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ATA N°. 029 DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE ABAETETUBA, REALIZADA EM 24.08.2022. 

 
Aos vinte e quatro 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, 4 
da qual constaram o(a)s seguintes: Aluisio Monteiro Corrêa, Gilberto Raulino Costa, Cristiano 5 
Silva Lopes, Edileuza Viegas Muniz, Ezequiel Viégas do Rego, Maria Madalena Silva da Silva, 6 
Max Willian Sousa Farias, Reginaldo Rodrigues Mota, Fernandes de Oliveira Anselmo, Gelciney 7 
Matos de Carvalho, Edinho Silva e Sotério Oliveira Fagundes. Havendo número legal o Senhor 8 
Presidente deu por aberto os trabalhos da presente sessão submetendo à discussão as atas das 9 
sessões ordinárias dos dias 10 e 17 de agosto. Não havendo quem propusesse alteração no 10 
conteúdo das atas, estas foram submetidas à votação e aprovadas por unanimidade pelo plenário 11 
em única e definitiva discussão e votação. Em continuidade, o Senhor Presidente autorizou a 12 
leitura do expediente recebido. Do expediente constou: Projeto de Decreto Legislativo n° 13 
005/2022, que “concede título de cidadão abaetetubense a José Manoel Pantoja Guimarães e dá 14 
outras providências”, de autoria do Vereador Fernandes Anselmo; Projeto de Lei n° 041/2022, 15 
“que estabelece a obrigatoriedade de contratação de Bombeiros Civis no Município de 16 
Abaetetuba, por empresas privadas, promotores de festas e eventos, bem como casas de shows, 17 
boates, clubes sociais, arenas,condomínios verticais e horizontais, restaurantes, estádios, 18 
ginásios, empresas e afins; em eventos com concentração acima de cento e cinquenta pessoas”, 19 
de autoria do Vereador Vagner Sena; Projeto de Lei n° 042/2022, que “institui o ‘dia da mãe 20 
feirante’’ no calendário oficial de Abaetetuba e dá outras providências”, de autoria do Vereador 21 
pastor Gilberto; Projeto de Lei n° 043/2022, que “considera de utilidade pública o Vênus Atlético 22 
Clube e dá outras providências”, de autoria do Vereador Gelciney Matos; Projeto de Lei n° 23 
044/2022, que “denomina a Unidade Básica de Saúde do bairro Santa Clara na cidade de 24 
Abaetetuba e dá outras providências”, de autoria do Vereador Cristiano Lopes; Projeto de 25 
Resolução n° 002/2022, que “altera a Resolução nº.001/2015”, de iniciativa da Mesa Diretora da 26 
Câmara Municipal de Abaetetuba; Requerimento Verbal n° 021/2022, solicitando desta Casa 27 
Legislativa encaminhamento de Votos de Pesar diante do falecimento repentino do senhor João 28 
Corrêa Ferreira (conhecido como Bossó) – oriundo do gabinete do Vereador Aluísio Corrêa; 29 
Requerimento Verbal n° 022/2022, solicitando desta Casa Legislativa encaminhamento de Votos 30 
de Pesar diante do falecimento repentino da Senhora MARIA LEÃO – oriundo do gabinete do 31 
Vereador Gelciney Matos; Requerimento Verbal n° 023/2022, solicitando desta Casa Legislativa 32 
encaminhamento de Votos de Pesar diante do falecimento repentino do Senhor Irineu 33 
Zaitz.(conhecido como Gaúcho) – oriundo do gabinete do Vereador Ezequiel das Campanhas; 34 
Requerimento Verbal n° 024/2022, requerendo desta Casa de Leis que encaminhe expediente à 35 
Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal de Abaetetuba, Francineti Maria Rodrigues Carvalho, 36 
solicitando da mesma a suspensão do pagamento da taxa diária dos feirantes, até que retorne o 37 
funcionamento normal da Feira, haja vista que citados profissionais estão sendo prejudicados em 38 
suas vendas – oriundo do gabinete do Vereador Regi Mota; Ofício n° 077/2022 – PROJUR/PMA, 39 
encaminhando proposta de emenda de alteração ao PL 030/2022, oriundo do Poder Executivo; 40 
Oficio n° 169/2022-MPPA, solicitando à Sua Excelência Francineti Maria Rodrigues Carvalho, 41 
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informações acerca das obrigações assumidas no Termo de Ajustamento de Conduta referente à 42 
adequação da feira e do mercado municipal de Abaetetuba; e Ofício n° 142/2022-RISP-43 
Tocantins, informando ao Poder Legislativo Municipal que o Senhor Mhoab Khayan Azevedo 44 
Lima assumiu a função de Superintendente de Policia Civil da Regional do Baixo Tocantins. No 45 
horário destinado ao Pequeno Expediente, pronunciou-se o Vereador Edinho Silva para informar 46 
a população da live, que será transmitida neste dia – às nove horas, na qual o Governador do 47 
Estado irá apresentar seu plano de governo e políticas de ação governamental para as mulheres. 48 
Pronunciou-se o Vereador Gelciney Matos para repercutir acerca da operação realizada pelo 49 
Ministério Público do Estado na feira municipal. Pronunciou-se a Vereadora professora Madalena 50 
para parabenizar a autora Bia Ferreira pelo lançamento do romance “O calor do teu braço e a 51 
frieza do teu olhar,” e também repercutir sobre o festival de Cordões Juninos organizado pela 52 
Secretaria Municipal de Assistência Social. Pronunciou-se a Vereadora Edileuza Muniz para 53 
comentar acerca da situação em que se encontram os hospitais do Estado, e repercutir sobre o 54 
término da obra e a entrega à população da Creche do bairro São Sebastião. Pronunciou-se o 55 
Vereador Fernandes Anselmo pára solicitar à Mesa Diretora que esta encaminhe votos de pesar 56 
aos familiares da Senhora Jordana Cristina, em razão do falecimento da mesma, ocorrido nesta 57 
semana na cidade de Redenção - Pa. Pronunciou-se o Vereador Aluísio Corrêa para justificar as 58 
ausências dos Senhores Vereadores Vagner Sena e Emerson Negrão, em razão de problemas de 59 
saúde; e da Vereadora Jô Dias, que acompanha seu genitor em consulta médica. Pronunciou-se o 60 
Vereador Regi Mota para solicitar apoio de seus pares a fim de aprovar o Requerimento Verbal n° 61 
024/2022, que concede isenção da taxa de atividade feirante aos trabalhadores, os quais tiveram 62 
que retirar-se de seus pontos de trabalho em face da operação realizada pelo Ministério Público 63 
do Estado do Pará. Por fim, pronunciou-se o Vereador Sotério Fagundes para repercutir acerca do 64 
festival de cordões juninos, especialmente sobre a participação das crianças e adolescentes 65 
residentes nas ilhas do município no festival. O parlamentar também destacou a contribuição da 66 
Prefeita Francineti Carvalho na elaboração do plano de ação governamental e políticas públicas 67 
para mulheres do candidato Helder Barbalho. No horário destinado à Tribuna Popular, 68 
pronunciou-se o Senhor Max Miller, morador do bairro Castanhal. Na ocasião o morador relatou 69 
que reside no referido bairro há oito anos, e que viu apenas uma única vez o Poder Público 70 
prestar algum serviço à comunidade. Disse que a principal rua do bairro, a Rua Santo Antônio de 71 
Lisboa, encontra-se intrafegável e sem iluminação pública. O orador ainda comentou acerca da 72 
precária infaraetrutura do bairro, que não possui saneamento básico, asfalto, e conta apenas uma 73 
escola para atender os moradores. Pelos motivos elencados, o orador solicitou empenho dos 74 
Senhores Vereadores para que haja a ordenação do bairro e as políticas públicas cheguem à 75 
comunidade, como por exemplo, a construção de um posto de saúde e a instalação de um centro 76 
de assistência social. Pronunciou-se o Senhor José Eduarte, aluno da Apae – Abaetetuba, para 77 
falar sobre a semana internacional da pessoa com deficiência intelectual e múltipla, a qual se 78 
estende até o dia 28 de agosto. Na ocasião o orador pontuou diversos avanços na política de 79 
inclusão de pessoas com deficiência, especialmente no âmbito do mercado de trabalho e na 80 
ocupação de espaços de decisão na política. Apesar disso, o orador ressaltou a necessidade de 81 
expansão das políticas públicas de acessibilidade e inclusão; e concluiu sua participação na 82 
Tribuna solicitando do Poder Público a instalação de uma lombada e uma faixa de pedestre em 83 
frente à APAE de Abaetetuba. Passou-se então ao Grande Expediente. Devidamente inscrito, 84 
pronunciou-se o Vereador Edinho Silva para solidarizar-se com os trabalhadores da feira 85 
municipal, que estão impedidos de trabalhar em razão do não cumprimento de Termo de 86 



 
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 

Ajustamento de Conduta firmado entre o Poder Executivo e o MPPA pela adequação da feira e do 87 
mercado municipal de Abaetetuba. O Vereador ressaltou o dever constitucional do Ministério 88 
Público de fiscalizar os atos da Administração Pública e criticou a falta de condições oferecidas 89 
aos feirantes por parte do Poder Público. Lamentou o que chamou de “briga mesquinha”, que 90 
persiste entre a Prefeita e o Ex-Prefeito em relação a orla, a qual também vem prejudicando 91 
enormemente os trabalhadores feirantes. Por fim o parlamentar expressou seu desejo de que o 92 
MPPA investigue com mais afinco os graves problemas do município, citando o descaso com a 93 
merenda escolar, desvio de vacinas, a possível fraude no concurso dos ACS e a própria questão 94 
da orla. Pronunciou-se o Vereador Gelciney Matos para parabenizar o Senhor José Eduarte pelo 95 
pronunciamento feito na Tribuna e solicitar ao líder do governo na Câmara que leve as demandas 96 
dos moradores do bairro Castanhal ao Poder Executivo. Em relação à operação realizada na feira 97 
municipal, o parlamentar frisou que não se tratou de uma ação do Poder Executivo, mas sim do 98 
Ministério Público do Estado, pelo fato da inobservância de um termo de ajustamento de conduta 99 
assinado pelo ex-Prefeito do município. Ainda em relação à referida operação, o Vereador 100 
lembrou que existe uma questão cultural acerca da criação, abete e venda da carne do porco no 101 
município, especialmente na região das ilhas, e os órgãos de controle devem observar essa 102 
peculiaridade. Pronunciou-se a Vereadora professora Madalena para debater sobre as 103 
demandas trazidas pelos oradores, quando estes ocuparam a Tribuna da Casa. Disse que 104 
acessibilidade, saúde, alimentação e saneamento básico são direitos da população e constituem 105 
instrumentos de exercício de cidadania e participação política. Ressaltou os benefícios de uma 106 
sociedade inclusiva não só para as pessoas com deficiência, mas para todos os grupos sociais. 107 
Por fim, a parlamentar discutiu sobre a discriminação ambiental existente, que consiste em 108 
privilegiar certos locais ou bairros por parte do Poder Público em detrimento de outros, e repudiou 109 
as diversas formas de preconceito que existe em relação a pessoas com deficiência e outras 110 
minorias como a comunidade LGBTQIA+. Pronunciou-se a Vereadora Edileuza Muniz, quem 111 
parabenizou o aluno José Eduarte pela cobrança por acessibilidade e inclusão, ressaltando o 112 
papel da APAE de Abaetetuba a frente desta pauta. A parlamentar convidou os moradores do 113 
bairro Castanhal para uma reunião com a Secretária de Obras do Município, na próxima segunda-114 
feira, a fim de dialogar sobre os problemas da comunidade e apontamento de prioridades para a 115 
solução dos graves problemas de ordenamento daquele bairro. Em relação ao fato ocorrido na 116 
feira municipal, a parlamentar destacou que há anos discute pauta do ordenamento daquele 117 
espaço, assim como a necessidade de oferecer infraestrutura e condições sanitárias para os 118 
trabalhadores feirantes desempenharem as suas funções. Disse que esteve na capital do Estado 119 
dialogando com autoridades a respeito da operação realizada pelo MPPA, e tem expectativa de 120 
que algo será feito para amenizar os graves problemas da feira e haja o retorno dos trabalhadores 121 
a seus postos de trabalho. Pronunciou-se o vereador Cristiano Lopes para discutir sobre a 122 
necessidade de se iniciar um processo de padronização do nível das calçadas e passeios do 123 
município, a fim de garantir acessibilidade e evitar acidentes, citando exemplo do ocorrido com a 124 
sua genitora. Disse que levará a demanda dos alunos da APAE, por uma lombada em frente à 125 
escola, até o Poder Executivo. Por fim, o parlamentar prestou conta de suas atividades 126 
legislativas, especialmente sobre a visita que realizou ao ramal do Arapiranga e sua agenda com 127 
os moradores da Travessa Sergipe, no bairro Francilândia. Pronunciou-se o vereador Fernandes 128 
Anselmo para elogiar a participação dos moradores do bairro Castanhal na Tribuna Popular, 129 
frisando ser este o modo correto de se manifestar: sem ser mal educado ou agredindo 130 
verbalmente as autoridades constituídas. Disse que solicitou através de Proposição aprovada na 131 
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Casa o asfaltamento para a Rua Santo Antônio de Lisboa, além da indicação de placas com o 132 
nome das respectivas ruas do bairro, a fim de que os moradores possam melhor se localizar e 133 
fazer o endereçamento correto das residências. Pronunciou-se o Vereador Max Fera para debater 134 
sobre o crescimento desordenado que ocorreu no município nos últimos anos, que culminou na 135 
constituição de novos bairros, entre eles o bairro Chicolândia, o qual sofre com a falta de água, 136 
esgoto, dentre outras políticas públicas. Afirmou que envia diariamente mensagens ao 137 
Governador do Estado solicitando providências para o referido bairro, contudo sem o sucesso 138 
esperado. Por fim, o Vereador relatou que há trinta e um dias a praça do skate, no Algodoal, está 139 
às escuras e solicitou providências a esse respeito, bem como a disponibilidade pelo Poder 140 
Público de um agente de vigilância para inibir que vândalos dilapidem o patrimônio da praça 141 
supracitada. Pronunciou-se o Vereador Regi Mota para agradecer os moradores do Castanhal 142 
por ocuparem a Tribuna e revelarem aos demais Vereadores que, de fato, a Rua Santo Antônio de 143 
Lisboa encontra-se em situação de intrafegabilidade. Denunciou a falta de professores na Creche 144 
do bairro São Sebastião em razão, segundo o Vereador, do inchaço na folha de pagamento da 145 
SEMEC, não havendo margens para novas contratações. Também elencou vários pontos 146 
discutidos e debatidos por ele ao longo da atual legislatura como a caótica situação das escolas 147 
municipais, o kit de alimentação escolar com apenas seis itens, a cobrança futura de taxas para a 148 
prestação de serviço de limpeza pública, ausência dos artesões na semana de arte, os graves 149 
problemas na prestação do serviço de iluminação pública, o desrespeito ao povo cristão no 150 
episódio da bíblia, a briga política atinente à orla, o abandono do campo do Vaguito (bairro 151 
Algodoal) e, finalmente, o abandono da feira municipal, que culminou na operação realizada pelo 152 
MPPA. Por fim, o Vereador convidou seus pares e a população em geral para a sessão especial 153 
em homenagem aos noventa e quatro anos da Assembleia de Deus em solo abaetetubense, que 154 
será realizada na próxima sexta-feira (26/08). Pronunciou-se o Vereador Sotério Fagundes para 155 
mencionar algumas obras entregues à população como a Creche Manoel Negrão, a UBS Heraldo 156 
Pantoja, a ponte sobre o rio Abaetezinho e a revitalização do ramal que dá acesso à comunidade 157 
do Cataiandeua e anunciar a ordem de serviço da escola Igarapé São José. O parlamentar disse 158 
que a prefeita irá atender as demandas do bairro Castanhal, e posicionou-se acerca da operação 159 
realizada na feira municipal pelo MP, a qual retirou vários trabalhadores feirantes do local; 160 
dsestacou que tal fato tem relação com o não cumprimento de um TAC assinado pelo ex-prefeito, 161 
que não foi cumprido e agora teve reflexo direto na vida dos trabalhadores feirantes. Por fim, o 162 
parlamentar disse que a gestão municipal não está alheia a situação e está buscando soluções 163 
para os problemas da feira, tanto que a administração pública assinou um convênio com o 164 
governo do Estado no valor de cerca de quinze milhões para a reestruturação da feira e do 165 
mercado municipal. Anunciada a Ordem do Dia, o Senhor Presidente passou a submeter ao 166 
plenário a matéria em pauta. Em pauta o Projeto de lei nº. 030/2022, que “considera  de Utilidade 167 
Pública  a Associação Comunidade Cristã e dá outras providências, de iniciativa da Vereadora Jô 168 
Dias. Efetuada a leitura do Projeto de lei em apreço, o Senhor Presidente passou a submetê-lo à 169 
discussão pelo plenário. Não havendo debatedores inscritos, o Projeto de lei n° 030/2022 foi 170 
submetido à votação e aprovado por unanimidade pelo plenário em 2ª discussão e votação. Em 171 
pauta o Projeto de lei nº 034/2022, que “institui o dia municipal do Agente de Trânsito e dá outras 172 
providências”, de iniciativa do Vereador Cristiano Lopes. Efetuada a leitura do Projeto de lei em 173 
apreço, o Senhor Presidente passou a submetê-lo à discussão pelo plenário. Não havendo 174 
debatedores inscritos, o Projeto de lei n° 034/2022 foi submetido à votação e aprovado por 175 
unanimidade pelo plenário em 2ª discussão e votação. Em pauta o Projeto de lei nº. 035/2022 176 
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(Projeto Neyviton Batidão), que “institui o Dia Municipal do Dj no âmbito do município de 177 
Abaetetuba, de iniciativa do Vereador Vagner Sena. Efetuada a leitura do Projeto de lei em 178 
apreço, o Senhor Presidente passou a submetê-lo à discussão pelo plenário. Não havendo 179 
debatedores inscritos, o Projeto de lei n° 035/2022 foi submetido à votação e aprovado por 180 
unanimidade pelo plenário em 2ª discussão e votação. Em pauta o Projeto de lei nº. 038/2022, 181 
que “institui o dia do/a farmacêutico/a no município de Abaetetuba e dá outras providências”, de 182 
iniciativa do Vereador Aluisio Corrêa. Efetuada a leitura do Projeto de lei em apreço, o Senhor 183 
Presidente passou a submetê-lo à discussão pelo plenário. Não havendo debatedores inscritos, o 184 
Projeto de lei n° 038/2022 foi submetido à votação e aprovado por unanimidade pelo plenário em 185 
2ª discussão e votação. Em pauta o Projeto de lei nº. 014/2022, que “denomina a Unidade 186 
Básica de Saúde do rio Tucumanduba (ilhas de Abaetetuba) e dá outras providências”, de 187 
iniciativa do Vereador Cristiano Lopes. Lido o parecer favorável da Comissão de Justiça e 188 
Redação Final ao Projeto de lei em apreço, observou-se a sugestão de Emenda Modificativa à 189 
Ementa do Projeto, a qual passa a vigorar com a seguinte redação: “EMENTA: ALTERA A 190 
DENOMINAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO RIO TUCUMANDUBA (ILHAS DE 191 
ABAETETEUBA) E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS; e, Emenda modificativa ao Artigo 1º do 192 
Projeto de lei em tela, o qual passa vigorar com a seguinte redação: ”Art. 1º - Altera a 193 
denominação da Unidade Básica de Saúde – UBS do Rio Tucumanduba para Unidade Básica de 194 
Saúde – UBS do Rio Tucumanduba: João Batista dos Reis e Silva”. Submetido à discussão, não 195 
houve debatedores inscritos. Submetido à votação, o parecer da Comissão foi aprovado por 196 
unanimidade pelo plenário em única e definitiva discussão e votação. Em prosseguimento, o 197 
Senhor Presidente solicitou ao Senhor 1º Secretário que fizesse a leitura do Projeto de Lei n° 198 
014/2022. Submetido à discussão, não houve quem se inscrevesse. Submetido à votação, o 199 
Projeto de lei n° 014/2022 foi aprovado por unanimidade pelo plenário em 1ª discussão e votação. 200 
Em pauta o Projeto de lei nº. 016/2022, que “altera a denominação da Escola Municipal de 201 
Educação Infantil São Sebastião, localizada no bairro São Sebastião na cidade de Abaetetuba e 202 
dá outras”, de iniciativa do Vereador Cristiano Lopes. Lido o parecer favorável da Comissão de 203 
Justiça e Redação Final ao Projeto de lei em apreço, observou-se a sugestão de Emenda 204 
Modificativa ao Artigo 1º, o qual passa a vigorar com a seguinte redação: “Art. 1º - Altera a 205 
denominação da Escola Municipal de Educação Infantil São Sebastião, para Escola Municipal de 206 
Educação Infantil São Sebastião: Professora Raimunda de Jesus Franco Corrêa”. Submetido à 207 
discussão, não houve quem se inscrevesse. Submetido à votação, o parecer da Comissão foi 208 
aprovado por unanimidade pelo plenário em única e definitiva discussão e votação. Ato contínuo, 209 
o Senhor Presidente solicitou ao Senhor 1º Secretário que fizesse a leitura do Projeto de lei n° 210 
016/2022. Submetido à discussão, o Vereador Cristiano Lopes defendeu a aprovação do Projeto 211 
de lei, e falou do trabalho e da trajetória da homenageada, a professora Raimunda de Jesus 212 
Franco Corrêa. Submetido à votação, o Projeto de Lei n° 016/2022 foi aprovado por unanimidade 213 
pelo plenário em 1ª discussão e votação. Em pauta o Projeto de lei nº. 040/2022, que “dispõe 214 
sobre o programa de recuperação e estímulo à quitação de débitos fiscais no município de 215 
Abaetetuba-Pa (REFIS Municipal 2022), e dá outras providências”, de iniciativa do Poder 216 
Executivo. Lido o parecer favorável da Comissão de Justiça e Redação Final ao referido Projeto 217 
de lei, o Senhor Presidente passou a submetê-lo à discussão pelo plenário. Na ocasião, o 218 
Vereador Regi Mota alegou não ter total conhecimento acerca do Projeto de lei em análise, e que 219 
necessitaria de maiores informações para que pudesse votá-lo. Ante o exposto, o parlamentar 220 
solicitou pedido de vista ao Projeto de lei em apreço. Diante da colocação feita pelo Vereador 221 
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Regi Mota, o Senhor Presidente disse que colocará em votação o pedido de vista quando for feita 222 
a votação do Projeto e que, por hora, os Vereadores se prendessem à discussão do parecer da 223 
Comissão. Submetido à votação, o parecer da Comissão foi aprovado por unanimidade pelo 224 
plenário em única e definitiva discussão e votação. Em prosseguimento, o Senhor Presidente 225 
solicitou ao Senhor 1º Secretário que fizesse a leitura do parecer favorável da Comissão de 226 
Finanças e Orçamento ao Projeto de lei n° 040/2022. Submetido à discussão, o Vereador 227 
Fernandes Anselmo fez uma breve explanação atinente ao conteúdo do Projeto de lei em análise 228 
e a importância deste para os munícipes que estão em débito com o Poder Público municipal. 229 
Além disso, o parlamentar lembrou que o Projeto tramita em regime de urgência e o adiamento da 230 
votação implicaria em prejuízos ao cidadão nesta condição. Ainda em discussão, o Vereador 231 
Cristiano Lopes argumentou que diversos empresários aguardam a aprovação do REFIS 232 
municipal e o eventual atraso na votação da matéria prejudicará a quitação das dívidas. Diante 233 
dos argumentos, o Vereador Regi Mota sugeriu a dilatação do prazo e do percentual constantes 234 
no art. 2º do pretenso diploma legal, e argumentou que caso o prazo não fosse modificado, 235 
continuaria com o seu pedido de vista. Submetido à votação, o parecer da Comissão foi aprovado 236 
por unanimidade pelo plenário. Ato contínuo, O Senhor Presidente submeteu à votação o pedido 237 
de vista feito pelo Vereador Regi, o qual foi indeferido pelos votos dos Vereadores Sotério 238 
Fagundes, Fernandes Anselmo, Cristiano Lopes, pastor Gilberto, Edileuza Muniz, Max Fera e 239 
professora Madalena. Em prosseguimento, o Senhor Presidente solicitou ao Senhor 1º Secretário 240 
que fizesse a leitura do Projeto de lei n° 040/2022. Submetido à Discussão, os Vereadores 241 
Fernandes Anselmo e Sotério Fagundes voltaram a explanar mais detalhes acerca do Projeto de 242 
lei e frisaram não se tratar de nenhuma cobrança de taxas. Submetido à votação, o Projeto de lei 243 
n° 040/2022 foi aprovado por unanimidade pelo plenário em 1ª discussão e votação. Em pauta as 244 
Proposições Legislativas: Proposição nº. 271/2022 – de iniciativa da Vereadora Edileuza Muniz – 245 
a qual requer que a Mesa Executiva da Câmara Municipal de Abaetetuba envie expediente a sua 246 
excelência a Prefeita Municipal, Francineti Maria Rodrigues Carvalho, para que encaminhe às 247 
Secretarias responsáveis a tomar providências necessárias para o imediato estudo de 248 
ordenamento territorial dos bairros Bosque, Castanhal e Jarumã, pois o mesmo irá atender as 249 
necessidades dos moradores, assim como do município como um todo; Proposição nº. 272/2022 250 
– de iniciativa do Vereador pastor Gilberto – o qual requer que a Mesa Executiva da Câmara 251 
Municipal de Abaetetuba envie expediente a Excelentíssima Prefeita Municipal Francineti Maria 252 
Rodrigues Carvalho e à Secretária de Obras, Senhora Zenilda Trindade, solicitando serviços de 253 
limpeza e manutenção do bueiro, que fica localizado no final da Trav. Conceição II, bairro São 254 
Lourenço, perímetro que dá acesso ao bairro Francilândia; Proposição nº. 273/2022 – de 255 
iniciativa da Vereadora Jô Dias – a qual requer que a Mesa Executiva da Câmara Municipal de 256 
Abaetetuba envie expediente à Prefeita Municipal, Senhora Francineti Maria Rodrigues Carvalho, 257 
solicitando urgente reforma da escola Joaquim Mendes Contente; Proposição nº. 274/2022 – de 258 
iniciativa da Vereadora Maria Madalena – a qual requer que a Mesa Executiva da Câmara 259 
Municipal de Abaetetuba envie expediente ao Secretário Municipal de Educação – Jefferson 260 
Felgueiras, encaminhando o projeto de lei indicativo, que institui o programa espaço infantil 261 
noturno – atendimento à primeira infância – no âmbito do município de Abaetetuba (espaço 262 
coruja); Proposição nº. 275/2022 – de iniciativa dos Vereadores Max Willian e Cristiano Lopes – 263 
os quais requerem que a Mesa Executiva da Câmara Municipal de Abaetetuba envie expediente a 264 
excelentíssima Prefeita Municipal Senhora Francineti Maria Rodrigues Carvalho, 265 

solicitando que a nobre gestora determine à Senhora Zenilda Trindade da Costa, 266 
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Secretária de Obras do Município, promover a pavimentação asfáltica da Travessa 267 
Alagoas, localizada no bairro Francilândia, no município de Abaetetuba; Proposição nº. 268 
276/2022 – de iniciativa do Vereador Regi Mota – o qual requer que a Mesa Executiva da Câmara 269 
Municipal de Abaetetuba envie expediente a Excelentíssima Senhora Francineti Maria Rodrigues 270 
Carvalho, Prefeita Municipal de Abaetetuba, solicitando que a gestora municipal que autorize ao 271 
setor competente de seu governo, a construção de um centro de reabilitação (casa de apoio), 272 
para os idosos com piscina, área esportiva, área de dança, área de alimentação, banheiro e 273 
outros. e que depois de construído tal centro, ele seja entregue à direção do centro do idoso no 274 
bairro algodoal, para que os responsáveis administrem; Proposição nº. 277/2022 – de iniciativa 275 
do Vereador Fernandes Sabiá – o qual requer que a Mesa Executiva da Câmara Municipal de 276 
Abaetetuba envie expediente a Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal Francineti Maria 277 
Rodrigues Carvalho, solicitando que autorize a Secretaria Municipal de Obras os serviços de 278 
iluminação pública, na Travessa José Gonçalves Chaves, no perímetro entre a 6ª e 8ª rua do 279 
bairro Aviação, trazendo mais segurança aos moradores e transeuntes; Proposição nº. 278/2022 280 
– de iniciativa do Vereador Aluisio Corrêa – o qual requer que a Mesa Executiva da Câmara 281 
Municipal de Abaetetuba envie expediente a Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal 282 
Francineti Maria Rodrigues Carvalho, a fim de determinar ao setor competente de sua 283 
administração a  implantação de faixas de pedestres e passarelas, especificamente na 284 

Travessa D. Pedro I, perímetro compreendido entre Rua 7 de setembro e Avenida São 285 
Paulo, (em frente ao sistema de ensino vestibulando e vestibulando kids), para que as 286 
pessoas que frequentam tal espaço possam dispor desses meios, bem como para que 287 
sejam evitados acidentes e outros riscos mais que podem levar alguém até a óbito; 288 
Proposição nº. 279/2022 – de iniciativa do Vereador Cristiano Lopes – o qual requer que a Mesa 289 
Executiva da Câmara Municipal de Abaetetuba envie expediente a excelentíssima Senhora 290 
Francineti Carvalho, prefeita municipal de Abaetetuba, para que direcione ao setor competente de 291 
sua administração, “serviço de terraplenagem no Ramal Arapiranga de Beja”; Proposição nº. 292 
280/2022 – de iniciativa do Vereador Gelciney Matos – Gel – o qual requer que a Mesa Executiva 293 
da Câmara Municipal de Abaetetuba envie expediente a Excelentíssima Prefeita Municipal, 294 
Francineti Carvalho, a fim de determinar ao setor competente de sua administração a construção 295 
de uma Creche no bairro Algodoal, atendendo assim, ao apelo dos seus moradores. Ressalte-se 296 
que, referido espaço educacional e de convivência será construído em espaço do terreno da 297 
Escola Pedro Teixeira, cedido ao município, tendo o município (na pessoa da gestora municipal) 298 
acordado com o governo do Estado, dar como contrapartida à escola a construção de uma quadra 299 
poliesportiva; Proposição nº. 281/2022 – de iniciativa do Vereador Max Willian – o qual requer 300 
que a Mesa Executiva da Câmara Municipal de Abaetetuba envie expediente a Excelentíssima 301 
Prefeita Municipal Senhora Francineti Maria Rodrigues Carvalho, solicitando a iluminação pública 302 
para a rua Frei Galvão, localizada no bairro Chicolândia, em Abaetetuba; Proposição nº. 303 
282/2022 – de iniciativa do Vereador Vagner Sena – o qual requer que a Mesa Executiva da 304 
Câmara Municipal de Abaetetuba envie expediente a Senhora Prefeita Municipal, Francineti Maria 305 
Rodrigues Carvalho para que determine ao setor competente de sua gestão a autorização para o 306 
carro da coleta de lixo adentrar o bairro Jarumã e realizar serviços de coleta do lixo. Submetidas à 307 
discussão pelo plenário, os Senhores Vereadores Max Fera, professora Madalena, Cristiano 308 
Lopes e Regi Mota parabenizaram seus pares pelas Proposições em pauta e defenderam a 309 
aprovação de suas respectivas Proposições Legislativas. Submetidas à votação, as Proposições 310 
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em pauta foram aprovadas por unanimidade pelo plenário em única e definitiva discussão e 311 
votação. Não havendo inscritos para o horário destinado às Lideranças Partidárias e nada mais 312 
havendo a tratar, o Senhor Presidente deu por encerrada a presente sessão e convocou a todos 313 
para a próxima sessão ordinária, a ser realizada no dia 31 de agosto, quarta-feira. Em firmeza e 314 
para constar foi lavrada a presente ata, que depois de lida e achada conforme, será aprovada 315 
pelo plenário e assinada pelos membros da Mesa.  316 
 Abaetetuba, 06 de setembro de 2022. 317 
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