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ATA N°. 032 DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE ABAETETUBA, REALIZADA EM 14.09.2022. 

 
Aos quatorze 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 Viégas do Rego, 6 

Max Willian Sousa Farias, Reginaldo Rodrigues Mota, Fernandes de Oliveira Anselmo, Emerson 7 
João Negrão Rodrigues e Sotério Oliveira Fagundes. Havendo número legal o Senhor Presidente 8 
deu por aberto os trabalhos da presente sessão autorizando a leitura do expediente recebido. Do 9 

expediente constou: Projeto de Decreto Legislativo n° 009/2022 - que “dispõe sobre a outorga 10 
de título de cidadão abaetetubense e dá outras providências”, de autoria do Vereador Emerson 11 

Negrão; Requerimento Verbal n° 028/2022, solicitando à Mesa Diretora encaminhamento de 12 

votos de pesar a família de Miguel da Silva Oliveira em face de seu falecimento, oriundo do 13 

gabinete do Vereador Cristiano Lopes; Ofício n° 235/2022-SEMAS, convidando os membros do 14 
Poder Legislativo a participarem do Fórum Municipal de Debate da Política da Promoção da 15 

igualdade Racial, a ser realizado no dia 16/09/2022, às 07h:30 min. na Paróquia São Paulo, sito a 16 
rua Padre Luiz Varela, 1807, Centro; e Ofício n° 132/2022 – CACS FUNDEB, encaminhando o 17 
relatório da visita in loco de acompanhamento da entrega dos equipamentos à Creche Municipal 18 

Manoel Rodrigues Negrão. Em continuidade, o Senhor Presidente informou que, em face da 19 
audiência pública sobre Segurança Pública, ficarão suspensos da presente sessão os horários 20 

destinados ao Pequeno Expediente, Tribuna Popular e Grande Expediente, que serão utilizados 21 
para ouvir os parlamentares, as autoridades e demais pessoas inscritas para se pronunciarem 22 

especificamente em relação ao tema proposto pela audiência pública. Dando inicio à audiência 23 
pública, o Senhor Presidente informou a relação das entidades, instituições e autoridades 24 

convidadas, e convidou para compor a mesa as seguintes autoridades que se encontravam 25 
presentes: Dr José Carvalho Neto, Diretor da Delegacia de Policia Civil de Abaetetuba; Dr. Mhoab 26 
Khaian, Superintendente da Policia Civil no Baixo-Tocantins e Senhor Jucirlei Rodrigues, 27 
Conselheiro Tutelar Rural no Município. Feita a composição da Mesa, o Senhor Presidente 28 
explicou a dinâmica da audiência pública, a qual se constituirá inicialmente em ouvir, por três 29 

minutos, dez pessoas da plenária para apresentarem sucintamente as suas demandas e, se 30 
acharem conveniente, poderão fazer sua denúncia e/ou proposta por escrito e entregar à Mesa, a 31 
fim de que seus membros as encaminhem aos órgãos competentes para as devidas providências. 32 
Em seguida, será dado seis minutos para cada Vereador\Vereadora, e seis minutos para 33 
autoridades presentes, para apresentarem suas propostas. E, finalmente, após os 34 

pronunciamentos dos convidados, o Secretário da Mesa lerá as propostas que surgirem para que 35 
todos tomem ciência e o Presidente da Mesa fará as considerações finais e dará prosseguimento 36 

a Ordem do Dia da sessão em curso. Após a explicação da dinâmica da presente audiência, o 37 
Senhor Presidente concedeu a palavra ao Senhor Nazareno Lobato Silva, presidente do Instituto 38 
Vida Pará. Na ocasião o orador falou sobre a atuação do Instituto que preside e disse que este é 39 
constituído por familiares de pessoas vítimas da violência, e sua finalidade é cobrar das 40 
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autoridades a elucidação de vários assassinatos que, até o presente momento, não foram 41 

esclarecidos pela justiça. Por fim, o orador comentou sobre vários destes assassinatos e 42 
manifestou seu desejo de que as forças Policiais e a Promotoria fossem mais atuantes em relação 43 

a estes crimes. Em continuidade, pronunciou-se o Senhor Aldo Pires, presidente da ASSEG 44 

Pará. Na ocasião o orador destacou a competência dos Senhores Mhoab Khaian e José Carvalho 45 
Neto a frente da Delegacia de Polícia Civil do Município de Abaetetuba e disse que vislumbra um 46 
baixo índice de violência no Município, em razão da capacidade técnica dos citados e do sistema 47 
de monitoramento de câmeras com reconhecimento facial implementado no município pelo 48 
Governo do Estado. Por fim, o orador destacou a criticidade no serviço de iluminação pública, 49 

sugerindo a mudança das atuais luminárias para as de LED, que são mais econômicas e 50 

eficientes. Pronunciou-se o Senhor Raimundo José dos Santos Costa para criticar a ausência 51 
da Prefeita Municipal em tão importante audiência pública. O arador disse que muito o alegra 52 
saber que existe no município um sistema de monitoramento de câmeras de segurança, contudo 53 

ressaltou a necessidade de uma adequada prestação do serviço de iluminação para melhor 54 
identificação de criminosos. Por fim, o orador teceu críticas ao departamento municipal de 55 

trânsito, afirmando que a instituição faz “vista grossa” em muitos casos – a exemplo do que ocorre 56 

em frente ao Bampará –, e contribui para que o trânsito na cidade esteja cada vez mais caótico, 57 

ao não cumprir, com isonomia, a legislação de trânsito vigente. Pronunciou-se a Senhora Arilda 58 
Gomes Dias, servidora pública. Na ocasião a oradora relatou o caso “Vitor Negrão”, assassinado 59 

há três anos e até hoje não se tem uma resposta por parte da Polícia ou da justiça. Disse que 60 
todo o dia 10 se dirige à Delegacia em busca de informações sobre o processo e na consegue 61 
informações pois este tramita em regime de sigilo. A oradora solicitou das autoridades que 62 

investiguem com afinco o caso “Vitor Negrão” e, quando encontrarem as respostas do crime, 63 
notifiquem-na em particular, já que o caso causa forte comoção em toda a família. Pronunciou-se, 64 

representando as comunidades rurais do Município, o Senhor Isaias Neri Rodrigues. Na ocasião 65 
o orador solicitou das autoridades que as políticas públicas também cheguem às comunidades 66 

rurais, especialmente as políticas de segurança pública e de saúde. O orador disse que as 67 
comunidades rurais sofrem com a violência e que carecem de uma ronda policial ostensiva 68 

permanente para inibir as ações de criminosos. Nesse sentido, solicitou que moradores da zona 69 
rural possam ser mais bem assistidos pela Polícia Militar e pelos Senhores Vereadores, quando 70 
estes estiverem votando e direcionando as políticas públicas. Em continuidade à audiência 71 
pública, o Senhor Presidente convidou o Senhor Promotor de Justiça Dr. Gerson Silveira a 72 
compor a Mesa de debates, e franqueou a palavra aos Senhores parlamentares presentes. 73 

Pronunciou-se o Vereador Regi Mota para criticar a ausência da Prefeita na presente audiência 74 
pública e cobrar do Poder Executivo projetos que atendam às demandas da população em 75 
relação à segurança pública, como a instituição da Guarda Municipal. Por fim, o parlamentar 76 
agradeceu o membro do Ministério Público e os responsáveis pelas Polícias Civil e Militar no 77 
município pela excelente atuação de suas respectivas instituições no combate à violência. 78 

Pronunciou-se o Vereador Fernandes Anselmo para lembrar que o Poder Legislativo promoveu 79 
inúmeras audiências sobre segurança, o que ratifica o interesse da Câmara em discutir e propor 80 

soluções para essas questões. Disse que há décadas o Poder Legislativo propõe políticas 81 
públicas para os ribeirinhos e comunidades rurais. Contudo, o Vereador frisou que a execução 82 
destas políticas não depende do Legislativo. Pronunciou-se a Vereadora Edileuza Muniz para 83 
informar aos presentes e a quem assiste à sessão pelas mídias sociais, que a Câmara sempre 84 
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dialogou acerca de políticas públicas para os moradores das comunidades rurais e vem cobrando 85 

diariamente a execução destas políticas. Em relação à segurança pública, a Vereadora citou o 86 
artigo 144 da Constituição Federal, o qual dispõe ser de competência do Estado e 87 

responsabilidade de todos a segurança pública. Disse que se trata de uma rede em que cada um 88 

exerce papel fundamental, e que a questão não se esgota com aumento de efetivo policial nas 89 
ruas, mas, sobretudo, com educação de qualidade e políticas de esporte e lazer para as crianças 90 
e adolescentes. Por fim, a parlamentar delimitou o tema sobre segurança pública, falando 91 
especificamente sobre a violência doméstica e familiar contra as mulhers e da necessidade 92 
urgente de políticas para inibir essa espécie de violência. Pronunciou-se o Vereador Vagner 93 

Sena para citar as dificuldades financeiras de se realizar um policiamento eficiente na zona rural 94 

do município. Entretanto, o parlamentar enfatizou necessidade da presença das forças policiais na 95 
ilhas do município e sugerir a criação da patrulha rural, com recursos próprios e modernas 96 
tecnologias, essenciais ao atendimento dos moradores das ilhas e estradas. Pronunciou-se o 97 

Vereador Sotério Fagundes para justificar a ausência da chefe do Poder Executivo na presente 98 
audiência pública e externar sua solidariedade às famílias que perderam seus entes para a 99 

violência. Disse que o Estado ainda não dá condições aos agentes de segurança para prestar um 100 

serviço mais eficaz à população, que com a interiorização das drogas e do crime organizado, ficou 101 

muito mais difícil operacionalizar as políticas públicas. Por fim, o Vereador ressaltou que o produto 102 
da presente audiência pública seja, de fato, seja implementado e questionou o Senhor 103 

Superintendente da Policia Civil se a instituição no município já conta com a sua divisão de 104 
homicídio, o que ajudaria muito as investigações e a comunicação no contexto desse tipo de 105 
crime. Pronunciou-se o Vereador Cristiano Lopes para sugerir como proposta ao combate à 106 

violência nas ilhas do município, a implementação, no âmbito da Polícia Militar, de uma balsa 107 
equipada com todo o aparato necessário, inclusive drones, para monitorar, de pontos 108 

estratégicos, a região ribeirinha do município. Ao final, o parlamentar ressaltou o PROERDI, 109 
projeto da Policia Militar de prevenção à violência e a necessidade da expansão do referido 110 

programa. Pronunciou-se o Vereador pastor Gilberto Costa para sugerir a instituição, no âmbito 111 
da Câmara Municipal de Abaetetuba, a formação de uma Comissão Permanente de Segurança 112 

Pública a fim de debater, em todo o dia 10 de cada mês, assuntos atinentes à violência no 113 
município e formas de combatê-la.  Pronuncio-se o Vereador Aluísio Corrêa para afirmar que 114 
somente através da união dos parlamentares e das demais autoridades constituídas é que se irá 115 
amenizar o grave problema em relação à violência neste município. Disse que não era o momento 116 
de usar a Tribuna da Casa para apontar culpados, mas sim para a discussão acerca da violência 117 

e de trazer soluções concretas para o enfrentamento de tal mazela. Afirmou que, como agente 118 
público da área da segurança pública, é extremamente difícil efetuar um flagrante na região das 119 
lhas e sugeriu que fosse adquirida uma embarcação para o patrulhamento das ilhas do município. 120 
Ao final, o Vereador mostrou cópia da lei n° 368/2013, que “Institui parceria entre o município de 121 
Abaetetuba e a iniciativa privada para a instalação de câmeras de segurança em pontos 122 

estratégicos no município de Abaetetuba e dá outras providências”, de sua autoria; o que ratifica a 123 
preocupação do parlamentar ao logo de seus mandados com a questão da segurança pública. 124 

Ato contínuo, o Senhor Presidente concedeu a palavra às autoridades presentes. Pronunciou-se o 125 
Senhor Jucilei Barbosa Rodrigues, representando o Conselho Tutelar Rural do Município. Na 126 
ocasião o conselheiro parabenizou a iniciativa da Câmara Municipal em promover a presente 127 
audiência e disse ser essencial que os políticos discutam com a comunidade sobre seus anseios. 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 

O conselheiro definiu a violência e enfatizou que esta tem relação direta com as relações de 129 

poder, que perpassam por todos os seguimentos sociais; disse que o problema surge quando as 130 
demais políticas públicas falham, a exemplo da educação e das políticas de geração de renda e 131 

de acesso a bens e serviços. Por fim, o Senhor Jucilei Barbosa falou sobre a atuação do 132 

Conselho Tutelar Rural e lamentou o fato de que a maior autoridade do país, o Presidente da 133 
Republica, incitar a população ao uso de armas, disseminando a cultura da violência por todo o 134 
país. Ato contínuo, pronunciou-se o Senhor José Carvalho Neto, diretor da Delegacia de Policia 135 
Civil de Abaetetuba. Na ocasião o policial civil comentou sobre o projeto inovador trazido pelo 136 
atual superintendente da Policia Civil do Baixo-Tocantins, como a otimização do trabalho policial e 137 

a dinamização das ocorrências; falou também dos desafios que as autoridades policiais terão que 138 

enfrentar em relação à segurança pública no município e região e frisou que a Policia Civil só 139 
atua, quando todas as demais políticas públicas de segurança falham. O agente de segurança 140 
também abordou o grave problema do trânsito no município de Abaetetuba, principalmente em 141 

relação à ausência de placas em motocicletas, fato que atrapalha demais as investigações sobre 142 
crimes pela Polícia Civil. Por fim, o Senhor José Carvalho Neto colocou-se à disposição da 143 

sociedade abaetetubense e propôs a criação da Delegacia Itinerante de Polícia Civil, composta 144 

por um delegado, um escrivão e um investigador, a fim de atender as comunidades das ilhas do 145 

município, principalmente em relação às demandas por boletim de ocorrências. Em continuidade, 146 
pronunciou-se o Delegado e Superintendente Regional da Polícia Civil do Baixo-Tocantins, 147 

Senhor Mhoab Khaian. Na ocasião, a autoridade policial teceu um panorama sobre a violência no 148 
município e contou sua experiência na regional de Altamira, na qual sua equipe conseguiu um alto 149 
índice de resolutividade de crimes. Em relação à instituição da Divisão de Homicídios na 150 

Delegacia de Policia de Abaetetuba, o superintendente afirmou que esta foi uma das primeiras 151 
providências que tomou a frente do novo trabalho, e que esta já se encontra em funcionamento. O 152 

superintendente também comentou acerca do caso Vitor Negão e disse aos familiares presentes 153 
que se dedicará ao caso. E que, se surgirem quaisquer evidências, restaurará o Inquérito Policial 154 

a fim de esclarecer o caso. O delegado fez diversas sugestões aos Senhores Vereadores e ao 155 
Promotor de Justiça, entre elas: a elaboração de um Projeto de Lei que conceda isenção (ou 156 

desconto) no IPTU aos cidadãos que investirem em câmeras de segurança, a instituição da 157 
Guarda Municipal, a criação da Secretaria Municipal de Segurança Pública e que o produto das 158 
Transações Penais fosse convertido em câmeras de segurança e combustível para a prestação 159 
do serviço de segurança pública. Por fim, o Senhor Superintendente defendeu investimentos na 160 
Polícia Científica e disse que já está trabalhando na questão da instituição da delegacia itinerante, 161 

e concluiu solicitando à população que contribua com as forças de segurança pública por meio do 162 
canal 181, no qual é garantido o sigilo do denunciante e por onde vem desarticulando vários 163 
grupos criminosos da região. Em prosseguimento, pronunciou-se o Senhor Gerson Silveira, 164 
Promotor de Justiça. Na ocasião o membro do Ministério Público deu boas-vindas aos Delegados 165 
Mhoab Khaian e José Neto e lembrou que há quatro anos participou de uma audiência sobre 166 

segurança pública, também promovida pelo Legislativo Municipal. Disse que as pautas ainda são 167 
as mesmas daquela época, revelando que os encaminhamentos da referida audiência não foram 168 

efetivados Além disso, o próprio Ministério Público não recebeu quaisquer dos encaminhamentos. 169 
O membro do Ministério Público disse que, ao votar um Projeto de lei sobre educação, trânsito ou 170 
mesmo na área de saúde, os parlamentares, indiretamente, estão dispondo sobre segurança 171 
pública, ressaltando que todas as espécies de políticas públicas têm forte impacto no âmbito da 172 
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segurança pública e contribuem para a redução nos índices de violência. O Senhor Promotor de 173 

Justiça ressaltou a importância de todas as propostas apresentadas e comentou sobre como as 174 
câmeras de monitoramento implementadas recentemente no município estão ajudando as forças 175 

policiais na resolução de vários tipos de crimes. Ao final, o Senhor Promotor de Justiça reforçou a 176 

solicitação de criação da Guarda Municipal e da Secretaria Municipal de Segurança Pública, 177 
argumentando que, no município, não há crimes neutros, e que impera a lei do silêncio. Daí urge 178 
a necessidade de um sistema estruturado, forte e presente. Concluiu seu pronunciamento 179 
colando-se à disposição da sociedade e frisando o dever institucional do Ministério Público em 180 
zelar pela ordem jurídica. Findo os pronunciamentos das autoridades presentes, o Senhor 181 

Presidente solicitou ao Senhor Secretário da Mesa que fizesse a leitura das propostas levantadas, 182 

a saber: Ministério Público e Polícia mais atuante: (Nazareno Silva); verificar quem é a empresa 183 
responsável pela iluminação pública para implantar lâmpadas de LED para auxiliar na capacidade 184 
de registro das câmeras de monitoramento: (Aldo Pires); implantação de iluminação pública para 185 

atender a toda a população; (Raimundo José); fiscalização correta pelo DEMUTRAN, em 186 
igualdade de condições para todos os munícipes como manda a lei, (Raimundo José); 187 

providências que o caso requer sobre o assassinato de Vitor Negrão; (Arilda Gomes); oferta de 188 

políticas públicas: iluminação pública, segurança pública (com viatura funcionando) e 189 

pavimentação para a área rural na mesma proporção que para a área urbana; (Isaías Rodrigues); 190 
implantação urgente de guarda municipal (oferta de concurso público para esse cargo) pelo Poder 191 

Executivo Municipal; (Vereador Regi/Dr. Gerson Silveira); implantação de projetos pelo governo 192 
municipal que atendam crianças enquanto os pais saem para trabalhar; (Vereadora Edileuza 193 
Muniz); política real de proteção à mulher, em face do alto índice de crimes, de violência contra a 194 

mulher no município; (Vereadora Edileuza); patrulha efetiva para garantir segurança nas ilhas e 195 
estradas (Vagner Sena); base de apoio da Polícia Militar nas ilhas e na estrada (Cristiano Lopes); 196 

criar uma comissão de segurança pública para que todo dia 10 de cada mês se realize um 197 
encontro para tratar sobre a temática, receber demandas da população e buscar as autoridades 198 

sobre os resultados do trabalho (Gilberto Costa); implantação de uma lancha para fazer 199 
policiamento ostensivo nas ilhas; (Aluísio Correa); realização de uma audiência pública no 200 

Gabinete da Secretaria de Segurança Pública com o Secretário de Segurança Pública sobre a 201 
segurança pública no município; (Aluisio Correa); atenção pelo Governo Estadual e Governo 202 
Municipal) às escolas que precisam de reforma no município, dentre outras garantias de direitos e 203 
políticas públicas a crianças, e adolescentes no combate à redução de violência; (Jucirlei 204 
Rodrigues); implantação de Delegacia Itinerante nas Ilhas (Dr José Carvalho Neto); 205 

desarquivamento do processo da vítima Vitor Negrão e empenho na investigação; (Dr. Mhoab 206 
Khaian); apreciação de Projeto de lei que reduza ou isente IPTU para os cidadãos que 207 
implantarem câmeras de segurança em frente as suas residências na intenção de reduzir 208 
violência; (Dr. Mhoab Khaian/Dr. Gerson Silveira); cobrança pelo parlamento de garantia do 209 
combustível regular para a lancha da polícia que executa trabalho nas ilhas; (Dr. Mhoab Khaian); 210 

divulgação à população da segurança para o cidadão com relação ao canal 181 de denúncia 211 
anônima de crimes; (Dr. Mhoab Khaian); reivindicação ao Ministério Público de recursos advindos 212 

das taxas do sistema penal para a aquisição de câmeras de segurança e combustível para a 213 
lancha da policia; (Dr. Mhoab Khaian) (Dr. Mhoab Khaian); convite para as audiências de 214 
segurança pública também às Policias penal e criminal; (Dr. Mhoab Khaian); garantia de Peritos 215 
24h no município; (Dr. Mhoab Khaian) e retorno em tempo fixado para os participantes desta 216 



 
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 

audiência avaliarem a efetivação das propostas (Fernandes Sabiá). Isto posto, o Senhor 217 

Presidente agradeceu a presença do público, dos parlamentares e das autoridades na audiência e 218 
informou que as demandas levantadas serão encaminhadas aos órgãos competentes. Por fim, 219 

desfez a mesa diretiva da presente e declarou o seu encerramento. Anunciada a Ordem do Dia, 220 

o Senhor Presidente passou a submeter ao plenário a matéria em pauta. Em pauta o Projeto de 221 
lei nº.031/2022, que “dispõe sobre a criação do Departamento Municipal de Trânsito e Mobilidade 222 
de Abaetetuba - DMTTM, revoga a lei nº.149 de 04 de junho de 2002 e dá outras providências”, 223 
de iniciativa do Poder Executivo. Lido o Projeto de lei em apreço, este foi submetido à discussão 224 
pelo plenário. Não havendo inscritos para discuti-lo, o Projeto de lei n° 031/2022 foi submetido à 225 

votação e aprovado por unanimidade pelo plenário em 2ª discussão e votação. Em pauta o 226 

Projeto de lei nº.042/2022, que “institui o “dia da mãe feirante” no calendário oficial de 227 
Abaetetuba e dá outras providências”, de iniciativa do Vereador pastor Gilberto Costa. Lido o 228 
Projeto de lei em pauta, este foi submetido à discussão pelo plenário. Na ocasião, a Vereadora 229 

Edileuza Muniz apresentou proposta de emenda modificativa ao Projeto, na qual a parlamentar 230 
propõe a substituição do termo “mão feirante” por “mulher feirante”, justificando o fato de que, na 231 

feira, trabalham inúmeras mulheres que não são mães e, com a substituição dos termos, estas 232 

mulheres também seriam homenageadas pelo projeto. Submetido à votação, o Projeto de lei n° 233 

042/2022 foi aprovado por unanimidade pelo plenário, com a emenda apresentada, em 2ª 234 
discussão e votação. Em pauta o Projeto de lei nº.043/2022, que “considera de utilidade pública 235 

Municipal a entidade Vênus Atlético Clube e dá outras providências”, de iniciativa do Vereador 236 
Gelciney Matos. Lido o Projeto de lei em apreço, este foi submetido à discussão pelo plenário. 237 
Não havendo debatedores inscritos, o Projeto de lei n° 043/2022 foi submetido à votação e 238 

aprovado por unanimidade pelo plenário em 2ª discussão e votação. Em pauta o Projeto de lei 239 
nº.045/2022, que “institui a Lei Municipal de prevenção ao suicídio e à automutilação, em 240 

consonância com a Lei Federal n° 13.819 de 2019, e dá outras providências”, de iniciativa do 241 
Poder Executivo. Lido o parecer favorável exarado pela Comissão de Justiça e Redação Final ao 242 

Projeto de lei em apreço, este foi submetido à discussão pelo plenário. Não havendo debatedores 243 
inscritos, o parecer da Comissão foi submetido à votação e aprovado por unanimidade pelo 244 

plenário em única e definitiva discussão e votação. Em continuidade, o Senhor Presidente 245 
solicitou ao Senhor 1º Secretário que fizesse a leitura do parecer favorável exarado pela 246 
Comissão de Saúde e Educação ao projeto de lei em pauta. Submetido à discussão, o Vereador 247 
Ezequiel das Campanhas parabenizou a chefe do Poder Executivo pela iniciativa da proposta e 248 
comentou que, no ano de 2015, foi diagnosticado com quadro depressivo e sabe da gravidade 249 

desta doença. Disse que o apoio do Poder Público e, principalmente, da família é essencial para a 250 
superação da doença. Submetido à votação, o parecer da Comissão foi aprovado por 251 
unanimidade pelo plenário em única e definitiva discussão e votação. Em prosseguimento, o 252 
Senhor Presidente solicitou que fosse feita a leitura do Projeto de lei n° 045/2022. Submetido à 253 
discussão, não houve debatedores inscritos. Submetido à votação, o Projeto de lei n° 045/2022 foi 254 

aprovado por unanimidade pelo plenário em 1ª discussão e votação. Em pauta as Proposições 255 
Legislativas: Proposição nº.305/2022 – de iniciativa do Vereador Vagner Sena – o qual requer 256 

que a Mesa encaminhe expediente a Excelentíssima Senhora Prefeita municipal Francineti Maria 257 
Rodrigues Carvalho, solicitando que realize a reforma do posto de saúde da comunidade 258 
Maracapucu sagrado (Zona Ribeirinha), bem como, a construção de uma contenção em concreto 259 
e a construção de um cais que facilite o acesso dos usuários ao referido posto; Proposição 260 
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nº.306/2022 – de iniciativa do Vereador Fernandes Anselmo – Sabiá – o qual requer que a Mesa 261 

Executiva da Câmara Municipal de Abaetetuba envie expediente a Excelentíssima Prefeita 262 
Municipal Francineti Maria Rodrigues Carvalho e à Secretária de Obras, Senhora Zenilda 263 

Trindade, solicitando que realize os serviços de aterro e terraplenagem do ramal Alexandre 264 

(Abelheira) km 03, antes da ponte de concreto, estrada velha de Beja; Proposição nº.307/2022 – 265 
de iniciativa do Vereador Gelciney Matos – Gel – o qual requer que a Mesa Executiva da Câmara 266 
Municipal de Abaetetuba envie expediente a Excelentíssima Prefeita Municipal Francineti Maria 267 
Rodrigues Carvalho e a Secretária Municipal Obras, Senhora Zenilda Trindade, solicitando a 268 
realização dos serviços de terraplenagem e iluminação pública de toda e extensão do ramal 269 

Cujarí, com construção de meio fio e pavimentação; Proposição nº.308/2022 – de iniciativa da 270 

Mesa Executiva da Câmara – a qual requer que a Mesa Executiva da Câmara Municipal de 271 
Abaetetuba realize uma sessão especial em alusão ao “setembro amarelo”; Proposição 272 
nº.309/2022 – de iniciativa da Vereadora Jô Dias - o qual requer que a Mesa Executiva da 273 

Câmara Municipal de Abaetetuba envie expediente a Excelentíssima Prefeita Municipal Francineti 274 
Maria Rodrigues Carvalho, solicitando que realize um estudo para a criação de espaço para a 275 

prática esportiva e lazer atrás do posto de saúde e escola Laura Ribeiro no bairro Francilância 276 

(Travessa Aracaju); Proposição nº.310/2022 – de iniciativa do Vereador Ezequiel das Campanhas 277 

- o qual requer que a Mesa Executiva da Câmara Municipal de Abaetetuba envie expediente a 278 
Excelentíssima Prefeita Municipal Francineti Maria Rodrigues Carvalho, solicitando que seja feita 279 

a regularização da área do poço da Bacabeira e posteriormente seja entregue à comunidade; 280 
Proposição nº.311/2022 – de iniciativa da Vereadora Edileuza Muniz - a qual requer que a Mesa 281 
Executiva da Câmara Municipal de Abaetetuba envie expediente a Excelentíssima Prefeita 282 

Municipal Francineti Maria Rodrigues Carvalho, para que determine ao Secretário Municipal de 283 
Saúde, o Senhor Charles Tocantins, que tome providências necessárias para a “criação de 284 

equipes plantonistas nas UBS e postos de saúde das ilhas nos finais de semana”; Proposição 285 
nº.312/2022 – de iniciativa do Vereador Aluísio Corrêa - o qual requer que a Mesa Executiva da 286 

Câmara Municipal de Abaetetuba envie expediente a Excelentíssima Prefeita Municipal Francineti 287 
Maria Rodrigues Carvalho, para que requeira junto ao Comando Militar da Amazônia 8ª região 288 

militar, a liberação da área na rua 7 de setembro, bairro São Lourenço, atrás do cartório eleitoral, 289 
para a construção do prédio da UBS- São Lourenço; Proposição nº.313/2022 – de iniciativa do 290 
Vereador Emerson Negrão – o qual requer que a Mesa Executiva da Câmara Municipal de 291 
Abaetetuba envie expediente a Excelentíssima Prefeita Municipal Francineti Maria Rodrigues 292 
Carvalho, o Projeto de lei indicativo que “dispõe sobre medidas complementares de segurança em 293 

prevenção e resposta a emergências em áreas e edificações no âmbito do município de 294 
Abaetetuba-Pa e dá outras providências; Proposição nº.314/2022 – de iniciativa do Vereador 295 
pastor Gilberto – o  qual requer que a Mesa Executiva da Câmara Municipal de Abaetetuba envie 296 
expediente a Excelentíssima Prefeita Municipal Francineti Maria Rodrigues Carvalho e a 297 
Secretária Municipal de Obras, a Senhora Zenilda Trindade, solicitando que seja realizado serviço 298 

de escoamento da água pluvial, e do consumo diário, do início da Avenida Rio Branco, localizada 299 
no bairro Francilândia; Proposição nº.315/2022 – de iniciativa do Vereador Reginaldo Mota – o 300 

qual requer que a Mesa Executiva da Câmara Municipal de Abaetetuba envie expediente a 301 
Excelentíssima Prefeita Municipal Francineti Maria Rodrigues Carvalho e a Secretária Municipal 302 
de Obras, Zenilda Trindade, para que cumpram o dever de promover os serviços de aterro, 303 
terraplenagem e pavimentação no Ramal do Guajarizinho; Proposição nº.316/2022 – de iniciativa 304 
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do Vereador Elder Silva – o qual requer que a Mesa Executiva da Câmara Municipal de 305 

Abaetetuba envie expediente a Excelentíssima Prefeita Municipal Francineti Maria Rodrigues 306 
Carvalho, solicitando a construção em concreto armado da ponte de acesso à Escola Municipal 307 

de Ensino Infantil Santo Antônio- rio Abaeté; Proposição nº.317/2022 – de iniciativa do Vereador 308 

Cristiano Lopes – o qual requer que a Mesa Executiva da Câmara Municipal de Abaetetuba envie 309 
expediente a Excelentíssima Prefeita Municipal Francineti Maria Rodrigues Carvalho, para que 310 
direcione ao setor competente de sua administração,“melhorias na iluminação pública no ramal do 311 
Curuperé Grande”; Proposição nº.318/2022 – de iniciativa do Vereador Max William – o qual 312 
requer que a Mesa Executiva da Câmara Municipal de Abaetetuba envie expediente a 313 

Excelentíssima Prefeita Municipal Francineti Maria Rodrigues Carvalho, solicitando a reforma da 314 

Unidade de Saúde da família Dr. Everaldo Araújo, localizada no bairro São João. Submetidas à 315 
discussão, não houve quem se inscrevesse para discuti-las. Submetidas à votação, as 316 
Proposições em pauta foram aprovadas por unanimidade pelo plenário em única e definitiva 317 

discussão e votação. Não havendo inscritos para o horário destinado às Lideranças Partidárias e 318 
nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente deu por encerrada a presente sessão e 319 

convocou a todos para a próxima sessão ordinária, a ser realizada no dia 21 de setembro, quarta-320 

feira. Em firmeza e para constar foi lavrada a presente ata, que depois de lida e achada conforme, 321 

será aprovada pelo plenário e assinada pelos membros da Mesa.  322 
 Abaetetuba, 28 de setembro de 2022. 323 
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