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ATA N°. 031 DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE ABAETETUBA, REALIZADA EM 06.09.2022. 

 
Aos seis dias do mês de setembro 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 que fizesse 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, Vagner Augusto de Sena Ferreira, Edileuza Viegas Muniz, Ezequiel Viegas do Rego,  6 

Maria Madalena Silva da Silva, Max Willian Sousa Farias, Fernandes de Oliveira Anselmo, 7 

Gelciney Matos de Carvalho, Emerson João Negrão Rodrigues e Sotério Oliveira Fagundes. 8 

Havendo número legal o Senhor Presidente deu por aberto os trabalhos da presente sessão, 9 

submetendo à discussão as atas das sessões ordinárias dos dias 24 e 31 de agosto. Não 10 

havendo quem propusesse alteração ao conteúdo das atas, o Senhor Presidente passou a 11 

submetê-las à votação pelo plenário, obtendo as atas aprovação unânime dos parlamentares 12 

presentes. Ato contínuo, o Senhor Presidente autorizou a leitura do expediente recebido. Do 13 

expediente constou: Projeto de Decreto Legislativo n° 007/2022, que “dispõe sobre autorga de 14 

título de honra ao mérito e dá outras providencias”, de autoria do Vereador Regi Mota; Projeto de 15 

Decreto Legislativo n° 008/2022, que “dispõe sobre a outorga de título de cidadão 16 

abaetetubense e dá outras providências”, de autoria do Vereador Fernandes Anselmo; 17 

Memorando n° 065/2022, encaminhando o relatório da situação das obras da Escola Bem-Vinda 18 

de Araújo Pontes. No horário destinado ao Pequeno Expediente, pronunciou-se o Vereador 19 

Aluísio Corrêa para justificar as ausências dos Senhores Vereadores Regi Mota, por razões de 20 

problemas de saúde, e da Vereadora Jô Dias, que acompanha seu genitor em consulta médica. 21 

Pronunciou-se a Vereadora professora Madalena, quem fez sua autodescrição e prestou 22 

solidariedade à Vereadora Jô Dias. Pronunciou-se o Vereador Ezequiel das Campanhas para 23 

informar que participou de uma reunião com os moradores da Bacabeira, da qual resultou na 24 

formação de uma comissão de 12 moradores para discutir os problemas daquela comunidade 25 

ante o Poder Público. Pronunciou-se o Vereador Vagner Sena para repercutir acerca da carreata 26 

do ultimo domingo, promovida em favor da candidatura do Senhor Helder Barbalho ao Governo 27 

do Estado do Pará. Pronunciou-se o Vereador Emerson Negrão para repercutir sobre o inicio das 28 

atividades na UBS do bairro Santa Rosa e externar sua alegria com o fato. Pronunciou-se o 29 

Vereador Gelciney Matos para destacar a final do campeonato de sessenta e agradecer o apoio 30 

da Prefeitura em todo o curso do torneio. Chegado o horário destinado à Tribuna Popular, o 31 

Senhor Presidente concedeu a palavra ao Senhor Eleonai dos Santos Pinheiro. Em face do não 32 

comparecimento do orador, o Senhor Presidente deu continuidade a sessão, anunciando o 33 

horário destinado ao Grande Expediente. Devidamente inscrita, pronunciou-se a Vereadora 34 

professora Madalena Silva para falar da importância do mês de setembro para o enfrentamento à 35 

depressão e ao suicídio. Desejou que as várias campanhas, que serão realizadas durante o mês, 36 

possam esclarecer a comunidade sobre as causas e como agir diante de um quadro depressivo e 37 

onde buscar ajuda. Também fez referência ao “setembro azul”, e a necessidade de políticas 38 

públicas que incluam as pessoas com deficiência auditiva de forma efetiva na sociedade, já que 39 

representam cerca de cinco por cento da população brasileira. Por fim, a parlamentar destacou a 40 
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atuação da Apae, associação Milton Melo e Adema para a superação das desigualdades e 41 

ressaltou a importância das comunidades rurais ante a defesa e a preservação da floresta. 42 

Pronunciou-se a Vereadora Edieluza Muniz para fazer referência ao dia da Amazônia e ressaltar 43 

a importância de todos os que vivem na floresta para sua preservação. Falou da necessidade de 44 

eleger, nessas eleições, representantes que valorizem a floresta e os povos que nela residem. 45 

Por fim, a Vereadora lamentou o retorno da fome ao país e o grande número de pedintes nas ruas 46 

de todo o Brasil, reflexo, segundo a parlamentar, do governo do atual Presidente da República. 47 

Pronunciou-se o Vereador Sotério Fagundes para repercutir acerca da inauguração da UBS do 48 

bairro Santa Rosa e tecer elogios a gestão municipal, em que pese, segundo o Vereador, muitas 49 

demandas da polução ainda precisem ser atendidas. Também destacou a parceria entre a gestão 50 

municipal e o governo do estado para melhorar a prestação dos serviços públicos no município, e 51 

discutiu acerca da possibilidade da descentralização da feira municipal. Pronunciou-se o Vereador 52 

Ezequiel das Campanhas para também destacar a necessidade e importância do mês de 53 

setembro para a disseminação de informações acerca do tratamento de quadros depressivos e 54 

prevenção ao suicídio. Por fim, o parlamentar manifestou seu desejo de que, em breve, o bairro 55 

São Lourenço também possa estar comemorando a inauguração de uma UBS para servir seus 56 

moradores. Pronunciou-se o Vereador pastor Gilberto Costa para solicitar à população que 57 

avalie os candidatos que concorrem às eleições gerais e comparem seus respectivos trabalhos, a 58 

fim de eleger quem, de fato, trabalhe pelo Brasil e pelo Estado do Pará. Por fim, o parlamentar 59 

defendeu a aprovação do Projeto de lei de sua autoria, que será submetido à apreciação do 60 

plenário quando da ordem do dia. Pronunciou-se o Vereador Vagner Sena para prestar contas de 61 

suas atividades legislativas e manifestar seu desejo de que também comece os serviços de 62 

construção de uma UBS no bairro São Lourenço, já que não falta empenho dos Vereadores, 63 

tendo alguns deles destinado cerca de 205 mil reais em emendas parlamentares ao orçamento 64 

vigente para o inicio das obras da UBS. Pronunciou-se o Vereador Cristiano Lopes para prestar 65 

contas de suas atividades legislativas e discutir sobre a Proposição de sua autoria, pela qual 66 

solicita iluminação pública da rua Mário Fonseca, Quadra h, Condomínio Green Grove. 67 

Pronunciou-se o Vereador Gelciney Matos para informar sobre a reforma da escola situada no rio 68 

Arumanduba, orçada em aproximadamente trezentos mil reais e questionar o motivo pelo qual 69 

alguns críticos da atual Prefeita acusarem esta de ser “preguiçosa”, já que, segundo o Vereador, 70 

várias obras, serviços e convênios estão sendo promovidos pela atual gestora. Por fim, o 71 

parlamentar criticou com veemência o modo como um de seus pares acusa os demais 72 

Vereadores de estarem “comprados”, e solicitou que este Vereador se pronuncie e esclareça tais 73 

afirmações presentes nas suas falas no âmbito do plenário e fora dele. Anunciada a Ordem do 74 

Dia, o Senhor Presidente passou a submeter ao plenário a matéria em pauta. Em pauta o Projeto 75 

de lei nº. 027/2022, que “denomina a biblioteca do CEU de Abaetetuba de “biblioteca Ana Maués 76 

da Costa Cardoso” e dá outras providências”, de iniciativa da Vereadora Maria Madalena. Lido o 77 

parecer favorável da Comissão de Justiça e Redação Final ao Projeto de lei em apreço, passou-78 

se à sua discussão pelo plenário. Na ocasião, a Vereadora professora Madalena defendeu a 79 

aprovação do Projeto e ressaltou a relevância da “tia Onita”, como era conhecida a educadora 80 

Ana Maués da Costa, no âmbito da educação deste município, especialmente por ser a primeira 81 

professora de datilografia do município e seu brilhante trabalho a frente da escola turma da 82 

Mônica. Submetido à votação, o parecer da Comissão foi aprovado por unanimidade pelo plenário 83 

em única e definitiva discussão e votação. Ato contínuo, o Senhor Presidente solicitou ao Senhor 84 
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1º Secretário que fizesse a leitura do Projeto de lei em pauta. Submetido à discussão, não houve 85 

debatedores inscritos. Submetido à votação, o Projeto de lei n° 027/2022 foi aprovado por 86 

unanimidade pelo plenário em 2ª discussão e votação. Em pauta o Projeto de lei nº. 029/2022, 87 

que “denomina a sala de cinema do CEU de Abaetetuba de “sala de cinema Alcione Pinheiro de 88 

Oliveira” e dá outras providências” de iniciativa da Vereadora Maria Madalena. Lido o parecer 89 

favorável da Comissão de Justiça e Redação Final ao Projeto em apreço, este foi submetido à 90 

discussão pelo plenário. Na ocasião, a Vereadora professora Madalena defendeu a aprovação do 91 

Projeto e destacou a luta contra o racismo, que sempre esteve presente na atuação da professora 92 

Alcione Pinheiro. Submetido à votação, o Projeto de lei n° 029/2022 foi aprovado por unanimidade 93 

pelo plenário em 2ª discussão e votação. Em pauta o Projeto de lei nº. 039/2022, que “considera 94 

de Utilidade Pública a Associação Beneficente e Desportiva “Clube de handebol abaetetubense 95 

Miguel Arcanjo-Chama” e dá outras providências”, de iniciativa do Vereador Gelciney Matos. Lido 96 

o Projeto de lei em apreço, o Senhor Presidente o submeteu à discussão pelo plenário. Não 97 

havendo quem se inscrevesse para discuti-lo, o Projeto de lei n° 039/2022 foi submetido à 98 

votação e aprovado por unanimidade pelo plenário em 2ª discussão e votação. Em pauta o 99 

Projeto de lei nº.031/2022, que “que dispõe sobre a criação do Departamento Municipal de 100 

Trânsito e Mobilidade de Abaetetuba-DMTTM, revoga a lei nº.149 de 04 de junho de 2002 e dá 101 

outras providências”, de iniciativa do Poder Executivo. Lido o parecer favorável exarado pela 102 

Comissão de Justiça e Redação Final ao Projeto de lei em análise, observou-se a sugestão de 103 

emendas propostas pela Comissão, a saber: (1) emenda modificativa ao inciso III do Art. 3°, 104 

passando este a ter a seguinte redação: Art. 3º (...) III – Agentes de Trânsito, nomeados em 105 

quantitativo a ser definido de acordo com a Lei nº.149/2005, e (2) emenda modificativa ao inciso 106 

III do Art. 9º, o qual passa a vigorar com a seguinte redação: Art. 9º (...) XII – Garantir que a 107 

receita arrecadada com a cobrança das multas de trânsito seja aplicada na realização de ações e 108 

projetos voltados à sinalização, engenharia de tráfego, de campo, policiamento, fiscalização e 109 

educação de trânsito, nos termos do art. 320 do Código de Trânsito Brasileiro. Em 110 

prosseguimento, o Senhor Presidente solicitou ao Senhor 1º Secretário que fizesse a leitura do 111 

parecer favorável exarado pela Comissão de Finanças e Orçamentos ao Projeto de lei n° 112 

031/2022. Submetido à discussão, não houve quem se inscrevesse para discuti-lo. Submetido à 113 

votação, o parecer da Comissão foi aprovado por unanimidade pelo plenário em única e definitiva 114 

discussão e votação. Ato contínuo, o Senhor Presidente solicitou que fosse feita a leitura do 115 

Projeto de lei n° 031/2022 e, logo após, submeteu-o à discussão pelo plenário. Não debatedores 116 

inscritos, o Projeto de Lei n° 031/2020 foi submetido à votação e aprovado pelo plenário por 117 

unanimidade em 1ª discussão e votação. Em pauta o Projeto de lei nº.042/2022, que “institui o 118 

“dia da mãe feirante” no calendário oficial de Abaetetuba e dá outras providências”, de iniciativa 119 

do Vereador pastor Gilberto Costa. Lido o parecer favorável da Comissão de Justiça e Redação 120 

Final ao Projeto de lei em apreço, as Vereadoras Edileuza Muniz e Madalena Silva propuseram 121 

ao autor do Projeto que, na ementa e no corpo do Projeto, o termo “mãe feirante” fosse 122 

substituído por “mulher feirante”, já que existem na feira municipal mulheres que não são mães, e 123 

estas também seriam homenageadas pelo pretenso diploma legal, caso houvesse a alteração 124 

proposta. Submetido à votação, o parecer da Comissão foi submetido à votação e aprovado por 125 

unanimidade pelo plenário em única e definitiva discussão e votação. Em continuidade, o Senhor 126 

Presidente solicitou ao Senhor 1º Secretário que fizesse a leitura do Projeto de lei em pauta. 127 

Submetido à discussão, não houve quem se inscrevesse para discuti-lo. Submetido à votação, o 128 
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Projeto de lei n° 042/2022 foi aprovado por unanimidade pelo plenário em 1ª discussão e votação. 129 

Em pauta o Projeto de Resolução nº. 002/2022, que “altera a Resolução nº. 001/2015, que 130 

institui o plano de carreira dos servidores da Câmara Municipal de Abaetetuba e dá outras 131 

providências”, de iniciativa Mesa Executiva da Câmara. Lido o parecer favorável da Comissão de 132 

Justiça e Redação Final ao Projeto de Resolução em apreço, este foi submetido à discussão pelo 133 

plenário. Não havendo inscritos para discuti-lo, o parecer foi submetido à votação e aprovado por 134 

unanimidade pelo plenário em única e definitiva discussão e votação. Em prosseguimento, o 135 

Senhor Presidente solicitou ao Senhor 1º Secretário que fizesse a leitura do Projeto de Resolução 136 

em pauta. Submetido à discussão, não houve inscritos para discuti-lo. Submetido à votação, o 137 

Projeto de Resolução n° 002/2022 foi aprovado por unanimidade pelo plenário em única e 138 

definitiva discussão e votação. Em pauta o Projeto de lei nº.043/2022, que “considera de 139 

Utilidade Pública Municipal a entidade Vênus Atlético Clube e dá outras providências”, de 140 

iniciativa do Vereador Gelciney Matos. Lido o parecer favorável da Comissão de Justiça e 141 

Redação Final ao referido Projeto de lei, este foi submetido à discussão pelo plenário. Não 142 

havendo inscritos para discuti-lo, o parecer da Comissão foi submetido à votação e aprovado por 143 

unanimidade pelo plenário. Ato contínuo, o Senhor Presidente autorizou a leitura do Projeto de lei 144 

em apreço e, em seguida, passou a submetê-lo à discussão pelo plenário. Não havendo inscritos 145 

para a realização da discussão da matéria, o Projeto de lei n° 043/2022 foi submetido à votação e 146 

aprovado por unanimidade em 1ª discussão e votação. Em pauta as Proposições Legislativas: 147 

Proposição nº.295/2022 – de iniciativa da Vereadora Maria Madalena – a qual requer que a 148 

Mesa Executiva da Câmara Municipal de Abaetetuba envie expediente ao Secretário Municipal de 149 

Educação – Jefferson Felgueiras, encaminhando o Projeto de lei indicativo, o qual dispõe sobre a 150 

Língua Brasileira de Sinais como disciplina obrigatória nas escolas municipais; Proposição 151 

nº.296/2022 – de iniciativa do Vereador Cristiano Lopes – o qual requer que a Mesa Executiva da 152 

Câmara Municipal de Abaetetuba envie expediente a Excelentíssima Prefeita Municipal Francineti 153 

Maria Rodrigues Carvalho e à Secretária de Obras, Senhora Zenilda Trindade, solicitando que 154 

realize melhorias na via e na iluminação pública da rua Mário Fonseca, Quadra h, Condomínio 155 

Green Grove; Proposição nº.297/2022 – de iniciativa do Vereador Ezequiel das Campanhas – o 156 

qual requer que a Mesa Executiva da Câmara Municipal de Abaetetuba envie expediente a 157 

Excelentíssima Prefeita Municipal Francineti Maria Rodrigues Carvalho, solicitando a viabilização 158 

da construção de uma Unidade Básica de Saúde, “Posto de Saúde”, no bairro São Lourenço; 159 

Proposição nº.298/2022 – de iniciativa do Vereador Gelciney Matos - o qual requer que a Mesa 160 

Executiva da Câmara Municipal de Abaetetuba envie expediente a Excelentíssima Prefeita 161 

Municipal Francineti Maria Rodrigues Carvalho, solicitando a realização da revitalização da 162 

Avenida 15 de agosto no município de Abaetetuba/Pa, promovendo serviços de limpeza das 163 

canaletas, construção de meio-fio, serviço de tapa buraco e pavimentação; Proposição 164 

nº.299/2022 – de iniciativa do Vereador pastor Gilberto - o qual requer que a Mesa Executiva da 165 

Câmara Municipal de Abaetetuba envie expediente a Excelentíssima Prefeita Municipal Francineti 166 

Maria Rodrigues Carvalho, solicitando a realização de serviços de limpeza, com recolhimento de 167 

entulho, nivelamento da via, asfalto e construção de meio fio na Travessa São Mateus, localizada 168 

nas proximidades do posto de saúde Heraldo Pantoja, bairro Cristo Redentor; Proposição 169 

nº.300/2022 – de iniciativa da Vereadora Jociane Bittencourt – Jô Dias - a qual requer que a Mesa 170 

Executiva da Câmara Municipal de Abaetetuba envie expediente ao Governo do Estado do Pará, 171 

solicitando reunião para tratar sobre a saúde, em especial a referência para leitos com 172 



 
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 

especialidades distintas; Proposição nº.301/2022 – de iniciativa do Vereador Fernandes Anselmo 173 

– Sabiá - o qual requer que a Mesa Executiva da Câmara Municipal de Abaetetuba envie 174 

expediente a Excelentíssima Prefeita Municipal Francineti Maria Rodrigues Carvalho, solicitando 175 

que autorize a Secretaria Municipal de Obras a realizar os serviços de aterro e terraplenagem do 176 

Ramal Deus Proverá km 06, passando a ponte de concreto, estrada velha de Beja; Proposição 177 

nº.302/2022 – de iniciativa do Vereador Aluísio Corrêa - o qual requer que a Mesa Executiva da 178 

Câmara Municipal de Abaetetuba envie expediente a Excelentíssima Prefeita Municipal Francineti 179 

Maria Rodrigues Carvalho e ao Ilustríssimo Secretário Municipal de Educação, Senhor Jefferson 180 

Felgueiras, solicitando serviços de reforma nas dependências da Escola Municipal de Ensino 181 

Infantil e Fundamental Maria do Carmo, localizada na Vila de Beja Proposição nº.303/2022 – de 182 

iniciativa do Vereador Reginaldo Mota - o qual requer que a Mesa Executiva da Câmara Municipal 183 

de Abaetetuba envie expediente a Excelentíssima Prefeita Municipal Francineti Maria Rodrigues 184 

Carvalho, solicitando a construção de uma ponte em madeira, na orla da cidade para embarque e 185 

desembarque prioritariamente dos moradores das ilhas, e se possível, que seja realizada 186 

previamente uma reunião entre Prefeitura, Secretaria de Obras e os interessados, para que se 187 

verifique o melhor espaço na frente da cidade para a construção de tal empreendimento; 188 

Proposição nº.304/2022 – de iniciativa do Vereador Vagner Sena - o qual requer que a Mesa 189 

Executiva da Câmara Municipal de Abaetetuba envie expediente a Excelentíssima Prefeita 190 

Municipal Francineti Maria Rodrigues Carvalho, solicitando a instalação de um parque infantil ao 191 

“ar livre” em frente a comunidade da Vila Pontilhão-zona rural. Submetidas à discussão, não 192 

houve debatedores inscritos. Submetidas à votação, as Proposições em pauta foram aprovadas 193 

por unanimidade pelo plenário em única e definitiva discussão e votação. No horário destinado às 194 

Lideranças Partidárias, o Vereador Fernandes Anselmo questionou a presidência da Câmara 195 

Municipal se a entrega de certidões negativas de antecedentes criminais se constituirá ou não em 196 

regra geral para fins de concessão de honrarias pela Casa, já que foi surpreendido pela 197 

Secretaria Executiva quando este departamento fez tal solicitação ao parlamentar. Em resposta 198 

ao questionamento do Vereador Fernandes Anselmo, o Senhor Presidente afirmou que a 199 

exigência das certidões negativas será requisito obrigatório, isto é, regra geral, para a concessão 200 

de honrarias pela Câmara Municipal de Abaetetuba. Nada mais havendo a tratar, o Senhor 201 

Presidente deu por encerrada a presente sessão e convocou a todos para a próxima sessão 202 

ordinária, a ser realizada no dia 14 de setembro, quarta-feira. Em firmeza e para constar foi 203 

lavrada a presente ata, que depois de lida e achada conforme, será aprovada pelo Plenário e 204 

assinada pelos membros da Mesa.  205 

 Abaetetuba, 28 de setembro de 2022.  206 
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