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ATA N°. 033 DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE ABAETETUBA, REALIZADA EM 21.09.2022. 

 
Aos vinte e um 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, Jociane de Jesus 6 
Bitencourt Dias, Maria Madalena Silva da Silva, Reginaldo Rodrigues Mota, Fernandes de Oliveira 7 
Anselmo, Gelciney Matos de Carvalho, Edinho Silva e Sotério Oliveira Fagundes. Havendo 8 

número legal o Senhor Presidente deu por aberto os trabalhos da presente sessão autorizando a 9 
leitura do expediente recebido. Do expediente constou: Projeto de Lei n° 047/2022, que “institui o 10 
dia do Som Automotivo no âmbito do município de Abaetetuba e dá outras providências”, de 11 

iniciativa do Vereador Max Fera; Ofício n° 335/2022 – SEMOB/PMA, encaminhando a resposta 12 
da Proposição n° 282/2022, de autoria do Vereador Vagner Sena; Convite para a cerimônia de 13 

abertura da Semana Nacional de Trânsito, que acontecerá no dia 19/09 às 18:00 horas, na praça 14 
Azevedo Monteiro, e no dia 23/09, às 8:00 horas, na Câmara Municipal de Abaetetuba; 15 

Recomendação n° 006/2022-MP/4ªPJA, recomendando a Prefeitura Municipal de Abaetetuba, 16 
representada pela Exma. Sra. Prefeita Municipal Francineti Maria Rodrigues Carvalho a adotar 17 

algumas práticas, como: a adoção do uso de capacetes por todos os servidores da Prefeitura 18 
Municipal; conscientização para o uso obrigatório de capacete pela população; fiscalização 19 
constante do uso de capacetes pela população, entre outras; leitura do processo MSCiv 0802176-20 

67.2022.8.14.0070, Classe Mandado de Segurança. No horário destinado ao Pequeno 21 
Expediente, pronunciaram-se, nesta ordem, os Senhores Vereadores: Edinho Silva, professora 22 

Madalena Silva, Sotério Fagundes, Vagner Sena, Jô Dias, Cristiano Lopes, Regi Mota, Gelciney 23 
Matos e Aluísio Corrêa, quem justificou a ausência do Vereador Ezequiel das Campanhas, em 24 
razão de problemas de saúde, e do Vereador Max Fera, que acompanha seu filho em consulta 25 

médica. No horário destinado à Tribuna Popular, pronunciou-se a Senhora Aldinéia Vilhena, 26 
diretora do Departamento Municipal de Trânsito, para falar sobre a semana nacional de trânsito - 27 
DEMUTRAN (que acontece de 18 a 25 de setembro) e das ações promovidas pelo órgão, em 28 
especial sobre o projeto “agente mirim”, que apresenta como proposta a conscientização dos 29 

alunos da rede pública municipal de ensino sobre educação no trânsito e do uso de equipamentos 30 
de segurança. Pronunciou-se o Senhor Francisco Marques Lourenço, servidor público municipal, 31 
para agradecer o auxilio que recebera dos Senhores Vereadores quando passou por tratamento 32 
de saúde, e sugerir que os parlamentares pensem na criação de um espaço para o acolhimento e 33 
de promoção de políticas públicas para os idosos, a fim de melhor assistir a terceira idade deste 34 

município. Pronunciou-se a Senhora Édina Maria dos Santos Sena para agradecer o apoio que 35 
vem recebendo de alguns Vereadores e desmentir a informação propagada nas redes sociais de 36 
que seu nome consta na folha de pagamento da Prefeitura, com vencimentos próximos dos cinco 37 
mil reais. Passou-se então ao Grande Expediente. Devidamente Inscrito, pronunciou-se o 38 
Vereador Edinho Silva para destacar a manifestação dos trabalhadores da enfermagem pelo 39 
pagamento do piso salarial nacional da categoria e elogiar a Senhora Aldinéia Vilhena, diretora do 40 
DEMUTRAN, pelo lançamento do Projeto “guarda mirim”. Citou várias condutas contidas no rol da 41 
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lei 4898/65, que tipifica abuso de autoridade cometido pela chefe do Executivo Municipal, em 42 

razão da candidatura de seu irmão ao cargo de Deputado Estadual. O Vereador também se 43 
solidarizou com os servidores contratados do município, pelo fato de que estes estão, segundo o 44 
Vereador, sendo obrigados a trabalhar em prol da candidatura do irmão da prefeita, tendo 45 
inclusive que se ausentarem de suas funções para acompanhar o pretenso Deputado em 46 

reuniões de campanha. Ao final, o parlamentar disse que ingressará com pedido de impugnação 47 
da candidatura do irmão da Prefeita em face de diversos crimes eleitorais que o candidato vem 48 
cometendo no curso da campanha. Pronunciou-se a Vereadora professora Madalena Silva para 49 

falar sobre a necessidade de maior entendimento e de engajamento político da população, isto é, 50 
entender que é através da política que se materializam as mudanças necessárias na sociedade. 51 
Discursou ainda sobre a importância de que as minorias possam ter representatividade nos 52 
espaços de decisão política, a fim de que os direitos dos pardos, pretos, mulheres, PCD’s, da 53 

comunidade LGBTQIA+, e outras minorias possam ser respeitados. Por fim, a parlamentar 54 
reiterou seu compromisso com a pauta da inclusão e das políticas públicas para mulheres. 55 
Pronunciou-se o Vereador Sotério Fagundes para informar diversos serviços que estão sendo 56 

executados pela gestão municipal na zona rural do municipal, sobretudo a terraplenagem de 57 
ramais e vicinais. O Vereador parabenizou a Senhora Aldinéia Vilhena por sua capacidade e 58 

inovação a frente do Departamento Municipal de Trânsito e desejou sucesso ao novo projeto de 59 
educação no trânsito - “o guarda mirim”. Pronunciou-se o Vereador pastor Gilberto para falar 60 

sobre a organização do trânsito no município e da importância do uso de capacete; também 61 
elogiou e destacou o projeto de educação no trânsito promovido pelo DEMUTRAN em parceria 62 

com as escolas da rede municipal de ensino. Pronunciou-se a Vereadora Edileuza Muniz para 63 
também destacar a atuação da servidora Aldinéia Vilhena na diretoria do DEMUTRAN, e ressaltar 64 
que é vasta a legislação de trânsito, sendo, contudo, necessário respeitá-la para que a cidade 65 

tenha um trânsito mais organizado e menos violento. Citou como exemplo a lei que proíbe carga e 66 
descarga de caminhões de grande porte em horários de pico, que não vem sendo observada, 67 

trazendo lentidão e insegurança ao trânsito. Pronunciou-se o Vereador Vagner Sena para prestar 68 
contas de suas atividades legislativas, especialmente sobre sua visita à comunidade do Sirituba, 69 
zona rural do município, onde identificou inúmeros demandas, principalmente em relação ao posto 70 

de saúde da comunidade, já encaminhadas ao Secretário Municipal de Saúde. Ao final, o 71 
Vereador informou que alguns de seus requerimentos, como por melhorias na vila Canaã e outras 72 
comunidades do ramal Pirituba foram atendidos pela gestora municipal; e concluiu solicitando ao 73 
Poder Público que realize a manutenção das luminárias do bairro Bacabeira, o qual se encontra 74 

em déficit em relação à prestação desse serviço. Pronunciou-se a Vereadora Jô Dias para relatar 75 
os dias difíceis que tem vivido ao lado de seu pai, em razão do quadro de saúde de seu genitor. A 76 
Vereadora disse que viveu de perto os graves problemas da saúde e dos hospitais públicos do 77 
Estado, especialmente em termos de estrutura, alertando a população que este é momento para 78 
que haja mudança nesse quadro, ressaltando a valorização e o poder transformador do voto. Por 79 

fim, a Vereadora chamou a atenção do Poder Público em relação à Avenida Acre, Francilândia; 80 
que sofre com alagamentos em períodos chuvosos. Pronunciou-se o Vereador Cristiano Lopes 81 
para falar sobre o trânsito no município e destacar o papel fundamental que cada cidadão possui 82 
nesse contexto; como alternativa de intervenção, o Vereador sugeriu que as escolas promovam 83 
constantes debates em relação ao tema, a fim de que haja uma efetiva e duradoura 84 
conscientização acerca da segurança no trânsito. Por fim, o parlamentar debateu acerca de sua 85 
Proposição Legislativa em pauta na Ordem do Dia e relatou a dificuldade por quais estão 86 
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passando os alunos da comunidade Jarumã Miri, no ramal Pirocaba, para o acesso à escola na 87 

sede do município. Pronunciou-se o Vereador Regi Mota para agradecer a receptividade dos 88 
moradores das ilhas do município, no curso da atual campanha política. O Vereador disse estar 89 
indignado com o que ouviu nas comunidades por onde tem passado, acerca do descaso do atual 90 
governo com o povo ribeirinho, que nem sequer têm por onde subir quando chegam à sede da 91 

cidade. Solicitou aos povos das comunidades ribeirinhas que dêem um voto de repúdio nessas 92 
eleições, não elegendo os candidatos apoiados pela atual chefe do Executivo Municipal. Ao final, 93 
o Vereador clamou pelo povo ribeirinho, denunciou a precariedade do serviço de iluminação 94 

pública prestado à população, e solicitou de seus pares atenção na fiscalização da obra que está 95 
sendo realizada no campo do Vaguito, no bairro Algodoal para que não haja desperdício de 96 
recursos públicos. Pronunciou-se o Vereador Fernandes Anselmo para chamar atenção de seus 97 
pares e da população em geral sobre nomear corretamente as ruas do barro Castanhal, 98 

lembrando que a denominação “Castanhal I” e “Castanhal II”, não mais existem. O parlamentar 99 
solicitou inclusive à Mesa Diretora que encaminhe expediente à SEMOB para que viabilize a 100 
colocação de placas no referido bairro. Ao final, o Vereador dirigiu-se ao líder da bancada do 101 

governo e solicitou que este intervenha junto ao Executivo para que seja elaborado um 102 
cronograma de recuperação dos ramais Pau-da-Isca, Maringá, Caité e outros situados à margem 103 

da PA-150. Pronunciou-se o Vereador Aluísio Corrêa para submeter à votação a solicitação de 104 
realização da sessão especial, proposta pela Vereadora professora Madalena em alusão aos 35 105 

anos da UFPA, para o dia 16/11/2022, quarta-feira; suprimindo-se da sessão ordinária o Grande e 106 
o Pequeno Expediente; proposta que teve aprovação unânime do plenário. Anunciada a Ordem 107 

do Dia, o Senhor Presidente passou a submeter ao plenário a matéria em pauta. Em pauta o 108 
Projeto de Lei nº.045/2022, que “institui a Lei Municipal de prevenção ao suicídio e à 109 
automutilação, em consonância com a Lei Federal n° 13.819 de 2019, e dá outras providências”, 110 

de iniciativa do Poder Executivo. Feita a leitura do Projeto de lei em apreço, o Senhor Presidente 111 
passou a submetê-lo à discussão pelo plenário. Não havendo quem se inscrevesse para discuti-112 

lo, o Projeto de Lei n° 045/2022 foi submetido à votação e aprovado por unanimidade pelo 113 
plenário em 2ª discussão e votação. Em pauta o Projeto de Decreto Legislativo nº.003/2022, 114 
que “concede título de honra ao mérito a Manoel Lobato dos Santos (Duca Lobato) e dá outras 115 

providências, de iniciativa do Vereador Cristiano Lopes. Lido o parecer favorável exarado pela 116 
Comissão de Justiça e Redação Final ao Projeto de Decreto Legislativo em apreço, este foi 117 
submetido à discussão pelo plenário. Não havendo debatedores inscritos, o parecer da Comissão 118 
foi submetido à votação e aprovado por unanimidade pelo plenário em única e definitiva discussão 119 

e votação. Em continuidade, o Senhor Presidente solicitou ao Senhor 1º Secretário que fizesse a 120 
leitura do Projeto de Decreto Legislativo n° 003/2022. Submetido à discussão, não houve quem se 121 
inscrevesse para discuti-lo. Submetido à votação, o Projeto de Decreto Legislativo n° 003/2022 foi 122 
aprovado por unanimidade pelo plenário em única e definitiva discussão e votação. Em pauta o 123 
Projeto de Decreto Legislativo nº.004/2022, que “concede título de cidadão abaetetubense a 124 

Luis Cláudio da Silva Farias e dá outras providências”, de iniciativa do Vereador pastor Gilberto 125 
Costa. Lido o parecer favorável exarado pela Comissão de Justiça e Redação Final ao Projeto de 126 
Decreto Legislativo em apreço, passou-se a sua discussão pelo plenário. Não havendo inscritos 127 
para discuti-lo, o parecer da Comissão foi submetido à votação e aprovado por unanimidade pelo 128 
plenário em única e definitiva discussão e votação. Em prosseguimento, o Senhor Presidente 129 
solicitou que fosse feita a leitura do Projeto de Decreto Legislativo n° 004/2022. Submetido à 130 
discussão, não houve debatedores inscritos. Submetido à votação, o Projeto de Decreto 131 
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Legislativo n° 004/2022 foi aprovado por unanimidade pelo plenário em única e definitiva 132 

discussão e votação. Em pauta o Projeto de Decreto Legislativo nº.005/2022, que “concede 133 
título de cidadão abaetetubense a José Manoel Pantoja Guimarães e dá outras providências”, de 134 
iniciativa do Vereador Fernandes Anselmo. Lido o parecer favorável exarado pela Comissão de 135 
Justiça e Redação Final ao Projeto de Decreto Legislativo em apreço, passou-se a sua discussão 136 

pelo plenário. Não havendo inscritos para discuti-lo, o parecer da Comissão foi submetido à 137 
votação e aprovado por unanimidade pelo plenário em única e definitiva discussão e votação. Em 138 
prosseguimento, o Senhor Presidente solicitou que fosse feita a leitura do Projeto de Decreto 139 

Legislativo n° 005/2022, e, logo após, abriu a discussão da matéria. Não havendo debatedores 140 
inscritos, o Projeto de Decreto Legislativo n° 005/2022 foi submetido à votação pelo plenário e 141 
obteve aprovação unânime em única e definitiva discussão e votação. Em pauta o Projeto de 142 
Decreto Legislativo nº.007/2022, que “dispõe sobre outorga de título de honra ao mérito para 143 

Instituição Evangélica Assembleia de Deus e dá outras providências”, de iniciativa do Vereador 144 
Reginaldo Mota. Lido o parecer favorável exarado pela Comissão de Justiça e Redação Final ao 145 
Projeto de Decreto Legislativo em apreço, passou-se a sua discussão pelo plenário. Não havendo 146 

inscritos para discuti-lo, o parecer da Comissão foi submetido à votação e aprovado por 147 
unanimidade pelo plenário em única e definitiva discussão e votação. Em prosseguimento, o 148 

Senhor Presidente solicitou que fosse feita a leitura do Projeto de Decreto Legislativo n° 149 
007/2022, e, logo após, abriu a discussão da matéria. Não havendo debatedores inscritos, o 150 

Projeto de Decreto Legislativo n° 007/2022 foi submetido à votação e aprovado por unanimidade 151 
pelo plenário em única e definitiva discussão e votação. Em pauta o Projeto de Decreto 152 

Legislativo nº.008/2022, que “dispõe sobre a outorga de título de cidadão abaetetubense a 153 
Edilson Ferreira Ramos e dá outras providências”, de iniciativa do Vereador Fernandes Anselmo. 154 
Lido o parecer favorável exarado pela Comissão de Justiça e Redação Final ao Projeto de 155 

Decreto Legislativo em apreço, passou-se a sua discussão pelo plenário. Não havendo inscritos 156 
para discuti-lo, o parecer da Comissão foi submetido à votação e aprovado por unanimidade pelo 157 

plenário em única e definitiva discussão e votação. Em prosseguimento, o Senhor Presidente 158 
solicitou que fosse feita a leitura do Projeto de Decreto Legislativo n° 008/2022, e, logo após, 159 
abriu a discussão da matéria. Não havendo debatedores inscritos, o Projeto de Decreto 160 

Legislativo n° 008/2022 foi submetido à votação e aprovado por unanimidade pelo plenário em 161 
única e definitiva discussão e votação. Em pauta as Proposições Legislativas: Proposição 162 
nº.319/2022 – de iniciativa do Vereador Cristiano Lopes – o qual requer que a Mesa encaminhe 163 
expediente a Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal Francineti Maria Rodrigues Carvalho, 164 

para que determine ao setor competente de sua Administração que realize a oferta de “transporte 165 
escolar para os alunos da comunidade Jarumã Miri, no ramal Pirocaba (zona rural)”; Proposição 166 
nº.320/2022 – de iniciativa do Vereador Elder da Silva - o qual requer que a Mesa Executiva da 167 
Câmara Municipal de Abaetetuba envie expediente a Excelentíssima Prefeita Municipal Francineti 168 
Maria Rodrigues Carvalho e à Secretária de Obras, Senhora Zenilda Trindade, solicitando a 169 

realização de asfaltamento da Alameda Angélica, localizada na Travessa Sergipe, próximo a 170 
Avenida Rondônia no bairro Francilândia; Proposição nº.321/2022 – de iniciativa do Vereador 171 
Vagner Sena - o qual requer que a Mesa Executiva da Câmara Municipal de Abaetetuba envie 172 
expediente a Excelentíssima Prefeita Municipal Francineti Maria Rodrigues Carvalho e a 173 
Secretaria Municipal de Educação, solicitando a reforma do prédio e instalação de um parque 174 
infantil da Escola Municipal Sagrada Família, localizada no Tauerá de Beja (Zona Rural); 175 
Proposição nº.322/2022 – de iniciativa do Vereador Gelciney Matos - Gel – o qual requer que a 176 
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Mesa Executiva da Câmara Municipal de Abaetetuba envie expediente a Excelentíssima Prefeita 177 

Municipal Francineti Maria Rodrigues Carvalho, solicitando a construção de 02 (duas) travessias 178 
elevadas de pedestres, uma em frente ao Terminal Rodoviário e outra em frente a Escola Centro 179 
Evangélico, localizada na Avenida D. Pedro II; Proposição nº.323/2022 – de iniciativa do 180 
Vereador Aluísio Corrêa - o qual requer que a Mesa Executiva da Câmara Municipal de 181 

Abaetetuba envie expediente a Excelentíssima Prefeita Municipal Francineti Maria Rodrigues 182 
Carvalho e a Secretaria, solicitando a implantação de luminárias nos postes da Rua Brigadeiro 183 
Eduardo Gomes, entre Rodovia Dr. João Miranda e Travessa Papa João de Deus, bairro Aviação; 184 

Proposição nº.324/2022 – de iniciativa da Vereadora Edileuza Muniz - a qual requer que a Mesa 185 
Executiva da Câmara Municipal de Abaetetuba envie expediente a Excelentíssima Prefeita 186 
Municipal Francineti Maria Rodrigues Carvalho e a Secretaria de Estado de Transporte do Pará 187 
(SETRAN), para tomar providências quanto a construção de uma lombada e sinalização na Pa – 188 

409, ramal do Apeí, próximo à mercearia do Doca; Proposição nº.325/2022 – de iniciativa do 189 
Vereador Ezequiel das Campanhas - o qual requer que a Mesa Executiva da Câmara Municipal 190 
de Abaetetuba envie expediente a Excelentíssima Prefeita Municipal Francineti Maria Rodrigues 191 

Carvalho, no sentido de realizar serviços de construção de meio-fio, sarjeta e outros acessórios 192 
do sistema de drenagem, além da pavimentação asfáltica, na Alameda Altino Costa, no perímetro 193 

compreendido entre rua Joaquim Mendes Contente e Rua Primeiro de maio, bairro Santa Rosa; 194 
Proposição nº.326/2022 – de iniciativa do Vereador pastor Gilberto - o qual requer que a Mesa 195 

Executiva da Câmara Municipal de Abaetetuba envie expediente a Excelentíssima Prefeita 196 
Municipal Francineti Maria Rodrigues Carvalho, solicitando a aquisição de 06 (seis) poltronas 197 

reclináveis e 06 (seis) cadeiras acolchoadas para a UPA para a sala de observação; Proposição 198 
nº.327/2022 – de iniciativa da Vereadora Jociane Bittencourt – Jô Dias – a qual requer que a 199 
Mesa Executiva da Câmara Municipal de Abaetetuba realize sessão especial alusiva ao outubro 200 

rosa, tratando especificamente dessa temática; Proposição nº.328/2022 – de iniciativa do 201 
Vereador Max William - o qual requer que a Mesa Executiva da Câmara Municipal de Abaetetuba 202 

envie expediente a Excelentíssima Prefeita Municipal Francineti Maria Rodrigues Carvalho, 203 
solicitando a reforma do posto de saúde do baixo Paruru, localizado nas ilhas de Abaetetuba; 204 
Proposição nº.329/2022 – de iniciativa do Vereador Fernandes Anlsemo – o qual requer que a 205 

Mesa Executiva da Câmara Municipal de Abaetetuba envie expediente a Excelentíssima Prefeita 206 
Municipal Francineti Maria Rodrigues Carvalho, solicitando que realize os serviços de aterro e 207 
terraplenagem da quadra 01 (ocupação), localizada na Pa-151, km 12 perímetro entre o km 14 e 208 
Colônia Nova; Proposição nº.330/2022 – de iniciativa do Vereador Reginaldo Mota – Regi Mota – 209 

o qual requer que a Mesa Executiva da Câmara Municipal de Abaetetuba envie expediente a 210 
Excelentíssima Prefeita Municipal Francineti Maria Rodrigues Carvalho e a Secretaria Municipal 211 
de Obras, solicitando a realização de serviços de limpeza, aterramento, terraplenagem e 212 
iluminação pública, no ramal do Arienga Centro; Proposição nº.331/2022 – de iniciativa dos 213 
Vereadores Reginaldo Mota e Elder Silva – os quais requerem que a Mesa Executiva da Câmara 214 

Municipal de Abaetetuba realize cálculo e imediato pagamento de todas as perdas salariais 215 
acumuladas dos servidores da Câmara Municipal de Abaetetuba, (efetivos/comissionados) 216 
visando minimizar os efeitos que a defasagem salarial vem ocasionando em toda a categoria. 217 
Submetidas à discussão, os Vereadores Cristiano Lopes, Regi Mota, Edinho Silva e Edileuza 218 
Muniz defenderam a aprovação de suas respectivas Proposições, além de destacarem a 219 
Proposição n° 331/2022, cuja proposta visa à valorização do servidor da Câmara Municipal, por 220 
meio da revisão de suas remunerações. Submetidas à votação, as Proposições em pauta foram 221 
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aprovadas por unanimidade pelo plenário em única e definitiva discussão e votação. Não havendo 222 

inscritos para o horário destinado às Lideranças Partidárias e nada mais havendo a tratar, o 223 
Senhor Presidente deu por encerrada a presente sessão e convocou a todos para a próxima 224 
sessão ordinária, a ser realizada no dia 28 de setembro, quarta-feira. Em firmeza e para constar 225 
foi lavrada a presente ata, que depois de lida e achada conforme, será aprovada pelo plenário e 226 

assinada pelos membros da Mesa.  227 
 Abaetetuba, 11 de outubro de 2022.  228 
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