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ATA N°. 027 DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE ABAETETUBA, REALIZADA EM 10.08.2022. 

 
Aos dez 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 
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 Lopes, 5 
Vagner Augusto de Sena Ferreira, Edileuza Viegas Muniz, Ezequiel Viegas do Rego, Max Willian 6 
Sousa Farias, Reginaldo Rodrigues Mota, Fernandes de Oliveira Anselmo, Edinho Silva e Sotério 7 
Oliveira Fagundes. Havendo número legal o Senhor Presidente deu por aberto os trabalhos da 8 
presente sessão submetendo à discussão as atas das sessões dos dias 29/06, 01/08 e 03/08. 9 
Não havendo questionamentos ao conteúdo das respectivas atas, estas foram submetidas à 10 
votação e aprovadas por unanimidade pelo plenário em única e definitiva discussão e votação. 11 
Em continuidade, o Senhor Presidente autorizou a leitura do expediente recebido. Do expediente 12 
constou: ofício n° 117/2022/CACS/FUNDEB, encaminhando relatórios das visitas in loco aos 13 
ônibus escolares, realizadas nos anos de 2021 e 2022; projeto de lei n° 039/2022, que “considera 14 
de utilidade pública a associação beneficente e desportiva “clube de handebol abaetetubense 15 
Miguel Arcanjo-Chama” e dá outras providências”, de autoria do Vereador Gelciney Matos. No 16 
horário destinado ao Pequeno Expediente, pronunciaram-se, nesta ordem, os Senhores 17 
Vereadores: pastor Gilberto, Edinho Silva, Cristiano Lopes, Vagner Sena, Regi Mota e Aluísio 18 
Corrêa. Este último para justificar as ausências dos Vereadores Gelciney Matos, professora 19 
Madalena e Jô Dias. Não havendo inscritos para o pronunciamento na Tribuna Popular, passou-se 20 
ao Grande Expediente. Devidamente inscrito, pronunciou-se o vereador pastor Gilberto para 21 
debater acerca do problema da falta de água por que passa a comunidade da Bacabeira, e 22 
agradecer a disponibilidade do supervisor da COSAMPA neste município em receber os 23 
vereadores para discutir o problema e, principalmente, por este apontar soluções suficientes para 24 
resolver a problemática. Pronunciou-se o vereador Edinho Silva para prestar contas de suas 25 
atividades legislativas e lamentar o fato de que nem uma das Proposições de sua autoria serem 26 
executadas pelo Poder Executivo, citando a Travessa Tabajara, bairro Aviação, objeto de sua 27 
primeira Proposição aprovada nesta Casa Legislativa, que até este dia encontra-se interditada 28 
pelos moradores, em razão de sua intrafegabilidade. Citou também a situação precária do trecho 29 
final da Travessa José Gonçalves Chaves, também objeto de Proposição Legislativa do 30 
parlamentar. O vereador ainda posicionou-se em relação à situação dos moradores da Bacabeira, 31 
sugerindo ao Poder Executivo que abra crédito na Lei Orçamentária a fim de solucionar o grave 32 
problema no fornecimento de água aos moradores, já que o saneamento básico é um direito de 33 
todo o cidadão e um dever do Poder Público. Finalmente, o parlamentar questionou o público 34 
presente e o que acompanha a sessão pelas redes sociais sobre quais obras públicas estão 35 
sendo executadas pela gestão municipal, e criticou a falta de compromisso do governo com a 36 
gestão de recursos públicos. Pronunciou-se a vereadora Edileuza Muniz para discutir sobre a 37 
questão envolvendo a dificuldade no fornecimento de água aos moradores da comunidade da 38 
Bacabeira; argumentou que o problema não será resolvido nos moldes como estão sugerindo 39 
alguns parlamentares, e disse que a gestão municipal deve achar a solução jurídica para o 40 
problema. Falou que a prefeitura não pode assumir a dívida da conta de energia e, 41 
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posteriormente, a comunidade enfrentar os mesmos problemas de agora. Na esteira desse 42 
entendimento, a parlamentar sugeriu que a Câmara pudesse acionar o seu departamento jurídico 43 
e trabalhar a solução definitiva para esse grave problema. A Vereadora ainda criticou a política em 44 
torno de como se deu as escavações dos poços e disse que outras comunidades sofrem com os 45 
mesmos problemas nas propriedades onde estes foram escavados. Por fim, a parlamentar fez 46 
menção ao agosto lilás e a importância da Lei Maria da Penha no âmbito da luta pela garantia dos 47 
direitos das mulheres. Pronunciou-se o Vereador Cristiano Lopes para também criticar a 48 
escavação de poços com recursos públicos em terrenos particulares e debater acerca da 49 
Proposição Legislativa de sua autoria em pauta na Ordem do Dia. Pronunciou-se o Vereador 50 
Vagner Sena para prestar contas de suas atividades legislativas, especialmente sobre a visita 51 
que fez ao posto de saúde do bairro Jarumã, onde se deparou com falta de medicamentos e de 52 
equipamentos essenciais ao funcionamento da unidade de saúde. O Vereador disse que as 53 
demandas daquela unidade de saúde já se encontram oficializadas e nas mãos do Senhor 54 
Secretário de Saúde do município. O Vereador também informou que esteve presente na 55 
Secretaria de Obras do município requerendo iluminação pública para as comunidades rurais do 56 
município, já que a contribuição está sendo cobrada da população e esta não usufrui do serviço. 57 
Finalmente, o Vereador ressaltou a necessidade de que a coleta de lixo seja estendida a todos os 58 
ramais do bairro Jarumã, e não somente na rodovia que dá acesso à comunidade. Pronunciou-se 59 
o Vereador Regi Mota para informar que o ramal do Castanhal II encontra-se fechado em razão 60 
de vários buracos, falta de iluminação e de o mato está ocupando toda a extensão da via. O 61 
parlamentar dirigiu-se ao líder da bancada do governo e pediu que este ajude a comunidade. O 62 
Vereador também debateu acerca do montante de recursos destinado à iluminação pública 63 
municipal, da ordem de quatro milhões, e indagou o por quê do serviço não chagar às 64 
comunidades rurais do município. Concluiu o seu pronunciamento informado que está 65 
homologada uma licitação da ordem de nove milhões para a prestação do serviço de iluminação 66 
pública, e espera que o serviço seja prestado a contento. Pronunciou-se o Vereador Sotério 67 
Fagundes para parabenizar a equipe da Secretaria Municipal de Assistência Social pela 68 
campanha realizada em alusão ao agosto lilás, a qual busca dar visibilidade à luta das mulheres 69 
pela não violência doméstica e familiar e da garantia por todos os seus direitos. Ademais, o 70 
parlamentar falou da recuperação do ramal do Cataiandeua e do serviço de excelência que ali foi 71 
feito. Por fim, o parlamentar ressaltou que as obras de pavimentação e outras executadas pelo 72 
Governo do Estado não chegam ao município ao acaso, e sim pelo grande esforço e contrapartida 73 
da gestão municipal, como por exemplo, o fornecimento pelo Governo do Estado de 74 
equipamentos ao hospital municipal São Bento. Pronunciou-se o Vereador Ezequiel das 75 
Campanhas para registrar a presença do supervisor da COSAMPA na presente sessão e o 76 
empenho deste para garantir que os moradores da Bacabeira tenham acesso à água potável. O 77 
Vereador comentou acerca da alternativa encaminhada pelo supervisor e disse que a comunidade 78 
pode decidir em aceitar a proposta ou não. Ressaltou ainda que não cabe ao município prestar 79 
diretamente o serviço de abastecimento de água, assim como arcar com despesas de 80 
propriedades particulares. Pronunciou-se o Vereador Aluísio Corrêa para repercutir acerca da 81 
reunião entre os Vereadores e o supervisor da COSAMPA neste município em razão da 82 
interrupção no fornecimento de água na comunidade da Bacabeira, e lamentar o fato de que 83 
alguns Vereadores não terem o senso de legalidade, quando sugerem ao município que arque 84 
com uma dívida que não é de sua responsabilidade. Tal discurso, disse o Vereador, trata-se de 85 
uma oposição por oposição, em que alguns de seus pares não trazem à arena de debates 86 
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alternativas válidas ou legais, procurando apenas desmoralizar a gestão municipal simplesmente 87 
por divergências partidárias. Em relação ao ramal do Castanhal II, o Vereador disse ter 88 
conhecimento de este não está fechado como disse um de seus pares, tratando-se, pois, de mais 89 
uma manifestação da referida “oposição por oposição”. Anunciada a Ordem do Dia, o Senhor 90 
Presidente passou a submeter ao plenário a matéria em pauta. Em pauta as Proposições 91 
Legislativas: Proposição nº.250/2022 – de iniciativa da Vereadora Maria Madalena – a qual 92 
requer que a Mesa Executiva da Câmara Municipal de Abaetetuba envie expediente a 93 
Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal Francineti Carvalho e esta encaminhe aos setores de 94 
competência solicitando  uma central de atendimento para que as unidades públicas e as 95 
unidades que prestam serviços públicos possam fazer a solicitação de profissionais 96 
especializados (intérpretes em libras), para atendimento às pessoas com deficiência auditiva e/ou 97 
surdas em unidades públicas a fim de promover inclusão e acessibilidade nestes espaços; 98 
Proposição nº.251/2022 – de iniciativa do Vereador Fernandes Anselmo - Sabiá – o qual requer 99 
que a Mesa Executiva da Câmara Municipal de Abaetetuba envie expediente a Excelentíssima 100 
Senhora Prefeita Municipal Francineti Maria Rodrigues Carvalho, solicitando que a nobre gestora 101 
autorize a Secretaria de Obras a realizar os serviços de limpeza, aterro, drenagem, terraplenagem 102 
e cobertura de massa asfáltica na Rua Brigadeiro Eduardo Gomes no perímetro entre a 6ª Rua da 103 
Aviação e Travessa José Gonçalves Chaves no bairro Aviação. Tal solicitação se dá em face da 104 
existência dos buracos, entulho e alagamento que causam grandes dificuldades à trafegabilidade 105 
bem como propicia riscos de acidentes aos moradores e transeuntes, o qual é objeto de nosso 106 
requerimento; Proposição nº.252/2022 – de iniciativa do Vereador Vagner Sena – o qual requer 107 
que a Mesa Executiva da Câmara Municipal de Abaetetuba envie expediente a Excelentíssima 108 
Senhora Prefeita Municipal solicitando serviços de terraplenagem, meio fio, asfaltamento e 109 
aplicação de luminárias e lâmpadas de LED na alameda Nossa Senhora de Nazaré, bairro 110 
Bosque; Proposição nº.253/2022 – de iniciativa do Vereador  Aluisio Corrêa – o qual requer que 111 
a Mesa Executiva da Câmara Municipal de Abaetetuba envie expediente a Excelentíssima 112 
Senhora Prefeita Municipal Francineti Maria Rodrigues Carvalho, solicitando que a nobre gestora 113 
autorize à Secretaria competente de seu governo, a efetuar serviços de pintura na faixa de 114 
pedestres da rua Jairlândia, perímetro compreendido entre Travessa Rui Barbosa e Santa Izabel – 115 
bairro Algodoal, em frente ao EMEI Nair Lima; Proposição nº.254/2022 – de iniciativa das 116 
Vereadoras Madalena e Edileuza  – as quais requerem que a Mesa Executiva da Câmara 117 
Municipal de Abaetetuba envie expediente à Mesa Diretora da Casa, na forma regimental, após 118 
ouvir o plenário e obter a aprovação das nobres colegas Vereadoras e Vereadores a realização de 119 
uma sessão especial em alusão aos 35 anos do Campus da UFPA de Abaetetuba; Proposição 120 
nº.255/2022 – de iniciativa do Vereador  pastor Gilberto – o qual requer que a Mesa Executiva da 121 
Câmara Municipal de Abaetetuba envie expediente a Excelentíssima Prefeita Municipal Francineti 122 
Maria Rodrigues Carvalho e a Secretária de Obras, Senhora Zenilda Trindade, solicitando os 123 
serviços de capina, retirada de lixo e desentupimento do bueiro na Rua Primeiro de maio, bairro 124 
Centro, entre Avenida 15 de agosto e Travessa Santos Dummont, próximo à sede do Vênus 125 
Clube; Proposição nº.256/2022 – de iniciativa do Vereador Cristiano Lopes – o qual requer que a 126 
Mesa Executiva da Câmara Municipal de Abaetetuba envie expediente a Excelentíssima Senhora 127 
Francineti Carvalho, Prefeita Municipal de Abaetetuba, para que direcione ao setor competente de 128 
sua administração na “construção e estruturação de um porto público de embarque e 129 
desembarque com banheiro e escadaria na orla de Abaetetuba na área afetada pelo 130 
desmoronamento”; Proposição nº.257/2022 – 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 Prefeita 132 
municipal Francineti Maria Rodrigues Carvalho, para que encaminhe a Secretaria Municipal de 133 
Saúde ao Senhor Charles Tocantins, a tomar providências necessárias para a “reparos urgentes 134 
na unidade básica de saúde Orlandina Corrêa dos Santos- rio Paruru” como retelhamento e 135 
trocas de luminárias que vise melhorar a qualidade e agilidade no atendimento aos pacientes; 136 
Proposição nº.258/2022 – de iniciativa do Vereador Ezequiel das Campanhas  – o qual requer 137 
que a Mesa Executiva da Câmara Municipal de Abaetetuba envie expediente a Excelentíssima 138 
Senhora Francinetti Maria Rodrigues Carvalho, Prefeita municipal de Abaetetuba, para que 139 
direcione ao setor competente de sua administração fornecimento de containers para 140 
armazenamento do lixo, para a área da Bacabeira, bairro Aviação; Proposição nº.259/2022 – de 141 
iniciativa do Vereador Gelciney Matos - Gel  – o qual requer que a Mesa Executiva da Câmara 142 
Municipal de Abaetetuba envie expediente a Excelentíssima Prefeita Municipal, Francineti 143 
Carvalho, a fim de determinar ao setor competente de sua administração a construção de uma 144 
rampa de acesso a escola Nossa Senhora do Perpétuo Socorro da localidade ramal Piratuba, 145 
atendendo assim, ao apelo dos seus moradores; Proposição nº.260/2022 – de iniciativa da 146 
Vereadora Jô Dias – a qual requer que a Mesa Executiva da Câmara Municipal de Abaetetuba 147 
envie expediente  à  Prefeitura Municipal solicitando asfaltamento da rua São Francisco (2ª rua) 148 
no bairro de Santa Clara de forma a prover maior dignidade para os munícipes que ali residem; 149 
Proposição nº.261/2022 – de iniciativa do Vereador Elder Silva – o qual requer que a Mesa 150 
Executiva da Câmara Municipal de Abaetetuba envie expediente a Excelentíssima Senhora 151 
Francineti Maria Rodrigues Carvalho - Prefeita Municipal de Abaetetuba, solicitando em caráter de 152 
urgência a instalação de luminária no perímetro habitado do ramal Tucão, assim como a 153 
terraplenagem do ramal; Proposição nº.262/2022 – de iniciativa do Vereador Regi Mota – o qual 154 
requer que a Mesa Executiva da Câmara Municipal de Abaetetuba envie expediente a Prefeita 155 
Municipal Francineti Maria Rodrigues Carvalho, para que encaminhe ao setor de iluminação 156 
pública a tomar providências necessárias para a imediata instalação de luminárias no poste em 157 
frente à igreja São Benedito, (atrás do cemitério público municipal Nossa Senhora da Conceição), 158 
dando a possibilidade àquelas pessoas de poder ter, uma melhor sensação de segurança. 159 
Submetidas à discussão, o Vereador Fernandes Anselmo manifestou-se em relação ao bairro 160 
Castanhal, afirmando a importância de que as ruas do referido bairro passarem a ser chamadas 161 
pelos seus nomes corretos, já que a ideia ao chamá-las de ramais sugerem que se trata de uma 162 
comunidade rural, e disse que a Rua Santo Antônio Lisboa (antigo Castanhal II) de fato está com 163 
problemas de trafegabilidade, contudo não foi interditada pelos moradores. Ainda em discussão, o 164 
Vereador Regi Mota disse que iria fazer fotos na localidade e mostrar que de fato a Rua Santo 165 
Antônio Lisboa está interditada. Submetidas à discussão, as Proposições Legislativas foram 166 
aprovadas por unanimidade pelo plenário em única discussão e votação. Não havendo inscritos 167 
para o horário destinado às Lideranças Partidárias e nada mais havendo a tratar, o Senhor 168 
Presidente deu por encerrada a presente sessão e convocou a todos para a próxima sessão 169 
ordinária, a ser realizada no dia 17 de agosto, quarta-feira. Em firmeza e para constar foi lavrada 170 
a presente ata, que depois de lida e achada conforme, será aprovada pelo plenário e assinada 171 
pelos membros da Mesa.  172 
 Abaetetuba, 24 de agosto de 2022.  173 
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