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

ATA N°. 030 DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA
MUNICIPAL DE ABAETETUBA, REALIZADA EM 31.08.2022.
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Aos trinta e um dias do mês de agosto de dois mil e vinte e dois, no plenário da Câmara
Municipal de Abaetetuba – Mário Ferreira Fonseca – à hora regimental, o Senhor Presidente,
Vereador Aluisio Monteiro Corrêa, solicitou ao Senhor 1º Secretário, Vereador Cristiano Silva
Lopes que fizesse a chamada dos Senhores Vereadores e das Senhoras Vereadoras presentes,
da qual constaram o(a)s seguintes: Aluisio Monteiro Corrêa, Gilberto Raulino Costa, Cristiano
Silva Lopes, Vagner Augusto de Sena Ferreira, Edileuza Viegas Muniz, Ezequiel Viegas do Rego,
Maria Madalena Silva da Silva, Max Willian Sousa Farias, Reginaldo Rodrigues Mota, Fernandes
de Oliveira Anselmo, Gelciney Matos de Carvalho, Emerson João Negrão Rodrigues, Edinho Silva
e Sotério Oliveira Fagundes. Havendo número legal o Senhor Presidente deu por aberto os
trabalhos da presente sessão autorizando a leitura do expediente recebido. Do expediente
constou: Requerimento Verbal n° 026/2022 – solicitando desta Casa Leis, que encaminhe votos
de pesar diante do falecimento repentino da Senhora Maria do Carmo Quaresma dos Santos –
oriundo do gabinete do Vereador Emerson Negrão; Requerimento Verbal n° 027/2022 –
solicitando desta Casa, votos de pesar em face do falecimento repentino de Wilson da Silva Lima
– oriundo do gabinete do Vereador Fernandes Anselmo; Projeto de lei n° 045/2022, que “Institui
a Lei Municipal de Prevenção ao Suicídio e à Automutilação, em consonância com a Lei Federal
n° 13.819 de 2019, e dá outras providências”, de iniciativa do Poder Executivo; Projeto de lei n°
046/2022, que “Considera de Utilidade Pública Municipal a entidade Associação Das Famílias da
Casa Rural Manoel Paulino de Souza e dá outras providências”, de iniciativa do Vereador Sotério
Fagundes; Projeto de Decreto Legislativo n°006/2022, que “concede título de cidadão
abaetetubense a Carlos Alberto Cunha Guimarães e dá outras providências”, de iniciativa do
Vereador Aluísio Corrêa; Ofício n° 003/2022-CCPI, convidando os membros do Poder Legislativo
Municipal a participarem, no dia 06/09 às 17:00 horas, do lançamento dos projetos da entidade;
Ofício n° 374/2022-SESMAB e Mensagem n° 034/2022-PMA à Comissão de Justiça da Câmara
Municipal de Abaetetuba, propondo alteração ao Projeto de lei n°030/2022. No horário destinado
ao Pequeno Expediente, pronunciou-se o Vereador Edinho Silva para informar da carreata em
apoio a candidatura à reeleição do atual Governador do Estado, Helder Barbalho, a ser realizada
neste município, no próximo domingo (04/09), a partir das 16:00 horas. Pronunciou-se o Vereador
Gelciney Matos para falar sobre o objeto de sua Proposição Legislativa e criticar o fato de não
puder, em uma mesma Proposição, requerer melhorias às demais ruas adjacentes à feira
municipal. Pronunciou-se a Vereadora professora Madalena, quem fez sua autodescrição e
destacou a importância das campanhas de prevenção ao suicídio a serem realizadas ao longo do
mês de setembro. Os Vereadores Cristiano Lopes, Vagner Sena e Edileuza Muniz
cumprimentaram os agentes do DEMUTRAN, presentes na galeria da Casa, e destacaram a
importância do serviço prestado pelos agentes ao Município, em que pese a má condição de
trabalho oferecida a estes e a desvalorização salarial. Do mesmo modo, os parlamentares
saudaram os estudantes da UEPA, colocando os respectivos mandatos à disposição dos alunos
para o encaminhamento de suas demandas. Pronunciou-se o Vereador Fernandes Anselmo para
solicitar de seus pares apoio à aprovação do Requerimento Verbal n°27, no qual solicita
encaminhamento de votos de pesar à família do Senhor Wilson da Silva Lima, em face do
falecimento do mesmo. Pronunciou-se o Vereador Max Fera para informar aos estudantes da
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UEPA que conversou com o Secretário de Educação, e ficou sabendo da inadimplência da
Associação dos estudantes, o que impossibilita a firmação de convênios com a Prefeitura. Ante a
essa situação, o parlamentar também colocou seu mandato à disposição dos estudantes para
dialogar com a prefeitura e sanar a questão da inadimplência. Pronunciou-se o Vereador Emerson
Negrão para solicitar de seus pares apoio à aprovação do Requerimento Verbal n°26, no qual
solicita encaminhamento de votos de pesar à família da Senhora Maria do Carmo Quaresma dos
Santos, falecida recentemente. Colocou-se à disposição da categoria dos Agentes de Trânsito na
busca de valorização salarial e sugeriu ao Poder Executivo a criação da Secretaria Municipal de
Trânsito, fato que viabilizará a elaboração do PCCR dos agentes de trânsito. Pronunciou-se o
Vereador Regi Mota para lamentar a retirada de uma torneira que era instalada em frente ao PréEscolar do Algodoal. Segundo o Vereador, este era um dos poucos pontos onde a população do
bairro conseguia água para realizar suas necessidades. Por fim, denunciou a cobrança da taxa de
atividade feirante, que, segundo o Presidente do Legislativo, não estava sendo cobrada devido à
operação realizada pelo Ministério Público. Pronunciou-se o Vereador Aluísio Corrêa para
esclarecer que tinha sido informado pelo líder do governo na Casa da não cobrança da taxa de
atividade feirante e anunciar que a audiência pública que discutirá a segurança pública no âmbito
municipal será realizada no dia 14/09. Pronunciou-se o Vereador Sotério Fagundes para informar
que na próxima sexta-feira, às 16:30 horas, acontecerá o evento de inauguração do UBS do
bairro Algodoal, e destacar as parcerias que a Administração Pública Estadual vem firmando com
o Município, citando como exemplo o fornecimento de equipamentos ao Hospital Municipal São
Bento e o recurso que será destinado às obras de infaestrutura da feira e dos mercados
municipais. Pronunciou-se o Vereador Ezequiel das Campanhas para também destacar a atuação
do Governo do Estado no âmbito municipal e ressaltar a oportunidade que o eleitor de
Abaetetuba tem de eleger sua representação local na ALEPA e no Congresso Nacional. Chegado
o horário destinado à Tribuna Popular, pronunciou-se, em nome dos estudantes da UEPA –
Campos de Moju, a Senhora Érika do Socorro Soares Ribeiro. Na ocasião, a oradora relatou que
cerca de cento e vinte alunos universitários precisam se deslocar diariamente deste município até
ao Campus da UEPA em Moju. Ocorre que, em razão do aumento nos combustíveis, o valor pago
no deslocamento onera bastante os estudantes, que chegam a pagar, em média, trezentos reais
mensais. A oradora solicitou auxilio dos Senhores Vereadores a fim de dialogar com a Prefeita
para conseguir mitigar o valor pago. Em relação à inadimplência mencionada pelo Vereador Max
Fera, a estudante afirmou que se trata de uma dívida que não é dos estudantes, e sim da
Associação, que não prestou contas e acabou prejudicando toda a classe estudantil associada.
Por fim, a oradora agradeceu pela oportunidade e clamou por ajuda, para que os estudantes não
interrompam os seus estudos. Pronunciou-se, em nome da associação dos agentes municipais de
trânsito, o Senhor Fábio Ferreira. Na ocasião, o orador agradeceu a aprovação do Projeto de Lei
que instituiu o Dia Municipal do Agente de Trânsito e fez referência ao agente Sales, assassinado
em dois mil e dezesseis. O orador também relatou que existe uma defasagem salarial na
remuneração da categoria de oito anos, e lembrou que a Revisão Geral Anual é um direito de
todo o servidor público. Ante o exposto, o orador solicitou apoio para que a Proposição
nº.284/2022 fosse aprovada e que o Senhores Vereadores pudessem dialogar com a Chefe do
Executivo afim de que os agentes possam obter êxito em seu pleito. Passou então ao Grande
Expediente. Devidamente inscrito, pronunciou-se o Vereador pastor Gilberto para solidarizar-se
com os estudantes do Campus da Uepa de Moju e colocar-se à inteira disposição dos alunos para
que estes possam solucionar os problemas de sua associação e prosseguir seus estudos. Disse
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que participou do evento em alusão ao dia do soldado, no último dia 25 de agosto, e lembrou o
importante papel do exercito brasileiro para a formação dos jovens brasileiros. Por fim, o
parlamentar lembrou o dia do feirante e comentou acerca do projeto de lei de sua autoria que
homenageia as mães feirantes. Pronunciou-se o Vereador Edinho Silva para destacar que a
Câmara aprovou um orçamento em que o Poder Executivo estima uma arrecadação de cerca de
quatrocentos milhões para o atual exercício, e disse que a falta de recurso não é o problema do
município. Falou que o governo municipal não prioriza a educação e relatou o desabamento de
parte do telhado de uma escola situada próximo a comunidade do Moju-Miri. Criticou o Secretário
Municipal de Educação por sequer responder os e-mails dos estudantes da UEPA e afirmou que
quem está em débito com a educação é o próprio Secretário. Por fim, o parlamentar disse que foi
processado por danos morais pela Prefeita Municipal, afirmando que se trata de uma tentativa de
calá-lo. Contudo, afirmou que continuará denunciando o Poder Público pelo descaso com os
recursos públicos. Pronunciou-se o Vereador Gelciney Matos para também colocar-se à
disposição dos alunos e dos agentes de trânsito para o atendimento de suas respectivas
demandas, e sugeriu a elaboração de um Projeto de lei para isentar os estudantes universitários
do transporte intermunicipal. Por fim, o parlamentar disse que não desistirá de lutar pela criação
da Secretaria de Esporte e Lazer, já que existe na atual estrutura do Poder Executivo um órgão
com funções afins a que se propõe a futura Secretaria. Pronunciou-se a Vereadora professora
Madalena para repercutir sobre o pronunciamento da aluna Érica Ribeiro e ressaltar a
importância da população em ocupar a Tribuna Popular e exercer sua cidadania. Frisou a
importância da participação ativa na política por todos os seguimentos da sociedade para a
garantia dos direitos e a efetivação das políticas públicas. Disse que o Poder Legislativo precisa
se mobilizar na questão atinente à causa dos estudantes, pois se trataram de futuros profissionais
que prestarão serviços para toda a região. Por fim, dirigindo-se à classe dos agentes de trânsito e
a disse ser justa e legitima a luta pela melhoria salarial de todas as categorias, e que votará
favoravelmente à proposta de revisão salarial para os agentes. Pronunciou-se a Vereadora
Edileuza Muniz para também manifestar seu apoio a toda classe estudantil presente na sessão e
solicitar ao líder do governo que possa garantir a realização de uma reunião entre a Prefeita e o
grupo de alunos para rever a situação de inadimplência da Associação dos estudantes,
ressaltando que a Administração Pública tem o dever de garantir o acesso à educação pública.
Atinente à questão da revisão salarial questionada pelos agentes municipais de trânsito, a
Vereadora disse ser solidária aos agentes, e também frisou que estes precisam ter condições
melhores de trabalho. Por fim, a Vereadora manifestou otimismo com o convênio de cerca de
quinze milhões, firmado com o Governo do Estado para investimento em infraestrutura na feira
municipal. Pronunciou-se o Vereador Cristiano Lopes para discutir acerca do objeto de sua
Proposição Legislativa, na qual solicita que o Poder Executivo promova o reajuste salarial para os
agentes municipais de trânsito, e defender a implantação de um sistema de monitoramento de
câmeras para melhorar o serviço prestado pelo DEMUTRAN no município. Pronunciou-se o
Vereador Vagner Sena para dizer aos estudantes universitários que revejam a situação da
Associação, pois a partir dessa regularização os próprios parlamentares, através de suas
emendas impositivas ao orçamento, podem auxiliar de forma mais direta na questão do
transporte, custeando até 70% do valor pago atualmente. Por fim, o Vereador defendeu o pleito
dos agentes municipais de trânsito e destacou a importância de um trânsito organizado, o que tem
impacto inclusive na diminuição da demanda por leitos em hospitais públicos. Pronunciou-se o
Vereador Fernandes Anselmo para, além das providências já indicadas pelos seus pares,
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sugerir à Mesa Diretora que encaminhe expediente a reitoria da UEPA solicitando a implantação
de um campus universitário da instituição neste município, já que cerca de setenta por cento dos
alunos dos campus das cidades próximas são residentes neste município. Por fim, o Vereador
disse que as Proposições que serão apreciadas na Ordem do Dia não têm força de lei, mas
defendeu a valorização salarial de todas as categorias de servidores públicos que, tal como os
agentes do DEMUTRAN, não percebem reajuste há anos. Pronunciou-se o Vereador Max Fera,
quem sinalizou votar favoravelmente à Proposição de revisão salarial dos agentes de trânsitos e
esclareceu que a informação de inadimplência da associação dos estudantes universitários foi
repassada pelo Senhor Secretário Municipal de Educação, quem também sugeriu que os alunos
fossem até à Prefeitura para dialogar a respeito. Disse que, em nenhum momento, quis levar mais
problemas aos alunos e não sabia que a dívida não era dos alunos, como bem frisou a oradora.
Pediu desculpas caso tenha sido interpretado erroneamente e reiterou, assim como os demais
parlamentares, seu apoio irrestrito ao pleito dos estudantes. Pronunciou-se o Vereador Emerson
Negrão para lembrar a parceria histórica entre o seu mandato e os agentes de trânsito, os que
terão novamente o seu apoio. Atinente à demanda dos estudantes universitários, o Vereador
sugeriu que a Câmara possa atuar diretamente, mediante apoio técnico contábil e jurídico, na
regularização da associação dos alunos, a fim de que a esta possam ser destinadas emendas
parlamentares a fim de diminuir o valor pago no transporte pelos alunos. Pronunciou-se o
Vereador Regi Mota para parabenizar a categoria dos agentes municipais de trânsito pelo
empenho em favor da revisão remuneratória e repercutir acerca da falta de água no bairro
Algodoal, em razão da retirada de uma torneira por parte do Poder Público que ficava em frente a
uma escola do bairro, criticando a gestão municipal como sendo a campeã em cortar a água da
população. Defendeu a criação, na estrutura do Poder Executivo, da Secretaria Municipal de
Trânsito e Transporte e voltou a criticar a cobrança da taxa de atividade feirante, mesmo com toda
a situação envolvendo a operação do MPPA na feira municipal. Por fim, o parlamentar mostrou
fotos da feira municipal, dos mercados mistos e de peixe, em péssimas condições, e também da
parte exterior da Unidade de Saúde Heraldo Pantoja, que revelam um paradoxo quando
confrontado com a bela frente daquela Unidade de Saúde. Em questão de ordem, as Vereadoras
Edileuza Muniz e professora Madalena repudiaram a comparação feita pelo Vereador Regi
quando, no entendimento das parlamentares, este comparou a frente da Unidade Básica de
Saúde do Heraldo Pantoja a uma mulher bonita. As parlamentares disseram que tal atitude
deixam todas as mulheres do município indignadas, e exigiram do parlamentar respeito para com
as mulheres e que evite fazer tal tipo de comparação. Também em questão de ordem, o vereador
Regi disse que não fez tal comparação e que as Senhoras Vereadoras o interpretaram de forma
equivocada. Disse que ama e respeita todas as mulheres deste e dos outros municípios. Ato
contínuo pronunciou-se o vereador Sotério Fagundes para solidarizar-se com todas as mulheres
em razão da comparação feita pelo Vereador que o antecedeu. O parlamentar criticou a forma
como é feita a oposição ao governo, em que não se medem palavras, faltando inclusive o devido
respeito às mulheres do município. Por fim, o Vereador disse que não ser contrário a nenhuma
categoria de servidores públicos, e considera justo o beneficio pleiteado pelos agentes de trânsito,
argumentando que os servidores bem remunerados prestam serviços melhores ao público. Em
relação aos alunos universitários, o vereador disse que agendará uma reunião no gabinete da
Prefeita para a verificação do nível de interesse em solucionar os problemas dos estudantes, mas
lembrou que os estudantes devem sempre buscar o que está previsto em lei, pois a simples ajuda
financeira não surtirá efeito aos atuais e futuros estudantes. Pronunciou-se o Vereador Ezequiel
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das Campanhas para solidarizar-se com a Vereadora Jô Dias em face dos problemas de saúde
de seu genitor. Ademais, o Vereador manifestou o desejo de que, assim como será inaugurada a
UBS de Santa Rosa, brevemente também seja iniciado o projeto de construção da UBS do bairro
São Lourenço, uma de suas bandeiras de luta. finalmente, o Vereador discutiu acerca de sua
Proposição Legislativa, na qual solicita a construção da ponte em concreto que dá acesso às
residências na Travessa Santa Izabel. Anunciada a Ordem do Dia, o Senhor Presidente passou
a submeter ao plenário as matérias em pauta. Em pauta o Projeto de lei nº.040/2022, que
“dispõe sobre o Programa de Recuperação e Estímulo à Quitação de Débitos Fiscais no Município
de Abaetetuba-pa (REFIS MUNICIPAL 2022), e dá outras providências”, de iniciativa Poder
Executivo. Lido o Projeto de lei em apreço, este foi submetido à discussão pelo plenário. Não
havendo quem se inscrevesse para discuti-lo, o Projeto de lei n° 040/2022 foi submetido à
votação e aprovado por unanimidade pelo plenário em 2ª discussão e votação. Em pauta o
Projeto de lei nº.014/2022, que “denomina a Unidade Básica de Saúde do rio Tucumanduba
(ilhas de Abaetetuba) e dá outras providências”, de iniciativa do Vereador Cristiano Lopes. Feita a
leitura do Projeto de lei em apreço, este foi submetido à discussão pelo plenário. Não havendo
quem se inscrevesse para discuti-lo, o Projeto de lei n° 014/2022 foi submetido à votação e
aprovado por unanimidade pelo plenário em 2ª discussão e votação. Em pauta o Projeto de lei
nº.016/2022, que “altera a denominação da Escola Municipal de Educação Infantil São Sebastião,
localizada no bairro São Sebastião na cidade de Abaetetuba e dá outras providências”, de
iniciativa do Vereador Cristiano Lopes. Lido o Projeto de lei em apreço, este foi submetido à
discussão pelo plenário. Não havendo quem se inscrevesse para discuti-lo, o Projeto de lei n°
016/2022 foi submetido à votação e aprovado por unanimidade pelo plenário em 2ª discussão e
votação. Em pauta o Projeto de lei nº. 027/2022, que “denomina a biblioteca do CEU de
Abaetetuba de “Biblioteca Ana Maués da Costa Cardoso” e dá outras providências, de iniciativa
da Vereadora Maria Madalena. Lido o parecer favorável da Comissão de Justiça e Redação Final
ao referido Projeto de lei, este foi submetido à discussão pelo plenário. Na ocasião, a Vereadora
professora Madalena ressaltou que grande parte dos educadores são mulheres, e que pouco se
tem esse reconhecimento quando da denominação das escolas ou de espaços educacionais.
Lembrou a memória da professora Ana Maués e o grande empenho da educadora em favor da
educação neste município e, finalizou solicitando de seus pares votos favoráveis ao parecer e ao
projeto de lei em preço. Submetido à votação, o parecer da Comissão foi aprovado por
unanimidade em única e definitiva discussão e votação. Ato contínuo, o Senhor Presidente
solicitou ao Senhor 1º Secretário que fizesse a leitura do Projeto de Lei n° 027/2022. Submetido à
discussão, não houve quem se inscrevesse para discuti-lo. Submetido à votação, o Projeto de Lei
n° 027/2022 foi aprovado por unanimidade pelo plenário em 1ª discussão e votação. Em pauta o
Projeto de lei nº. 029/2022, “denomina a sala de cinema do CEU de Abaetetuba de “sala de
cinema Alcione Pinheiro de Oliveira” e dá outras providências”, de iniciativa da Vereadora Maria
Madalena. Lido o parecer favorável da Comissão de Justiça e Redação Final ao Projeto de lei em
apreço, o Senhor Presidente passou a submetê-lo à discussão pelo plenário. Na ocasião, o
Vereador Ezequiel das Campanhas parabenizou a proponente do Projeto de lei, afirmando ser
justa a homenagem. Encerrou lembrando a memória da professora Alcione Pinheiro e a
relevância do trabalho da educadora a frente da Escola Turma da Mônica. Submetido à votação, o
parecer da Comissão foi aprovado por unanimidade pelo plenário em única e definitiva discussão
e votação. Em continuidade, o Senhor Presidente solicitou que fosse feita a leitura do Projeto de
lei n° 029/2022. Submetido à discussão, não houve debatedores inscritos. Submetido à votação, o
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Projeto de lei n° 029/2022 foi aprovado por unanimidade pelo plenário em 1ª discussão e votação.
Em pauta o Projeto de lei nº. 039/2022, que “considera de Utilidade Pública a Associação
Beneficente e Desportiva “Clube de Handebol Abaetetubense Miguel Arcanjo-Chama” e dá outras
providências”, de iniciativa do Vereador Gelciney Matos. Lido o parecer favorável da Comissão de
Justiça e Redação Final ao Projeto de lei em apreço, este foi submetido à discussão pelo plenário.
Não havendo debatedores inscritos, o parecer da Comissão foi submetido à votação e aprovado
por unanimidade pelo plenário em única e definitiva discussão e votação. Em prosseguimento, o
Senhor Presidente solicitou ao Senhor 1° Secretário que fizesse a leitura do Projeto de lei n°
039/2022. Não havendo quem se inscrevesse para discuti-lo, o Senhor Presidente passou a
submetê-lo à votação, o qual teve aprovação unânime do plenário em 1ª discussão e votação. Em
pauta as Proposições Legislativas: Proposição nº. 283/2022 – de iniciativa do Vereador Aluísio
Corrêa – o qual requer que a Mesa Executiva da Câmara Municipal de Abaetetuba envie
expediente a Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal, Francineti Maria Rodrigues Carvalho e
ao ilustríssimo Secretário Municipal de Educação, Senhor Jefferson Felgueiras, solicitando
serviços de reforma nas dependências da Escola Municipal de Educação Infantil Rosa Maués
Carvalho, localizada na vila de Beja; Proposição nº. 284/2022 – de iniciativa do Vereador
Cristiano Lopes – o qual requer que a Mesa Executiva da Câmara Municipal de Abaetetuba envie
expediente a Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal Francineti Carvalho, solicitando que
promova o “reajuste salarial para os agentes municipais de trânsito”; Proposição nº. 285/2022 –
de iniciativa do Vereador Ezequiel das Campanhas – o qual requer que a Mesa Executiva da
Câmara Municipal de Abaetetuba envie expediente a Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal
Francineti Maria Rodrigues Carvalho, para que direcione a Secretaria de Obras expediente,
solicitando a reconstrução da ponte em concreto que dá acesso às residências na Travessa Santa
Izabel, mais precisamente no perímetro compreendido entre a Rua José Maria de Manaus e o rio
Jacarequara, no bairro Algodoal; Proposição nº. 286/2022 – de iniciativa da Vereadora
professora Madalena Silva – a qual requer que a Mesa Executiva da Câmara Municipal de
Abaetetuba envie expediente a Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal, Francineti Maria
Rodrigues Carvalho, e a Secretaria Municipal de Administração, solicitando uma audiência pública
para tratar sobre as obras da orla de Abaetetuba; Proposição nº. 287/2022 – de iniciativa do
Vereador Max William – o qual requer que a Mesa Executiva da Câmara Municipal de Abaetetuba
envie expediente a Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal Francineti Maria Rodrigues
carvalho, solicitando a pavimentação asfáltica da Rua Sagrado Coração de Jesus, que fica
localizada no bairro Algodoal, no Município de Abaetetuba; Proposição nº. 288/2022 – de
iniciativa do Vereador pastor Gilberto – o qual requer que a Mesa Executiva da Câmara Municipal
de Abaetetuba envie expediente a Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal Francineti Maria
Rodrigues Carvalho, solicitando que realize, através da Secretaria competente, estudo técnico
para a instalação de um semáforo no cruzamento entre Travessa Santos Dumont, e rua 1º de
maio, localizado no bairro São Lourenço; Proposição nº. 289/2022 – de iniciativa do Vereador
Reginaldo Mota – o qual requer que a Mesa Executiva da Câmara Municipal de Abaetetuba envie
expediente ao Ministério Público, solicitando informações precisas sobre o prazo da desinterdição
da orla em frente à cidade, para que se possam prestar esclarecimentos à população
abaetetubense; Proposição nº. 290/2022 – de iniciativa do Vereador Fernandes Anselmo - Sabiá
– o qual requer que a Mesa Executiva da Câmara Municipal de Abaetetuba envie expediente a
Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal Francineti Maria Rodrigues Carvalho, solicitando que
autorize a Secretaria de Obras a realizar os serviços de iluminação pública, na Rua Tabajara, no
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perímetro entre a Rua Brigadeiro Eduardo Gomes e a 6ª Rua do bairro Aviação, trazendo mais
segurança aos moradores e transeuntes; Proposição nº. 291/2022 – de iniciativa do Vereador
Sotério Fagundes - o qual requer que a Mesa realize uma audiência pública com o tema:
violações dos direitos das pessoas idosas; Proposição nº. 292/2022 – de iniciativa do Vereador
Vagner Sena – o qual requer que a Mesa Executiva da Câmara Municipal de Abaetetuba envie
expediente a Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal de Abaetetuba Francineti Maria
Rodrigues Carvalho, solicitando ao Poder Executivo que realize a aquisição de uma ambulância
para o Posto de Saúde do Murutinga – Zona Rural; Proposição nº. 293/2022 – de iniciativa da
Vereadora Edileuza Muniz – a qual requer que a Mesa Executiva da Câmara Municipal de
Abaetetuba envie expediente a Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal Francineti Maria
Rodrigues Carvalho, solicitando a implantação de um Centro de Referência de Assistência Social
– CRAS no bairro Castanhal em Abaetetuba; Proposição nº. 294/2022 – de iniciativa do
Vereador Gelciney Matos – Gel – o qual requer que a Mesa Executiva da Câmara Municipal de
Abaetetuba envie expediente a Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal Francineti Maria
Rodrigues Carvalho, e a Secretaria Municipal de Obras, solicitando a revitalização de toda
extensão da Rua Justo Chermont com atenção minuciosa ao perímetro da feira do município de
Abaetetuba/Pa. Submetidas à discussão, os Senhores Vereadores Regi Mota, Cristiano Lopes,
Vagner Sena e Edinho Silva defenderam a aprovação de suas respectivas Proposições
Legislativas e a necessidade da execução das propostas por parte do Poder Executivo.
Submetidas à votação, as Proposições em pauta e os Requerimentos Verbais foram aprovados
por unanimidade pelo plenário em única e definitiva discussão e votação. No horário destinado às
Lideranças Partidárias, as Vereadoras Edileuza Muniz e professora Madalena, líderes,
respectivamente, do PT e PSOL, informaram à população sobre a visita do Senhor Ex-Presidente
da República Luiz Inácio à Belém do Pará, na próxima quinta-feira (01/09) e convidaram a todos
para se fazerem presentes e acompanhar as propostas do presidenciável. O Vereador Max Fera
(MDB) reiterou que o candidato à reeleição, Helder Barbalho, se fará presente nesta cidade no
próximo dia 04/09 e convidou a todos para a carreata, a partir das 16:00 horas, que está sendo
organizada pelos apoiadores do candidato. Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente deu
por encerrada a presente sessão e convocou a todos para a próxima sessão ordinária, a ser
realizada no dia 06 de setembro, terça-feira. Em firmeza e para constar foi lavrada a presente ata,
que depois de lida e achada conforme, será aprovada pelo plenário e assinada pelos membros da
Mesa.
Abaetetuba, 06 de setembro de 2022.
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