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ATA N°. 028 DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE ABAETETUBA, REALIZADA EM 17.08.2022. 

 
Aos dezessete dias do mês de agosto 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, da 4 
qual constaram o(a)s seguintes: Aluisio Monteiro Corrêa, Gilberto Raulino Costa, Cristiano Silva 5 
Lopes, Vagner Augusto de Sena Ferreira, Edileuza Viegas Muniz, Ezequiel Viegas 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, Gelciney Matos de Carvalho e Edinho 8 
Silva. 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° 040/2022, 10 
que “Dispõe sobre o Programa de Recuperação e Estímulo à Quitação de Débitos Fiscais no 11 
Município de Abaetetuba-PA (REFIS MUNICIPAL 2022), e dá outras providências”, oriundo do 12 
Poder Executivo. No horário destinado ao Pequeno Expediente, pronunciou-se o Vereador 13 
Edinho Silva para parabenizar o município de Abaetetuba pelos 127 anos de emancipação política 14 
e todos os trabalhadores e trabalhadoras que promovem o seu desenvolvimento. Pronunciou-se o 15 
Vereador Gelciney Matos para repercutir sobre o evento promovido pela Igreja do Evangelho 16 
Quadrangular - IEQ, no último dia 15 de agosto, neste município. Pronunciou-se a Vereadora 17 
professora Madalena para manifestar sua solidariedade à família das vítimas do trágico acidente 18 
ocorrido no rio Alto Ajuaí. Pronunciou-se o Vereador Cristiano Lopes para prestar contas de suas 19 
atividades legislativas e repercutir sobre a inauguração de uma obra municipal na comunidade do 20 
Capim. Pronunciou-se o Vereador Vagner Sena para destacar a conclusão das obras do posto de 21 
saúde Heraldo Pantoja, no bairro Mutirão. Pronunciou-se o Vereador Regi Mota para saudar a 22 
comunidade do Castanhal II, presentes na galeria da Casa. E finalmente, pronunciou-se o 23 
Vereador Aluísio Corrêa para justificar as ausências dos Vereadores Sotério Fagundes, que 24 
realiza visitas a algumas escolas da rede municipal, e do Vereador Emerson Negrão, por motivos 25 
de problemas de saúde. No horário destinado à Tribuna Popular, pronunciou-se o Senhor Miguel 26 
Ferreira. Na ocasião o orador relatou que é morador das ilhas do município e o motivo que o 27 
trouxe à Tribuna é a busca por auxilio financeiro para reerguer a casa onde ele e sua família 28 
residem. O orador disse que investiu todo o dinheiro que possuía na construção de uma casa, a 29 
qual veio a ceder algum tempo depois. Hoje a casa está interditada pela Defesa Civil e por isso 30 
está recorrendo aos membros do Poder Legislativo para que possam colaborar na reconstrução 31 
de sua residência. Pronunciou-se o Senhor João Mauro da Silva, morador do bairro Algodoal. Na 32 
ocasião o orador disse que ajudou vários Prefeitos a se elegerem, dentre eles, o ex-Prefeito Chico 33 
Narrina, ao qual teria doado alguns terrenos situados no bairro Algodoal, como o terreno onde 34 
hoje é a praça do skate e o colégio municipal ao lado referida praça. Disse ainda que o ex-Prefeito 35 
Chico Narrina teria garantido a escritura do terreno onde está localizado o campo do Vaguito, 36 
adquirido pelo orador anos atrás, o que não se confirmou e, por isso, veio à Casa solicitar que os 37 
Vereadores possam ajudá-lo na reintegração do campo ou que haja a justa indenização por parte 38 
do Poder Público. Ainda no horário destinado à Tribuna Popular, pronunciou-se o Senhor João 39 
Lino Silva, líder da Comunidade Cristã Evangélica neste município. Na ocasião, o orador 40 
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agradeceu os parlamentares pela oportunidade de usar a Tribuna e falou sobre a atuação da 41 
Comunidade Cristã no âmbito social e moral e na formação de verdadeiros lideres. Por fim, o 42 
orador ressaltou o impacto positivo da parceria entre o Poder Público e a Comunidade Cristã para 43 
que mais projetos de assistência social possam figurar no município. Nesse sentido, solicitou 44 
apoio dos Senhores Vereadores para que a Comunidade Cristão no Brasil figure entre as 45 
entidades de utilidade pública neste município. Passou-se então ao Grande Expediente. 46 
Devidamente inscrito, pronunciou-se o Vereador Edinho Silva, quem se dirigiu ao Senhor Miguel 47 
Ferreira e sugeriu que este procurasse a Secretaria Municipal de Assistência Social, já que a 48 
referida pasta tem, segundo o parlamentar, obrigação de assistir famílias desabrigadas como a do 49 
senhor Miguel. O Vereador criticou a situação de abandono do campo do Vaguito e espera que o 50 
clamor do senhor João Mauro da Silva ecoe na Prefeitura e a atual gestora devolva o espaço para 51 
a comunidade do Algodoal. Por fim, o parlamentar destacou a vinda do Governador ao município 52 
no ultimo dia 15 de agosto, e a criação do Centro de Paz, que ofertará serviços de pediatria, 53 
obstetrícia e outros à população deste município. Pronunciou-se a Vereadora professora 54 
Madalena para parabenizar o município de Abaetetuba pelos 127 anos e ressaltar o 55 
desenvolvimento do município, principalmente em razão de sua grande massa trabalhadora, 56 
como feirantes, comerciantes, agricultores, peconheiros, pescadores e outros. A parlamentar 57 
destacou ainda a reativação do Conselho da Mulher em âmbito municipal, e disse que esse fato 58 
contribuirá enormemente para a efetivação de políticas em favor da não violência contra a mulher. 59 
Por fim, a Vereadora destacou a atuação do CREAM na campanha denominada “agosto lilás”, 60 
que teve como uma de suas principais atividades a formação referente a dispositivos legais da Lei 61 
Maria da Penha e a divulgação do programa “patrulha Maria da Penha”. Pronunciou-se a 62 
Vereadora Edileuza Muniz para também homenagear o município pelos 127 anos e todos os que 63 
fazem deste uma cidade próspera. A Vereadora também ressaltou a relevância dos projetos 64 
sociais, como os realizados sob a liderança do pastor João Lino, que trazem oportunidades e 65 
geram expectativas positivas aos beneficiários dos projetos. Ainda destacou a reunião agendada 66 
para o dia 18/08 com a Senhora Secretária Municipal de Obras, e convidou seus pares para se 67 
fazerem presentes a fim de discutir diversos temas, como o ordenamento dos novos bairros, 68 
obras em Escolas e Unidades de Saúde Pública, dentre outros temas. Por fim, a Vereadora 69 
afirmou que os bairros Bosque e Jarumã precisam ser vistos como urbanos, e como tal, 70 
necessitam que os serviços públicos cheguem àquelas comunidades, citando Escola, UBS e 71 
Centro de Referência de Assistência Social – CRAS. Pronunciou-se o Vereador Cristiano Lopes 72 
para repercutir sobre a inauguração do Anexo da Escola Padre Pio, na Vila Madalena, e da 73 
reinauguração da UBS Heraldo Pantoja, no bairro Mutirão. Por fim, o parlamentar discutiu acerca 74 
do objeto de sua Proposição Legislativa, que indica a realização de serviços de terraplenagem, 75 
pavimentação asfaltica e iluminação pública na Rua São Miguel Arcanjo, bairro Jarumã. 76 
Pronunciou-se o Vereador Vagner Sena para prestar contas de suas atividades legislativas, 77 
destacando a visita que realizou ao posto de saúde da comunidade Pontilhão (zona rural do 78 
município), efetuando os respectivos encaminhamentos, e o envio de oficio à SEMOB, indicando 79 
a sinalização da Rua Minas Gerais e da Travessa Sergipe, no bairro Francilândia. Por fim, o 80 
parlamentar disse que se reuniu com os moto-taxis do ponto em frente ao terminal rodoviário 81 
municipal e que os trabalhadores demandam por mais segurança e organização em seu local de 82 
trabalho. Pronunciou-se o Vereador Fernandes Anselmo, que se manifestou acerca do debate 83 
em torno da Rua Santo Antônio de Lisboa, no bairro Bosque, tecendo um apanhado histórico 84 
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acerca da formação do bairro em que está inserida a referida rua. Primeiramente, o parlamentar 85 
orientou que seus pares e até mesmos os moradores passem a chamar os nomes corretos das 86 
ruas daquele bairro, tratando-o como um espaço urbano e que necessita de serviços públicos. Em 87 
segundo lugar, o Vereador afirmou que a Rua Santo Antônio de Lisboa não foi fechada pelos 88 
moradores; o que acontece, segundo o Vereador, é que alguns moradores não têm o devido 89 
cuidado com o mato em frente de suas casas, o que vem prejudicando a trafegabilidade no local. 90 
Por fim, o parlamentar discutiu sobre a necessidade de conscientização dos moradores acerca da 91 
limpeza da frente de suas residências ou de terrenos privados e também sobre a necessidade de 92 
ordenação, numeração e colocação de placas no bairro Bosque. Pronunciou-se a Vereadora Jô 93 
Dias para repercutir sobre a visita, no ultimo dia 15/08, do Governador do Estado no Município e a 94 
entrega à população local do Centro de Hemodiálise do Hospital Regional do Baixo Tocantins. 95 
Pronunciou-se o Vereador Max Fera, que também discutiu sobre as necessidades dos 96 
trabalhadores do terminal rodoviário, estendendo o debate para os graves problemas que 97 
enfrentam os usuários do terminal, especialmente em relação ao abuso das empresas de 98 
transporte, fato que levou o parlamentar até a sede da ARCON, sem, contudo, conseguir que o 99 
problema na demora das viagens ou de superlotação dos veículos fossem resolvidos. Pronunciou-100 
se o Vereador Regi Mota para expor ao plenário fotos da Rua Santo Antônio de Lisboa, 101 
completamente cercada pelo mato e com vários buracos e pontos de alagamento. Disse que na 102 
sessão ordinária do dia 10/08 foi chamado de mentiroso ao afirmar que a rua estava de fato 103 
intrafegável, e agora mostra e comprova o que foi posto por ele anteriormente. O parlamentar 104 
solicitou que na reunião com a Secretária de Obras, os Vereadores levem a situação da referida 105 
rua, em que pese muitos de seus pares afirmarem que a rua está boas condições. Por fim, o 106 
Vereador criticou a forma demorada como são feitas as licitações no âmbito da Prefeitura 107 
Municipal, chamando esse procedimento de “enganação”, já que tal evento vem constituindo-se 108 
em uma forma camuflar a incapacidade do atual governo em realizar obras públicas ou oferecer 109 
serviços eficientes. Pronunciou-se o Vereador Ezequiel das Campanhas para discutir acerca de 110 
sua Proposição Legislativa, na qual solicita, embasado na lei 14.434, de 4 de agosto de 2022, o 111 
reajuste ao piso salarial dos profissionais de enfermagem (técnico e auxiliares de enfermagem, 112 
enfermeiro e parteiras). Anunciada a Ordem do Dia, o Senhor Presidente passou a submeter ao 113 
plenário a matéria em pauta. Em pauta o Projeto de lei nº.030/2022, que “considera de utilidade 114 
pública a Associação Comunidade Cristã e dá outras providências”, de iniciativa da Vereadora Jô 115 
Dias. Lido o parecer favorável da Comissão de Justiça e Redação Final ao referido Projeto de lei, 116 
o Senhor Presidente passou a submetê-lo à discussão pelo plenário. Não havendo debatedores 117 
inscritos, o parecer da Comissão foi submetido à votação e aprovado por unanimidade pelo 118 
plenário em única e definitiva discussão e votação. Em prosseguimento, o Senhor Presidente 119 
solicitou os Senhor 1º Secretário que fizesse a leitura do Projeto de lei n° 030/2022. Submetido à 120 
discussão, não houve debatedores inscritos. Submetido à votação, o Projeto de lei n° 030/2022 foi 121 
aprovado por unanimidade pelo plenário em 1ª discussão e votação. Em pauta o Projeto de lei 122 
nº.034/2022, que “institui o dia municipal do agente de trânsito e dá outras providências”, de 123 
iniciativa do Vereador Cristiano Lopes. Efetuada a leitura do parecer favorável da Comissão de 124 
Justiça e Redação Final ao referido Projeto de lei, o Senhor Presidente passou a submetê-lo à 125 
discussão pelo plenário. Não havendo debatedores inscritos, o parecer da Comissão foi 126 
submetido à votação e aprovado por unanimidade pelo plenário em única e definitiva discussão e 127 
votação. Em prosseguimento, o Senhor Presidente solicitou ao Senhor 1º Secretário que fizesse a 128 



 
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 

leitura a do Projeto de lei n° 034/2022. Submetido à discussão, o Vereador Cristiano Lopes propôs 129 
a alteração da data citada no corpo do projeto. A saber: do dia 18 de setembro para o dia 02 de 130 
fevereiro, data em que ocorreu o assassinato de um Agente Municipal de Trânsito neste 131 
município, o que gerou grande comoção na sociedade e em toda a classe destes agentes 132 
públicos. Submetido à votação, o Projeto de lei n° 034/2022 foi submetido à votação e aprovado 133 
por unanimidade pelo plenário em 1ª discussão e votação. Em pauta o Projeto de lei nº.035/2022 134 
(Projeto Neyviton Batidão) que “institui o dia municipal do Dj no âmbito do município de 135 
Abaetetuba”, de iniciativa do Vereador Vagner Sena. Lido o parecer favorável da Comissão de 136 
Justiça e Redação Final ao referido Projeto de lei, o Senhor Presidente passou a submetê-lo à 137 
discussão pelo plenário. Não havendo debatedores inscritos, o parecer da Comissão foi 138 
submetido à votação e aprovado por unanimidade pelo plenário em única e definitiva discussão e 139 
votação. Em prosseguimento, o Senhor Presidente solicitou os Senhor 1º Secretário que fizesse a 140 
leitura do Projeto de lei n° 035/2022. Submetido à discussão, o Vereador Vagner Sena defendeu a 141 
aprovação do projeto de lei em apreço, solidarizou-se com a família do falecido Dj Neyviton 142 
Batidão e comentou sobre a contribuição do homenageado pelo projeto, o qual, em vida, exerceu 143 
com êxito a sua profissão. Submetido à votação, o Projeto de lei n° 035/2022 foi aprovado por 144 
unanimidade pelo plenário em 1ª discussão e votação. Em pauta o Projeto de lei nº.038/2022, 145 
que “institui o dia do/a farmacêutico/a no município de Abaetetuba e dá outras providências”, de 146 
iniciativa do Vereador Aluísio Corrêa. Lido o parecer favorável da Comissão de Justiça e Redação 147 
Final ao Projeto de lei em apreço, o Senhor Presidente passou a submetê-lo à discussão pelo 148 
plenário. Não havendo debatedores inscritos, o parecer da Comissão foi submetido à votação e 149 
aprovado por unanimidade pelo plenário em única e definitiva discussão e votação. Em 150 
prosseguimento, o Senhor Presidente solicitou os Senhor 1º Secretário que fizesse a leitura do 151 
Projeto de lei n° 038/2022. Submetido à discussão, não houve debatedores inscritos. Submetido à 152 
votação, o Projeto de lei n° 038/2022 foi aprovado por unanimidade pelo plenário em 1ª discussão 153 
e votação. Em pauta as Proposições Legislativas: Proposição nº.263/2022 – de iniciativa do 154 
Vereador Fernandes Anselmo - Sabiá – o qual requer que a Mesa Executiva da Câmara Municipal 155 
de Abaetetuba envie expediente a Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal Francineti Maria 156 
Rodrigues Carvalho, solicitando que a nobre gestora autorize a Secretaria de Obras a realizar os 157 
serviços de limpeza, meio fio e asfaltamento da 9ª Travessa do Jiboia, perímetro compreendido 158 
entre as ruas Raimundo da Costa Andrade e ramal Velho Pinheiro, no bairro São Sebastião; 159 
Proposição nº.264/2022 – de iniciativa do Vereador Cristiano Lopes – o qual requer que a Mesa 160 
Executiva da Câmara Municipal de Abaetetuba envie expediente a Excelentíssima Senhora 161 
Francineti Carvalho, Prefeita Municipal de Abaetetuba, para que direcione ao setor competente de 162 
sua administração a realização de serviços de terraplenagem, pavimentação asfáltica e 163 
iluminação pública do ramal São Miguel Arcanjo, bairro Jarumã; Proposição nº.265/2022 – de 164 
iniciativa do Vereador Gelciney Matos – Gel – o qual requer que a Mesa Executiva da Câmara 165 
Municipal de Abaetetuba envie expediente a Excelentíssima Prefeita Municipal, Francineti 166 
Carvalho, a fim de determinar ao setor competente de sua administração a  criação e/ou 167 
implantação do transporte público urbano no município de Abaetetuba, incluindo a construção de 168 
paradas de ônibus para embarque e desembarque, na localidade da Colônia Velha, atendendo 169 
assim, ao apelo dos seus moradores; Proposição nº.266/2022 – de iniciativa do Vereador pastor 170 
Gilberto – o qual requer que a Mesa Executiva da Câmara Municipal de Abaetetuba envie 171 
expediente a Excelentíssima Prefeita Municipal Francineti Maria Rodrigues Carvalho, e à 172 
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Secretária de Obras, Senhora Zenilda Trindade, solicitando os serviços de capina, retirada de 173 
entulho, asfalto, meio fio e iluminação pública na rua Fé em Deus, localizada na ocupação 174 
Heraldo Pantoja, bairro Mutirão; Proposição nº.267/2022 – de iniciativa do Vereador Vagner 175 
Sena – o qual requer que a Mesa Executiva da Câmara Municipal de Abaetetuba envie 176 
expediente a Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal solicitando serviços de reforma da 177 
escola São Benedito, localizada na Vila Bom Jesus (Vila da Cachaça), espaço rural deste 178 
Município; Proposição nº.268/2022 – de iniciativa da Vereadora  Maria Madalena – a qual requer 179 
que a Mesa Executiva da Câmara Municipal de Abaetetuba envie expediente à Secretaria 180 
Municipal de Obras solicitando a realização de drenagem, pavimentação asfáltica, meio fio e 181 
calçadas na Travessa Paulo Ronaldo, no bairro angélica, atendendo desta forma os pedidos dos 182 
moradores locais na intenção de garantir segurança e qualidade de vida; Proposição 183 
nº.269/2022 – de iniciativa do Vereador Ezequiel das Campanhas – o qual requer que a Mesa 184 
Executiva da Câmara Municipal de Abaetetuba envie expediente a Excelentíssima Senhora 185 
Francineti Maria Rodrigues Carvalho, Prefeita Municipal, solicitando embasado na lei 14.434, de 4 186 
de agosto de 2022, o reajuste ao piso salarial dos profissionais de enfermagem (técnico e 187 
auxiliares de enfermagem, enfermeiro e parteiras); Proposição nº.270/2022 – de iniciativa do 188 
Vereador Aluisio Corrêa – o qual requer que a Mesa Executiva da Câmara Municipal de 189 
Abaetetuba envie expediente a Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal Francineti Maria 190 
Rodrigues Carvalho, a fim de determinar ao setor competente de sua administração a  191 
implantação de 03 (três) lombadas na Rua Haroldo Araújo, uma lombada especificamente em 192 
frente a escola Inove e as outras duas nas proximidades. Submetidas à discussão, o Vereador 193 
Cristiano Lopes retificou a Proposição de sua autoria, a saber: a modificação do termo “ramal” por 194 
“rua São Miguel Arcanjo”. Também defenderam a aprovação das Proposições de suas autorias os 195 
Senhores Vereadores Vagner Sena, Regi Mota e Ezequiel das Campanhas. Submetidas à 196 
votação, as Proposições em pauta foram aprovadas por unanimidade pelo plenário em única e 197 
definitiva discussão e votação. Não havendo inscritos para o horário destinado às Lideranças 198 
Partidárias e nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente deu por encerrada a presente 199 
sessão e convocou a todos para a próxima sessão ordinária, a ser realizada no dia 24 de agosto, 200 
quarta-feira. Em firmeza e para constar foi lavrada a presente ata, que depois de lida e achada 201 
conforme, será aprovada pelo Plenário e assinada pelos membros da Mesa.  202 
 Abaetetuba, 24 de agosto de 2022.  203 
 

 
 

Aluisio Monteiro Corrêa  
PRESIDENTE 

 

Gilberto Raulino Costa  
VICE-PRESIDENTE 

 

Cristiano Silva Lopes  
1° SECRETÁRIO 

 

Vagner Augusto de Sena Ferreira  
2º SECRETÁRIO

 
 


