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ATA N°. 034 DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE ABAETETUBA, REALIZADA EM 28.09.2022. 

 

Aos vinte e oito 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 
Reginaldo Rodrigues Mota, Fernandes de Oliveira Anselmo, Gelciney Matos de Carvalho, 7 
Emerson João Negrão Rodrigues e Edinho Silva. Havendo número legal o Senhor Presidente deu 8 
por aberto os trabalhos da presente sessão, submetendo à discussão as atas das sessões dias 9 
06 e 14 de setembro. Não havendo quem discutisse o conteúdo das atas, estas foram submetidas 10 
à votação e aprovadas por unanimidade pelo plenário em única e definitiva discussão e votação. 11 
Ato contínuo, o Senhor Presidente solicitou ao Senhor 1º Secretário que fizesse a leitura do 12 
expediente recebido. Do expediente constou: Projeto de lei n° 048/2022, que “considera de 13 
Utilidade Pública Municipal a entidade Associação da comunidade remanescente de quilombo do 14 
Caeté–Aquicaeté e dá outras providências”, de autoria do vereador Fernandes Anselmo; Projeto 15 
de Lei n° 049/2022, que “denomina a Unidade Básica de Saúde do bairro Santa Clara na cidade 16 
de Abaetetuba e dá outras providências”, de autoria dos Vereadores Cristiano Lopes e Gilberto 17 
Raulino Costa; Projeto de Decreto Legislativo n° 010/2022, que “concede titulo de Honra ao 18 
Mérito à Aldineia Barbosa Magno e dá outras providências”, de autoria do Vereador Cristiano 19 
Lopes; Oficio s/n, solicitando o posicionamento da Mesa Diretora a cerca do cálculo das perdas 20 
salariais dos servidores públicos da Câmara Municipal, oriundo do Gabinete do Vereador Regi 21 
Mota; Requerimento Verbal n° 029/2022, oriundo do Gabinete do Vereador Vagner Sena; e 22 
Requerimento Verbal n° 030/2022, oriundo do Gabinete do Vereador Aluísio Corrêa. No horário 23 
destinado ao Pequeno Expediente, pronunciaram-se os Senhores Vereadores: Edinho Silva, 24 
Ezequiel das Campanhas, Vagner Sena, Cristiano Lopes, Regi Mota e Aluísio Corrêa. Este último, 25 
em resposta ao Oficio s/n expedido pelo gabinete do Vereador Regi Mota, ressaltou que projetos 26 
que versem sobre remuneração dos servidores é de competência exclusiva da Mesa Diretora, não 27 
cabendo aos demais parlamentares deflagrarem tal processo legislativo, e afirmou que, em 28 
momento adequado, será feito o cálculo das perdas salariais dos servidores da Câmara 29 
Municipal. Concluiu justificando as ausências dos Senhores Vereadores Sotério Fagundes e Max 30 
Fera, em razão de problemas de saúde. Não havendo oradores inscritos para pronunciamento na 31 
Tribuna Popular, o Senhor Presidente deu continuidade a sessão, anunciando o horário 32 
destinado ao Grande Expediente. Devidamente inscrito, pronunciou-se o Vereador Edinho Silva 33 
para socializar o levantamento financeiro que realizou em três Secretarias Municipais, que, 34 
segundo o parlamentar, revelou desvios de recursos que chegam a cerca de vinte e cinco milhões 35 
de reais. Disse ser inadmissível o descaso da atual gestão com o dinheiro do contribuinte e 36 
solicitou à Comissão de Educação e Saúde que fiscalizem os contratos de compras de merenda 37 
escolar, já que muitas escolas não estão recebendo os materiais constantes nos contratos, 38 
citando o exemplo de uma escola que visitou no Rio Abaeté, onde os alunos dispõem somente de 39 
sucos e bolachas para sua alimentação. Criticou também a falta de transporte escolar em quatro 40 
comunidades, em razão, segundo o Vereador, de inadimplência do atual governo com a empresa 41 
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contratada. Ao final, o Vereador solidarizou-se com os servidores e criticou a forma como a gestão 42 
municipal vem os pressionando para se engajarem na campanha política em prol do candidato 43 
apoiado pela Prefeita. Pronunciou-se a Vereadora Edileuza Muniz para discutir a saúde pública 44 
no município. A Vereadora questionou a lentidão dos processos em torno do Hospital São Bento, 45 
que ainda não está apto a realizar pequenas cirurgias, como apendicite e veicular, 46 
congestionando ainda mais a fila por leitos. Disse ainda que o Hospital Regional não entrega à 47 
população a expectativa gerada em torno de sua criação. Ao final, a Vereadora solicitou à Mesa 48 
Diretora que fosse realizada uma audiência pública com as presenças da Prefeita e o do 49 
Secretário da pasta municipal de saúde, com o fito de ouvir o que a gestão municipal tem feito 50 
atinente aos graves problemas da saúde pública no município. Pronunciou-se o Vereador 51 
Ezequiel das Campanhas para também falar sobre as deficiências observadas em sede de 52 
saúde pública no Município e no Estado, e solicitou da Mesa Diretora a urgente ida a capital do 53 
Estado, a fim de buscar para Abaetetuba um percentual de ocupação de leitos nos Hospitais 54 
públicos do Estado. Por fim, o Vereador discutiu acerca de sua Proposição Legislativa em pauta 55 
na Ordem do Dia. Pronunciou-se o Vereador Vagner Sena para solidarizar-se com os familiares 56 
da Senhora Estelita Costa Ferreira, falecida recentemente, e solicitar da Mesa o encaminhamento 57 
de votos de pesar aos familiares. O Vereador também discutiu sobre a situação dos moradores da 58 
vila Pororoca (zona rural do município), que necessitam ser melhor assistidos pelo público. Ao 59 
final, o parlamentar falou sobre sua Proposição Legislativa, na qual solicita que seja implantado 60 
atendimento 24h no posto de saúde da Vila Pontilhão, com enfermeiros plantonistas e técnicos 61 
em enfermagem. Pronunciou-se o Vereador Cristiano Lopes para prestar contas de suas 62 
atividades legislativas, especialmente em relação à visita que realizou ao rio Panacauera e ao rio 63 
da Prata, onde identificou diversas demandas, já encaminhadas ao Poder Público. Em 64 
continuidade, o parlamentar destacou a competência da Senhora Aldinéia Vilhena, diretora do 65 
Departamento Municipal de Trânsito, justificando o Projeto de Decreto Legislativo n° 010/2022, 66 
que concede à citada título de honra ao mérito. Pronunciou-se o Vereador Regi Mota para 67 
também discutir sobre a saúde pública no município e reforçar a solicitação pela realização de 68 
uma audiência pública com o Secretário de Estado de Saúde do Estado. Prosseguindo seu 69 
pronunciamento, o Vereador criticou a maneira como a gestão municipal vem oprimindo os 70 
servidores do quadro temporário em prol da eleição do candidato a Deputado Estadual apoiado 71 
pela Prefeita, e informou a tais servidores que a “desculpa” já está formulada pelo Executivo, 72 
dizendo que a gestão irá demiti-los e culpará o MP pélas demissões. Anunciada a Ordem do Dia, 73 
o Senhor Presidente passou a submeter ao Plenário a matéria em pauta. Em pauta o Projeto de 74 
lei nº.046/2022, que “considera de Utilidade Pública Municipal a entidade Associação das famílias 75 
da Casa Rural Manoel Paulino de Souza e dá outras providências”, de iniciativa do Vereador 76 
Sotério Fagundes. Lido o parecer da Comissão de Justiça e Redação Final ao Projeto de lei em 77 
apreço, este foi submetido à discussão pelo plenário; não havendo debatedores inscritos, o 78 
parecer da Comissão foi submetido à votação e aprovado por unanimidade pelo plenário em única 79 
e definitiva discussão e votação. Ato contínuo, o Senhor Presidente solicitou ao Senhor 1º 80 
Secretário que fizesse a leitura do Projeto de lei n° 046/2022. Submetido à discussão, a 81 
Vereadora Edileuza Muniz parabenizou o Vereador proponente do Projeto em análise e destacou 82 
a importância da associação das famílias da Casa Rural Manoel Paulino de Souza, afirmando que 83 
a associação uma referência para as demais. Submetido à votação, o Projeto de lei n° 046/2022 84 
foi aprovado por unanimidade pelo plenário em 1ª discussão e votação. Em pauta o Projeto de 85 
Decreto Legislativo nº.006/2022, que “concede título de cidadão abaetetubense   a Carlos 86 
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Alberto Cunha Guimarães e dá outras providências”, de iniciativa do Vereador Aluísio Monteiro 87 
Corrêa. Lido o parecer favorável exarado pela Comissão de Justiça e Redação Final ao projeto de 88 
Decreto Legislativo em apreço, o Senhor Presidente abriu a discussão do parecer; não havendo 89 
quem se inscrevesse para discuti-lo, o parecer da Comissão foi submetido à votação e aprovado 90 
por unanimidade pelo plenário em única e definitiva discussão e votação. Em prosseguimento, o 91 
Senhor Presidente solicitou ao Senhor 1º Secretário que fizesse a leitura do Projeto de Decreto 92 
Legislativo n° 006/2022. Submetido à discussão, não houve debatedores inscritos para a 93 
discussão da Proposição. Submetido à votação, o Projeto de Decreto Legislativo n° 006/2022 foi 94 
aprovado por unanimidade pelo plenário é única e definitiva discussão e votação. Em pauta as 95 
Proposições Legislativas: Proposição nº.332/2022 – de iniciativa do Vereador Aluísio Corrêa – o 96 
qual requer que a Mesa Diretora encaminhe expediente a Excelentíssima Senhora Prefeita 97 
Municipal Francineti Maria Rodrigues Carvalho, solicitando que seja realizado em caráter de 98 
urgência a construção de um micro sistema de abastecimento de água (Projeto Salta – Z), na 99 
comunidade do Campompema baixo, para atender todas as famílias residentes na comunidade; 100 
Proposição nº.333/2022 – de iniciativa do Vereador Cristiano Lopes – o qual requer que a Mesa 101 
Diretora encaminhe expediente a Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal Francineti Maria 102 
Rodrigues Carvalho, solicitando reforma da Escola Municipal de Educação Infantil e Fundamental 103 
São Francisco de Assis, localizada no Rio da Prata (ilhas de Abaetetuba); Proposição 104 
nº.334/2022 – de iniciativa do Vereador Ezequiel das Campanhas – o qual requer que a Mesa 105 
Diretora encaminhe expediente a Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal Francineti Maria 106 
Rodrigues Carvalho, solicitando a construção de uma Unidade Básica de Saúde, na comunidade 107 
do Rio Caripetuba; Proposição nº.335/2022 – de iniciativa da Vereadora Jociane Bittencourt Dias 108 
– Jô Dias – a qual requer que a Mesa Diretora encaminhe expediente a Excelentíssima Senhora 109 
Prefeita Municipal Francineti Maria Rodrigues Carvalho, solicitando a realização de  estudo 110 
topográfico e plano altimétrico para a construção de um projeto definitivo com o objetivo de sanar 111 
as necessidades de escoamento do fluxo das águas pluviais da Travessa Acre, perímetro 112 
compreendido entre Rua Manoel da Silva Raposo e Avenida Aracajú, bairro Francilância; 113 
Proposição nº.336/2022 – de iniciativa da Vereadora Madalena Silva – a qual requer que a Mesa 114 
Diretora encaminhe expediente a Excelentíssima Senhora Prefeita municipal Francineti Maria 115 
Rodrigues Carvalho, solicitando o cumprimento do Art. 12 da lei n° 10.098/2000 e do Art. 12.a, 116 
incluído pela lei nº.13.146/2015 (lei da acessibilidade); Proposição nº.337/2022 – de iniciativa da 117 
Vereadora Edileuza Muniz – a qual requer que a Mesa Diretora encaminhe expediente a 118 
Excelentíssima Senhora Prefeita municipal Francineti Maria Rodrigues Carvalho, solicitando a 119 
reforma da Escola Municipal rio Maracapucu Palmar, na comunidade Maracapucu Palmar; 120 
Proposição nº.338/2022 - iniciativa do Vereador Gilberto Raulino – o qual requer que a Mesa 121 
Diretora encaminhe expediente a Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal Francineti Maria 122 
Rodrigues Carvalho, solicitando serviços de capina, drenagem, aterro, meio-fio e iluminação 123 
pública para a Travessa Salmo 91, localizada no bairro São Sebastião; Proposição nº.339/2022 – 124 
de iniciativa do Vereador Reginaldo Mota – o qual requer que a Mesa Diretora encaminhe 125 
expediente a Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal Francineti Maria Rodrigues Carvalho, 126 
solicitando a realização de cálculo e imediato pagamento de todas as perdas salariais 127 
acumuladas, bem como seja efetivado o reajuste salarial, dos servidores públicos municipais, 128 
visando minimizar os efeitos que a defasagem salarial vem ocasionando em toda  a categoria; 129 
Proposição nº.340/2022 – de iniciativa do Vereador Fernandes Anselmo - Sabiá – o qual requer 130 
que a Mesa Diretora encaminhe expediente a Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal 131 
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Francineti Maria Rodrigues Carvalho, solicitando que autorize a Secretaria de Obras a realizar os 132 
serviços de aterro e terraplenagem do Ramal Itacuruçá Médio, próximo ao posto de saúde 133 
Damiana Barreto e a Escola Raimundo Bandeira; Proposição nº.341/2022 – de iniciativa do 134 
Vereador Sotério Fagundes – o qual requer que a Mesa Diretora encaminhe expediente a 135 
Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal Francineti Maria Rodrigues Carvalho, solicitando que 136 
seja providenciada a demarcação da quadra poliesportiva do ginásio Hildo Tavares Carvalho; 137 
Proposição nº.342/2022 – de iniciativa do Vereador Vagner Sena – o qual requer que a Mesa 138 
Diretora encaminhe expediente a Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal Francineti Maria 139 
Rodrigues Carvalho, solicitando que seja implantado atendimento 24h no posto de saúde da Vila 140 
Pontilhão, com enfermeiros plantonistas e técnicos em enfermagem; Proposição nº.343/2022 – 141 
de iniciativa do Vereador Gelciney Matos - Gel – o qual requer que a Mesa Diretora encaminhe 142 
expediente a Senhora Jamile Ribeiro Nobre batista, diretora 4NR–SETRAN ABAETETUBA, 143 
solicitando melhorias da malha viária com recuperação do acostamento, contemplando os trechos 144 
das rodovias que compreendem: trecho de Abaetetuba à Colônia Velha; trecho de Abaetetuba à 145 
Vila de Beja; trecho de Abaetetuba ao Trevo do Peteca. Submetidas à discussão, os Senhores 146 
Vereadores Cristiano Lopes, Regi Mota, Vagner Sena e Ezequiel das Campanhas defenderam a 147 
aprovação de seus requerimentos e solicitaram empenho do Poder Púbico para que as demandas 148 
apresentadas sejam sanadas. Ainda em discussão, o Vereador Fernandes Anselmo ressaltou a 149 
necessidade de o Executivo Municipal empenhar-se em realizar a revisão das remunerações dos 150 
servidores, que é objeto da Proposição n°339/2022, já que há anos várias categorias sofrem com 151 
a corrosão salarial ocasionada pela inflação. O Vereador também sugeriu que a Câmara possa 152 
estar indo à Belém e cobrar das autoridades de saúde providências em relação à questão dos 153 
leitos de internação para a população de Abaetetuba, se colocando à disposição da Casa para ir à 154 
capital com os demais parlamentares. Pronunciou-se o Vereador Aluísio Corrêa para informar que 155 
aguarda resposta do oficio encaminhado ao Senhor Secretário de Estado de Saúde Pública 156 
solicitando a reunião entre os Vereadores e o Secretário para levar as demandas da população 157 
abaetetubense, ressaltando que a reunião depende unicamente da agenda do Secretário. 158 
Submetidas à votação, as Proposições em pauta foram aprovadas por unanimidade pelo plenário 159 
em única e definitiva discussão e votação. Não havendo inscritos para o horário destinado às 160 
Lideranças Partidárias e nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente deu por encerrada a 161 
presente sessão e convocou a todos para a próxima sessão ordinária, a ser realizada no dia 05 162 
de outubro, quarta-feira. Em firmeza e para constar foi lavrada a presente ata, que depois de lida 163 
e achada conforme, será aprovada pelo Plenário e assinada pelos membros da Mesa.  164 
 Abaetetuba, 11 de outubro de 2022. 165 
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