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ATA N°. 026 DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE ABAETETUBA, REALIZADA EM 03.08.2022. 

 
Aos três dias do mês de agosto 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 
fizesse 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 Lopes, 5 
Vagner Augusto de Sena Ferreira, Edileuza Viegas Muniz, Ezequiel Viegas do Rego, Jociane de 6 
Jesus Bitencourt Dias, Maria Madalena Silva da Silva, Max Willian Sousa Farias, Reginaldo 7 
Rodrigues Mota, Fernandes de Oliveira Anselmo, Gelciney Matos de Carvalho, Emerson João 8 

Negrão Rodrigues e Edinho Silva. Havendo número legal, o Senhor Presidente deu por aberto os 9 
trabalhos da presente sessão, e autorizou a leitura do expediente recebido. Do expediente 10 
constou: Ofício n° 1.011/DL-2022, encaminhando a Moção n° 174/2022, de autoria do deputado 11 

estadual Carlos Bordalo; Ofício n° 1.410/DL-2022, encaminhando a Moção n° 301/2022, de 12 
autoria do deputado estadual Dr Galileu. No horário destinado ao Pequeno Expediente, os 13 

Senhores Vereadores Gelciney Matos, Max Fera, Vagner Sena, Edileuza Muniz e Ezequiel das 14 
Campanhas foram solidários aos moradores da comunidade da Bacabeira, que vieram à Câmara 15 

em busca de soluções para a falta de água na comunidade, e solicitaram da Mesa Executiva que 16 
faça os encaminhamentos viáveis para o saneamento do problema. A Vereadora professora 17 

Madalena falou da importância do movimento que fazem os moradores da comunidade da 18 
Bacabeira pelo direito a água, e parabenizou a Mesa Diretora pela iniciativa de disponibilizar o 19 
intérprete de libras na transmissão da sessão, e destacou a importância desse profissional para 20 

garantia do direito à acessibilidade da comunidade surda, que agora pode acompanhar as 21 
discussões do parlamento municipal. A Vereadora Jô Dias, também solidária com os moradores 22 

da Comunidade da Bacabeira, disse que agendou uma reunião com a Prefeita municipal para o 23 
dia 04/08/2022, às nove horas, e convidou os moradores para discutir o problema junto à gestão 24 
municipal. Ato contínuo, o Vereador Emerson Negrão destacou a importância do REFIS para os 25 

que têm dívida com a Prefeitura e solicitou das Comissões celeridade na emissão de seus 26 
respectivos pareceres quando chegar o Projeto de Lei para a apreciação do Poder Legislativo. 27 
Por fim, o Vereador Aluísio Corrêa justificou a ausência do Vereador Sotério Fagundes e 28 
comentou sobre a situação do poço escavado pela FUNASA na comunidade da Bacabeira em um 29 

terreno particular, indicando descaso com os recursos públicos, já que a Prefeitura não dispõe de 30 
nenhum termo de doação daquele terreno. No horário destinado à Tribuna Popular, pronunciou-31 
se a Senhora Elizabeth Rodrigues da Silva, moradora da comunidade da Bacabeira neste 32 
município. Na ocasião a oradora relatou graves problemas no fornecimento de água aos 33 
moradores da localidade, dados em razão de irregularidades do terreno onde foi escavado o poço 34 

com recursos da FUNASA em 2020. Segundo a moradora, o terreno é de propriedade particular e 35 
a conta de energia elétrica consta no nome do proprietário, o qual vem cobrando taxas abusivas 36 
para manter o fornecimento de água e sem qualquer transparência ou prestação de contas com a 37 
comunidade. Disse que hoje o fornecimento está interrompido em face de vários 38 
desentendimentos entre os moradores e o proprietário do terreno, e nesse sentido, entende a 39 
oradora e os moradores, que a alternativa para o restabelecimento do fornecimento de água seria 40 
a interligação com a rede da COSAMPA. Após o pronunciamento da oradora, o Senhor 41 



 
PODER LEGISLATIVO 

CÂMARA MUNICIPAL DE ABAETETUBA 

Av D. Pedro II, 1415 - Tele/Fax: 3751-4435 

C.N.P.J.: 04.363.065/0001-52 Caixa Postal nº 6 – CEP: 68.440-000 

E-mail: camara_abaetetuba@hotmail.com. 

Abaetetuba – Pará 

Presidente disse que iria agendar uma reunião com o presidente da COSAMPA para discutir as 42 

soluções possíveis para a problemática da comunidade. Passou-se então ao Grande 43 
Expediente. Devidamente inscrito, pronunciou-se o Vereador Gelciney Matos para solidarizar-se 44 
com os moradores da comunidade da Bacabeira pelo grave problema por que passam e sugerir 45 
que a instalação do poço em terreno particular fosse investigada pelo Ministério Público a fim de 46 

responsabilizar os agentes públicos que deram causa ao problema. Pronunciou-se o Vereador 47 
Regi Mota para solicitar a manifestação da prefeita municipal em relação à interrupção do 48 
fornecimento de água na comunidade da Bacabeira. Afirmou que outros prefeitos sempre 49 

contribuíram com a comunidade, e por isso espera que o Poder Executivo possa estar 50 
viabilizando a retomada urgente do fornecimento da água no local. Por fim, o parlamentar criticou 51 
a atuação do SINTEP e disse que o sindicato já foi bem mais atuante do que na atual gestão 52 
municipal, no que cabe à garantia dos direitos dos profissionais da educação e dos alunos. Ato 53 

continuo, o Vereador Presidente informou aos moradores da comunidade da Bacabeira que 54 
amanhã, dia 04/08/2022, às dezesseis horas, o diretor da COSAMPA neste município estará 55 
recebendo os moradores e os Vereadores para discutir o problema. Em prosseguimento, 56 

pronunciou-se o Vereador Cristiano Lopes para prestar contas de suas atividades legislativas, 57 
especialmente sobre sua estada na Vila Beja. O parlamentar também solicitou da Mesa Diretora 58 

que encaminhe votos de pesar à família do professor Emerson Rodrigues, pelo falecimento do 59 
educador. Pronunciou-se o Vereador Edinho Silva para parabenizar a Mesa Diretora pela 60 

nomeação dos novos servidores e questionar o fato de o poço escavado com recursos da 61 
FUNASA ter sido feito em propriedade particular, sem qualquer termo de cessão ou doação. O 62 

parlamentar disse que foi informado de que a paralisação no fornecimento de água se deu após 63 
uma reunião política, e criticou esse fato, já que historicamente, os problemas das comunidades 64 
sempre são resolvidos nas proximidades das eleições. Exigiu do Poder Público soluções urgentes 65 

e afirmou que não seria tão simples fazer a ligação do sistema que a comunidade dispõe com a 66 
rede da COSAMPA Finalmente, o parlamentar informou que foi disponibilizado cerca de onze 67 

milhões e meio de reais para a conta da SEMEC, e exigiu que o Secretário da pasta cumpra seu 68 
compromisso com os professores e com os estudantes da rede municipal. Pronunciou-se o 69 
Vereador pastor Gilberto para expressar sua revolta com a falta de água na comunidade da 70 

Bacabeira, haja vista que o Município é cercado por rios, sendo inadmissível a falta desse recurso 71 
à população local; o Vereador alertou que o município vem crescendo dia a dia, e é fundamental 72 
que o Poder Público planeje a distribuição de água potável a essas comunidades. Em seguida, 73 
pronunciou-se o Vereador Vagner Sena para destacar a valorização dos músicos do município 74 

no veraneio promovido pela gestão municipal na praia de Beja, parabenizou também a 75 
associação dos DJ’s de Abaetetuba pela excelente apresentação no palco da praia. Em relação 76 
ao problema do desabastecimento de água na Bacabeira, o Vereador sugeriu que o corpo de 77 
Bombeiros Militares possa levar água de maneira emergencial à comunidade para amenizar os 78 
prejuízos dos residentes da comunidade. Pronunciou-se a Vereadora professora Madalena para 79 

enaltecer o movimento dos moradores da Bacabeira pela garantia de políticas públicas e a 80 
identificação que estes têm em relação à sua comunidade. A parlamentar também destacou a 81 
atuação do intérprete de libras na transmissão da sessão, direito assegurado em diversas leis, 82 
citando as leis 13.146 (lei da inclusão), 10.098 (lei de acessibilidade) e 10.436 (lei de libras). 83 
Contudo, a Vereadora ressaltou a necessidade de mais um profissional pra a atividade, já que 84 
existe o desgaste e a necessidade de descanso a cada 20 minutos, conforme disposição legal. 85 
Destacou ainda que a luta por uma educação de qualidade não se dá apenas no âmbito das 86 
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discussões do sindicado, mas é também prerrogativa da gestão pública, da Câmara Municipal e 87 

de seus Vereadores. Por fim, a Vereadora posicionou-se em relação ao agosto lilás e o 88 
aniversário da Lei Maria da Penha, importante marco legal na luta em favor da não violência 89 
contra mulheres. Pronunciou-se a vereadora Edileuza Muniz, quem destacou a finalização da 90 
obra da ponte sobre o rio Abaetezinho e o trabalho de refazimento do ramal daquela comunidade, 91 

o que trará dignidade aos moradores e celeridade para o escoamento da produção familiar rural. 92 
Lamentou o drama relatado pelos moradores da Bacabeira e disse que o Ministério Público vem 93 
esclarecendo diversos fatos em relação ao emprego irregular de recursos públicos, e essa 94 

situação em especial, será vista pela entidade. Em continuidade, pronunciou-se o vereador Max 95 
Fera para debater acerca do problema de abastecimento de água no município, em especial na 96 
Chicolândia e Bacabeira; o parlamentar disse que, desde o inicio de seu mandato como Vereador, 97 
vem cobrando do diretor geral da COSAMPA providências em relação a essa questão. Uma das 98 

saídas para a solução do problema de abastecimento seria a implementação de um sistema como 99 
o feito em Moju, de capitação superficial da água do rio. Segundo o parlamentar, tal projeto, 100 
contudo, ainda caminha em passos lentos rumo a sua concretização. Pronunciou-se o vereador 101 

Ezequiel das Campanhas para expressar seu desejo de que as reuniões de amanhã (04/08) 102 
tragam alternativas para a solução imediata do desabastecimento de água da comunidade da 103 

Bacabeira. Ressaltou também a necessidade de o município ter representação na Assembleia 104 
Legislativa e no Congresso Nacional, para que projetos como o de captação superficial, 105 

implantado em Moju, possa chegar ao município. Falou também de sua atuação em relação à 106 
busca pela melhor disponibilidade de água à população, citando a Proposição 159/2022 de sua 107 

autoria, através da qual conseguiu um acréscimo de vazão de cerca cem mil litros por hora. 108 
Finalmente, pronunciou-se o vereador Aluísio Corrêa para solicitar de seus pares a união na 109 
busca de soluções para os problemas da comunidade abaetetubense, e argumentou que a 110 

individualidade ou a prevalência de divergências políticas é extremamente nociva à população. 111 
Também frisou que toda oposição feita simplesmente por oposição, sem base em fatos, constitui-112 

se em irresponsabilidade de quem a faz. Anunciada a Ordem do Dia, o Senhor Presidente 113 
passou a submeter ao plenário a matéria em pauta. Em pauta as Proposições Legislativas: 114 
Proposição nº. 242/2022 – de autoria do vereador Vagner Sena – o qual requer que a Mesa 115 

Executiva da Câmara Municipal de Abaetetuba envie expediente a Excelentíssima Senhora 116 
Prefeita Municipal solicitando serviços de terraplenagem e iluminação pública para a Travessa 21 117 
de setembro, a qual liga a Travessa 20 de setembro à Avenida Desembargador Felício de Araújo 118 
Pontes, no bairro Bosque; Proposição nº. 243/2022 – de autoria do Vereador Regi Mota – o qual 119 

requer que a Mesa Executiva da Câmara Municipal de Abaetetuba realize Sessão Especial, em 120 
comemoração aos 94 (noventa e quatro) anos de existência da Assembleia de Deus em nosso 121 
município. Que da decisão da Casa seja dado conhecimento a Igreja Assembleia de Deus, na 122 
pessoa do Senhor Javan Moreira Pereira – Pastor Presidente; Proposição nº. 244/2022 – de 123 
autoria do Vereador Max Willian – o qual requer que a Mesa Executiva da Câmara Municipal de 124 

Abaetetuba envie expediente a Excelentíssima Prefeita Municipal Senhora Francineti Maria 125 
Rodrigues Carvalho, solicitando a drenagem e pavimentação asfáltica da Rua 8 de dezembro, 126 
localizada no bairro Algodoal, no município de Abaetetuba; Proposição nº. 245/2022 – de autoria 127 
do Vereador Cristiano Lopes – o qual requer que a Mesa Executiva da Câmara Municipal de 128 
Abaetetuba envie expediente a excelentíssima Senhora Francineti Carvalho, Prefeita Municipal de 129 
Abaetetuba, para que direcione ao setor competente de sua administração, a “construção de um 130 
terminal rodoviário municipal para o distrito de Beja; Proposição nº.246/2022 – de autoria da 131 
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Vereadora Jô Dias – a qual requer que a Mesa Executiva da Câmara Municipal de Abaetetuba 132 

envie expediente à prefeitura municipal solicitando a conclusão da construção do posto de saúde 133 
localizado atrás da Escola Nossa Senhora de Fátima no rio Urubuéua-Fátima e o previsionamento 134 
dos serviços em saúde, essenciais para aquela localidade que não dispõe dessa oferta, 135 
beneficiando também as comunidades próximas; Proposição nº. 247/2022 – de autoria do 136 

Vereador Aluisio Corrêa – o qual requer que a Mesa Executiva da Câmara Municipal de 137 
Abaetetuba envie expediente à Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal, Francineti Maria 138 
Rodrigues Carvalho, solicitando que a nobre gestora autorize ao setor responsável pela 139 

iluminação pública a realizar serviço de instalação de iluminação pública nas quadras da praça de 140 
Vila de Beja, uma vez que este instrumento é muito importante para coibir índices de 141 
criminalidade; Proposição nº. 248/2022 – de autoria do Vereador Edinho Silva – o qual requer 142 
que a Mesa Executiva da Câmara Municipal de Abaetetuba envie expediente a Excelentíssima 143 

Senhora Francineti Maria Rodrigues Carvalho – Prefeita Municipal de Abaetetuba, solicitando a 144 
efetivação no corrente ano, de um calendário anual de práticas esportivas para a comunidade de 145 
Vila de Beja, como forma de desenvolvimento e promoção social aos residentes na comunidade; 146 

Proposição nº. 249/2022 – de autoria do Vereador Gelciney Matos – Gel – o qual requer que a 147 
Mesa Executiva da Câmara Municipal de Abaetetuba envie expediente a Excelentíssima Prefeita 148 

Municipal, Francineti Carvalho, a fim de determinar ao setor competente de sua administração a 149 
realizar serviços de reforma do posto de saúde José Eder Costa Rodrigues no bairro São 150 

Domingos da Angélica atendendo assim, ao apelo dos seus moradores, haja vista que, o mesmo 151 
foi construído em 27 de julho de 2020, e nunca houve reforma. Submetidas à discussão, o 152 

Vereador Regi Mota solicitou à Mesa Diretora que a realização da sessão especial, objeto de sua 153 
Proposição Legislativa, fosse agendada para o dia 26/08/2022, sexta-feira, dia em que a 154 
Assembleia de Deus completará noventa e quatro anos de existência em solo abaetetubense. 155 

Ainda em discussão, os Vereadores Vagner Sena, Cristiano Silva e Edinho Silva defenderam a 156 
aprovação de seus requerimentos e sinalizaram apoio à aprovação das demais Proposições em 157 

pauta. Submetidas à votação, as Proposições em pauta foram aprovadas por unanimidade pelo 158 
plenário em única e definitiva discussão e votação. No horário destinado às Lideranças 159 
Partidárias, a Vereadora Edileuza Muniz (PT) informou que no dia 01/08/2022 foi realizada a 160 

convenção estadual do Partido dos Trabalhadores, na qual ficou definido o apoio a reeleição do 161 
Governado Helder Barbalho e o nome do candidato ao Senado pelo partido, o atual Deputado 162 
Federal Beto Faro. Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente deu por encerrada a 163 
presente sessão e convocou a todos para a próxima sessão ordinária, a ser realizada no dia 10 164 

de agosto, quarta-feira. Em firmeza e para constar foi lavrada a presente ata, que depois de lida e 165 
achada conforme, será aprovada pelo plenário e assinada pelos membros da Mesa.  166 
 Abaetetuba, 10 de agosto de 2022.  167 
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