negrão para informar ao público que apresentou 33 
Projeto de lei que regulamenta a atividade do bombeiro civil no âmbito municipal, atendendo à 34 
solicitação da categoria e, finalmente, a Vereadora Edileuza Muniz para repercutir sobre a saída 35 
da equipe que trabalhava na revitalização da ponte sobre o rio Abaetezinho, criticando a falta de 36 
diálogo entre a equipe de trabalho e a comunidade, o que resultou na repercussão negativa da 37 
saída da equipe do local da obra. No horário destinado à Tribuna Popular, pronunciou-se a 38 
Senhora Deisiane Castilho Martins para falar em nome da Associação de Bombeiro Profissional  39 
Civil “Anjos ao Resgate”. Na ocasião, a oradora apresentou os objetivos da Associação e os 40 
anseios em relação ao mercado de trabalho. Ao final, a oradora elencou vários projetos que 41 
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serão desenvolvidos pela associação e a necessidade de reconhecimento desses profissionais 42 
para o desenvolvimento do município. Passou-se então ao Grande Expediente. Devidamente 43 
inscrito, pronunciou-se o Vereador Regi Mota para criticar a atuação do Secretário Municipal de 44 
Educação pela sua ingerência no âmbito da Secretaria, argumentando que este não tem 45 
nenhuma autonomia na pasta, e o único objetivo do órgão é servir como cabide de emprego 46 
para a eleição do irmão da Prefeita para o cargo de deputado estadual, em detrimento da 47 
educação pública municipal. Disse que o Projeto de lei n° 025/2022, em pauta na Ordem do dia, 48 
é uma afronta à população do município e sugeriu que as Comissões fizessem uma leitura mais 49 
detalhada dos projetos antes destes vieram à pauta Em prosseguimento, pronunciou-se o 50 
Vereador Edinho Silva para informar a vinda do Governador a este município, no próximo dia 51 
25/06, para entregar à população o Centro de Hemodiálise do hospital Regional do Baixo 52 
Tocantins. Chamou o Projeto de lei das PPP’s de “Projeto Rússia”, argumentando que ninguém 53 
chamou a população para perguntar o quanto esta deseja pagar pelas parcerias. Ao final, o 54 
parlamentar debateu acerca da situação de precariedade dos ramais e da dificuldade que tem o 55 
produtor rural de comercializar sua produção em razão da dificuldade de escoação dos produtos. 56 
Em continuidade, pronunciou-se o Vereador Vagner Sena para debater acerca da paralisação 57 
da obra da ponte sobre o rio Abaetezinho, dada em razão da falta de equipamentos necessários 58 
à continuidade do serviço. Alegou, contudo, que há uma dificuldade por parte de algumas 59 
Secretarias em dialogar com a comunidade, como foi caso da paralisação da referida obra, em 60 
que a equipe simplesmente se retirou do local, sem justificar os motivos à comunidade. Por fim, 61 
o parlamentar comentou sobre as melhorias que estão sendo feitas na vila de Beja, mas 62 
ressaltou que a vila precisa ser mais bem assistida em períodos diversos, não somente no 63 
período de julho. Logo após, pronunciou-se a Vereadora professora Madalena Silva para 64 
destacar a importância que teve o dia 18/06 para evidenciar as lutas por que passam os que têm 65 
diagnóstico de autismo, os quais sempre estiveram inseridos na sociedade, e que, por falta de 66 
conhecimento e informações, historicamente sofrem com violência e o preconceito. Posicionou-67 
se contrária a maneira como a vila de Beja vem sendo olhada pelos governos, ressaltando que 68 
aquela comunidade precisa de políticas públicas os trezentos e sessenta e cinco dias do ano, 69 
não apenas por 30 dias. Em relação ao Projeto de lei nº 025/2022, a Vereadora criticou a 70 
posição de adequação do município somente a algumas leis nacionais, que geralmente implicam 71 
prejuízos aos munícipes ou privatizações, afirmando que o município não se adequou à lei de 72 
acessibilidade (lei 1098/98), não se adequou à lei 11664/08, que “dispõe sobre a efetivação de 73 
ações de saúde que assegurem a prevenção, a detecção, o tratamento e o seguimento dos 74 
cânceres do colo uterino e de mama, no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS” e outras 75 
diversas legislações. Logo em seguida, pronunciou-se o Vereador Emerson Negrão para elogiar 76 
o fato de os bombeiros civis se organizarem em torno de uma associação, sendo esse fato 77 
essencial para o fortalecimento da categoria e imprescindível para a destinação de emendas 78 
parlamentares à associação, com vistas ao desenvolvimento de seus seus projetos. Indicou a 79 
necessidade de uma reunião com os secretários de finanças e de obras do municipio para 80 
discutir o aterramento dos ramais do município, aproveitando o período de verão. Em 81 
prosseguimento, pronunciou-se o Vereador Sotério Fagundes para indicar apoio aos bombeiros 82 
civis, inclusive por meio de destinação de emenda parlamentar. Ademais, o Vereador 83 
manifestou-se em relação ao aluguel pago ao anexo da EMEI do Algodoal, dizendo que a 84 
Comissão de Educação visitou o local e não observou qualquer irregularidade, sendo o espaço 85 
bem localizado e amplo, atendendo à necessidade dos alunos e servidores. Em relação à 86 
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discussão do Projeto de lei n° 025/2022, objeto de debate por outros parlamentares, o Vereador 87 
afirmou que este trata de parceiriras essenciais para o desenvolvimento do município, sendo 88 
inéditos os serviços prestados, como o serviço de tratamento de esgoto, previsto no bojo do 89 
projeto. Em seguida, pronunciou-se a Vereadora Edileuza Muniz, quem parabenizou o 90 
município por abraçar e tornar evidente a luta das pessoas com o diagnóstico do transtorno do 91 
espectro autista - TEA pela inclusão, direitos e a superação do preconceito. A Vereadora criticou 92 
a ausência de alguns Vereadores na audiência pública que debateu a educação pública no 93 
município, e discurso que estes fazem visando jogar a população contra o parlamento. Afirmou 94 
que o aluguel do anexo da EMEI do Algodoal foi uma alternativa para atender a demanda 95 
daquela comunidade, já que é extremamente demorada a construção de um prédio próprio. 96 
Acerca do Projeto de lei n° 025/2022, a parlamentar disse que nehum município consegue se 97 
desenvolver sem parcerias, contudo, há nítida necessidade de adequação do projeto às 98 
necessidade do município. Por fim, pronunciou-se o Vereador Ezequiel das Campanhas para 99 
ressaltar as importantes ações realizadas pelo Poder Executivo referentes à política de saúde 100 
mental, especialmente o programa professor cuidador, para dar apoio escolar aos PCD’s e os 101 
serviços ofertados pelo CAPS II, sobretudo o atendimento com o médico psquiátra. Anunciada a 102 
Ordem do Dia, o Senhor Presidente passou a submeter ao plenário a matéria em pauta. Em 103 
pauta o Projeto de lei n° 030/2021, que “Dispõe do dia municipal de luta pelos direitos das 104 
Pessoas com Deficiência e dá outras providências”, de iniciativa dos Vereadores Emerson 105 
Negrão e Madalena Silva. Solicitado pelo Senhor Presidente, o Senhor 1ª Secretário realizou a 106 
leitura do referido Projeto de lei. Submetido à discussão, não houve debatedores inscritos. 107 
Submetido à votação, o projeto de lei nº 030/2021 foi aprovado por unanimidade pelo plenário 108 
em 2ª discussão e votação. Em pauta o Projeto de lei nº 021/2022, que “Dispõe sobre as 109 
diretrizes para elaboração e execução da lei orçamentária para o exercício de 2023 e dá outras 110 
providências”, de iniciativa do Poder Executivo. Lido o parecer favorável da Comissão de Justiça 111 
e Final ao Projeto de lei n° 021/2022, este foi submetido à discussão pelo plenário. Não havendo 112 
debatedores inscritos, o parecer da Comissão foi submetido à votação e aprovado por 113 
unanimidade pelo plenário em única e definitiva discussão e votação. Em prosseguimento, o 114 
Senhor Presidente solicitou ao Senhor 1º Secretário que fizesse a leitura do parecer favorável da 115 
Comissão de Finanças e Orçamento ao Projeto de lei n° 021/2022. Submetido à discussão, não 116 
houve debatedores inscritos. Submetido à votação, o parecer da Comissão de Finanças e 117 
Orçamento foi aprovado por unanimidade pelo plenário em única e definitiva discussão e 118 
votação. Em continuidade, foi efetuada a leitura do Projeto de lei n° 021/2022 e franqueada a 119 
palavra aos parlamentares para a discussão da matéria. Não havendo inscritos para a 120 
discussão, o Projeto de lei n° 021/2022 foi submetido à votação e aprovado por unanimidade 121 
pelo plenário em 1ª discussão e votação.  Em pauta o Projeto de lei nº 024/2021, que “Dispõe 122 
sobre a criação dos componentes do Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, 123 
define os parâmetros para elaboração e implementação do Plano Municipal de Segurança 124 
Alimentar e Nutricional e dá outras providências”, de iniciativa do Poder Executivo. Lido o parecer 125 
favorável da Comissão de Justiça e Redação Final ao Projeto, este foi submetido à discussão 126 
pelo plenário. Não havendo debatedores inscritos, o parecer da Comissão foi submetido à 127 
votação e aprovado por unanimidade pelo plenário em única e definitiva discussão e votação. 128 
Em continuidade, o Senhor Presidente solicitou que fosse realizada a leitura do parecer 129 
favorável da Comissão de Finanças e Orçamentos ao Projeto de lei n° 024/2022 e, logo após, 130 
abriu a discussão da matéria. Não havendo inscritos para a discussão, o parecer da Comissão 131 
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foi submetido à votação e aprovado por unanimidade pelo plenário em única e definitiva 132 
discussão e votação.  Lido o Projeto de lei n° 024/2022, este foi submetido à discussão pelo 133 
plenário. Sem haver debatedores inscritos, o Projeto de lei n° 024/2022 foi submetido à votação 134 
e aprovado por unanimidade pelo plenário em 1ª discussão e votação. Em pauta o Projeto de 135 
lei nº 025/2022, que “Dispõe sobre o Programa Municipal de Parcerias Público Privadas e 136 
Concessões do município de Abaetetuba, prevê a instituição e regulamentação do Conselho 137 
Gestor de Parcerias Público-Prvadas e Concessões (CGPPP), autoriza o Poder Executivo a 138 
instituir o Fundo de Garantia de Parceria Público-Privada Municipal e dá outras providências”, de 139 
iniciativa do Poder Executivo. Feita a leitura do referido Projeto de lei, o Senhor Presidente 140 
passou a submetê-lo à discussão pelo plenário. Na ocasião, o Vereador Edinho Silva pediu 141 
vistas do processo para que a população possa entender melhor o teor do Projeto. Ato contínuo, 142 
o Senhor Presidente submeteu à votação pelo plenário o pedido de vista do Vereador Edinho 143 
Silva, o qual teve votos favoráveis dos Vereadores Edinho Silva e do Vereador Regi Mota. 144 
Sendo, portanto, rejeitado o pedido de vista pela maioria dos Vereadores presentes. Ainda 145 
em discussão, o Vereador Fernandes Anselmo explicou os motivos que o levaram a divergir da 146 
proposta na ultima sessão e apresentou Emenda Supressiva ao Projeto de lei em análise, na 147 
qual sugere a supressão do inciso IV, do artigo 8° do Projeto de lei n° 025/2022, justificando que 148 
o município já realiza o serviço de limpeza urbana e o manejo de resíduos sólidos (que trata 149 
inciso IV) com significativa eficiência. Em prosseguimento, o Senhor Presidente passou a 150 
submeter a Emenda Supressiva apresentada pelo Vereador Fernandes Anselmo à votação. O 151 
resultado da votação da Emenda foi o seguinte: Votos favoráveis: Fernandes Anselmo; Edinho 152 
Silva; Regi Mota; professora Madalena e Edileuza Muniz. Votos contrários: Cristiano Lopes; 153 
Vagner Sena; pastor Gilberto; Sotério Fagundes; Emerson Negrão e Jô Dias. Sendo, portanto, 154 
rejeitada a Emenda pela maioria dos Vereadores presentes. Ato contínuo, o Senhor 155 
Presidente submeteu à votação o Projeto de lei n° 025/2022, o qual obteve votos favoráveis dos 156 
Vereadores: Cristiano Lopes; Vagner Sena; pastor Gilberto; Sotério Fagundes; Emerson Negrão; 157 
Jô Dias e Fernandes Anselmo. E votos contrários dos Vereadores: Edinho Silva; Regi Mota; 158 
professora Madalena e Edileuza Muniz. Sendo, portanto, aprovado por sete votos a quatro o 159 
Projeto de lei n° 025/2022 em 1ª discussão e votação. Em pauta as Proposições Legislativas: 160 
Proposição nº.221/2022 – de iniciativa da Vereadora Maria Madalena – a qual requer que a 161 
Mesa Executiva da Câmara Municipal de Abaetetuba envie expediente a Excelentíssima 162 
Senhora Prefeita Municipal Francineti Carvalho, bem como à Secretaria de Meio Ambiente, 163 
solicitando a implantação de placas e cercas nas duas unidades de conservação, na Vila de 164 
Beja e a unidade doada ao município pelo Senhor Garibaldi Parente; Proposição nº.222/2022 – 165 
de iniciativa do Vereador Aluisio Corrêa – o qual requer que a Mesa Executiva da Câmara 166 
Municipal de Abaetetuba envie expediente a Excelentíssima Senhora Prefeita municipal 167 
Francineti Carvalho, solicitando que a nobre gestora autorize a Secretaria competente de seu 168 
governo a realizar serviços de reforma nas dependências da escola Dionísio Hage – na 169 
localidade rio Quianduba, a fim de atender às necessidades da comunidade escolar e para que 170 
estes possam usufruir de uma escola digna e que não ofereça riscos em sua localidade; 171 
Proposição nº.223/2022 – de iniciativa do Vereador Gelciney Matos - Gel – o qual requer que a 172 
Mesa Executiva da Câmara Municipal de Abaetetuba envie expediente a Excelentíssima 173 
Senhora Prefeita municipal, Francineti Carvalho, para que a nobre gestora possa alterar a 174 
estrutura administrativa do município criando a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, para 175 
com isso, pagar uma dívida histórica com aqueles que necessitam, organizam e praticam 176 
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esportes em Abaetetuba; Proposição nº.224/2022 – de iniciativa do Vereador Regi Mota – o 177 
qual requer que a Mesa Executiva da Câmara Municipal de Abaetetuba envie expediente a 178 
Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal, Francineti Carvalho, para que a nobre gestora traga 179 
atrações nacionais, no mês de julho pra Vila de Beja, com o intuito de atrair mais turistas e 180 
movimentar o comércio local da vila de Beja; Proposição nº.225/2022 – de iniciativa do 181 
Vereador Ezequiel das Campanhas – o qual requer que a Mesa Executiva da Câmara Municipal 182 
de Abaetetuba envie expediente a Excelentíssima Senhora Francineti Maria Rodrigues Carvalho 183 
Prefeita municipal de Abaetetuba e Secretaria Municipal de Educação, solicitando a construção 184 
de uma quadra na EMEF D. Ângelo Frosi (bairro Cristo Redentor), para que os alunos possam 185 
ter um espaço adequado para as aulas de educação física; Proposição nº.226/2022 – de 186 
iniciativa do Vereador Sotério Fagundes – o qual requer que a Mesa Executiva da Câmara 187 
Municipal de Abaetetuba envie expediente a Excelentíssima Senhora Prefeita Francineti Maria 188 
Rodrigues Carvalho e Secretário Municipal de Educação Jeferson Felgueiras, solicitando a 189 
construção da escola da localidade Pau da Isca; Proposição nº.227/2022 – de iniciativa do 190 
Vereador Fernandes Sabiá – o qual requer que a Mesa Executiva da Câmara Municipal de 191 
Abaetetuba envie expediente a Excelentíssima Senhora Prefeita municipal Francineti Maria 192 
Rodrigues Carvalho, solicitando que autorize a secretaria de obras a realizar os serviços de 193 
limpeza e aterramento do ramal São Pedro, tal solicitação se dá por conta dos buracos que 194 
causam grandes dificuldades e riscos de acidentes aos moradores e demais transeuntes; 195 
Proposição nº.228/2022 – de iniciativa do Vereador Vagner Sena -  o qual requer  que a Mesa 196 
Executiva da Câmara Municipal de Abaetetuba envie expediente a Excelentíssima Senhora 197 
Prefeita municipal Francineti Carvalho, solicitando  reforma geral  do posto de saúde do 198 
Pontilhão com pintura, serviços do telhado, serviços no piso, reforma e troca de janelas e 199 
maçanetas, serviços elétricos, limpeza do terreno, reforma ou troca do forro; Proposição 200 
nº.229/2022 – de iniciativa do Vereador pastor Gilberto – o qual requer que a Mesa Executiva da 201 
Câmara Municipal de Abaetetuba envie expediente a Excelentíssima Prefeita municipal 202 
Francineti Maria Rodrigues Carvalho, à Secretária de Obras, Senhora  Zenilda Trindade e ao 203 
órgão competente, solicitando cobertura em asfalto de qualidade na Avenida Acre, bairro 204 
Francilândia, bem  como faixa de pedestre e lombada em frente ao portão da Escola Municipal 205 
Professora Laura dos Santos Ribeiro; Proposição nº.230/2022 – de iniciativa do Vereador Max 206 
Willian – o qual requer que a Mesa Executiva da Câmara Municipal de Abaetetuba envie 207 
expediente a Excelentíssima Prefeita municipal Senhora Francinete Maria Rodrigues Carvalho, 208 
solicitando a pavimentação asfáltica da Travessa Abel Guimarães, localizada no bairro Angélica, 209 
na cidade de Abaetetuba; Proposição nº.231/2022 – de iniciativa do Vereador Cristiano Lopes – 210 
o qual requer que a Mesa Executiva da Câmara Municipal de Abaetetuba envie expediente a 211 
Excelentíssima Senhora Francineti Carvalho, Prefeita municipal de Abaetetuba, para que 212 
direcione ao setor competente de sua administração, “melhorias na via e na iluminação pública 213 
da Rua Aprígio Veloso (8ª rua da angélica); Proposição nº.232/2022 – de iniciativa da 214 
Vereadora Edileuza Muniz – a qual requer que a Mesa Executiva envie expediente a Prefeita 215 
municipal Francineti Maria Rodrigues Carvalho, para que encaminhe à Secretaria de Obras e 216 
Viação a tomar providências necessárias para o imediato serviço de aterramento e 217 
terraplenagem do ramal do Pirocaba, pois o mesmo irá atender às necessidades dos moradores, 218 
assim como do município como um todo. Não havendo inscritos para a discussão das 219 
Proposições em pauta, estas foram submetidas à votação e aprovadas por unanimidade pelo 220 
plenário em única e definitiva discussão e votação. No horário destinado às Lideranças 221 
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Partidárias, os Senhores Vereadores Regi Mota (PSD), professora Madalena (PSOL) e Edinho 222 
Silva (MDB) solicitaram à Mesa Diretora a anulação da votação do Projeto de lei n° 025/2022, 223 
argumentando que o processo legislativo não seguiu o rito regimental, que exigia para a 224 
aprovação da matéria quórum  qualificado, sendo necessários, portanto, dez votos a favor, o que 225 
não ocorreu. O Senhor Presidente não acatou o pedido e solicitou aos parlamentares que 226 
procurassem outros meios para a anulação da votação, por entender que o processo legislativo 227 
por que passou a matéria não contrariou o Regimento Interno da Câmara. Nada mais havendo a 228 
tratar, o Senhor Presidente deu por encerrada a presente sessão e convocou a todos para a 229 
próxima sessão extraordinária, a ser realizada em cinco minutos, para proceder a 2ª discussão e 230 
votação do Projeto de lei n° 024/2022. Em firmeza e para constar foi lavrada a presente ata que, 231 
depois de lida e achada conforme, será aprovada pelo plenário e assinada pelos membros da 232 
Mesa.  233 
 Abaetetuba, 29 de junho de 2022.  234 
 
 
 

 


