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ATA N°. 035 DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE ABAETETUBA, REALIZADA EM 05.10.2022. 

 
Aos cinco dias do mês de outubro de dois mil e vinte e dois, no plenário da Câmara 1 

Municipal de Abaetetuba – Mário Ferreira Fonseca – ao horário 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 6 
Rego, Jociane de Jesus Bitencourt Dias, Maria Madalena Silva da Silva, Max Willian Sousa 7 
Farias, Reginaldo Rodrigues Mota, Fernandes de Oliveira Anselmo, Emerson João Negrão 8 
Rodrigues, Edinho Silva e Sotério Oliveira Fagundes. Havendo número legal o Senhor 9 
Presidente deu por aberto os trabalhos da presente sessão autorizando a leitura do expediente 10 
recebido. Do expediente constou: Projeto de Decreto Legislativo n° 011/2022, que “concede 11 
titulo de honra ao mérito a Sidney José Quaresma Perna e dá outras providências”, de autoria 12 
do Vereador Aluísio Monteiro Corrêa; Projeto de lei n° 050/2022, que “estima a receita e fixa a 13 
despesa do Município de Abaetetuba, para o exercício financeiro 2023”, oriundo do Poder 14 
Executivo; Projeto de lei n° 051/2022, que “autoriza o Poder Executivo a abrir crédito especial 15 
no orçamento de 2022 no montante de R$ 12.341.000,00 e dá outras providências”, oriundo do 16 
Poder Executivo; e Ofício n° 087/2022-PROJUR/PMA, encaminhando mensagem e Projeto de 17 
lei n° 051/2022. No horário destinado ao Pequeno Expediente, pronunciou-se o Vereador 18 
Aluísio Corrêa para justificar a ausência do Vereador Gelciney Matos, por motivo de problemas 19 
de saúde. Pronunciou-se o Vereador Cristiano Lopes para informar que vem recebendo 20 
constantes denúncias sobre deficiências na prestação do serviço de Traumatologia oferecido no 21 
hospital Regional do Baixo-Tocantins, principalmente em relação ao atraso para a realização de 22 
cirurgias. Pronunciou-se a Vereadora Madalena Silva para fazer sua autodescrição e agradecer 23 
a votação expressiva que o candidato a Presidência da República, Lula, teve no município. 24 
Agradeceu também todos os votos que a sua candidatura a Deputada Estadual recebeu no 25 
pleito do dia 02/10/2022. Pronunciou-se a Vereadora Edileuza Muniz para repercutir sobre a 26 
audiência pública, realizada pela Câmara Municipal no último dia 03/10, que tratou a respeito da 27 
violação dos diretos da pessoa idosa, e também agradecer os eleitores do município pela 28 
expressiva votação do candidato Lula no 1º turno das eleições gerais. Argumentou que o 29 
candidato tem o melhor projeto para a nação brasileira. Também se pronunciaram no Pequeno 30 
Expediente, os Senhores Vereadores Edinho Silva, Max Fera, Vagner Sena, Emerson Negrão, 31 
pastor Gilberto Raulino e Regi Mota para agradecer a expressiva votação que os respectivos 32 
candidatos que apoiaram nestas eleições gerais obtiveram no município. No horário destinado à 33 
Tribuna Popular, pronunciou-se o Senhor Ruy Assunção Azevedo para reivindicar a reabertura 34 
do Campo do Vaguito e o retorno das atividades esportivas no bairro Algodoal. No horário 35 
destinado ao Grande Expediente, devidamente inscrita, pronunciou-se a Vereadora Edileuza 36 
Muniz para fazer referência à fala do Senhor Rui, na Tribuna; lamentando a “novela” que se 37 
criou em torno do campo do Vaguito, bairro Algodoal, cujo atraso na reativação do campo vem 38 
ocasionando prejuízos a toda a população praticante de esporte do bairro. A Vereadora também 39 
destacou o trabalho do Deputado Estadual Bordalo (do Partido dos Trabalhadores) no município, 40 
citando a destinação de duzentos e quinze mil reais em emendas parlamentares; dinheiro usado 41 
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para a compra de uma lancha para assistir a população das ilhas do município - usuária do 42 
Sistema de Único de Saúde. Por fim, a vereadora disse que a votação expressiva que o 43 
presidenciável Lula teve no município reflete o reconhecimento pelas várias políticas públicas 44 
que o governo do ex-Presidente trouxe para o município, como condições de acesso às 45 
universidades e institutos Federais, o Programa luz para todos, e outros. Pronunciou-se o 46 
Vereador Cristiano Lopes para agradecer toda a sua equipe de trabalho e informar que o 47 
Deputado que apoio neste ultimo pleito, também tem contribuído com o município, citando a 48 
destinação de trezentos mil reais em emendas parlamentares, que contribuirão com a 49 
construção da quadra da APAE. Ao final, o Vereador falou que vem recebendo muitas críticas em 50 
relação à demora para a realização das cirurgias na ala de traumatologia, e solicitou que a 51 
Câmara envie expediente à diretoria do hospital para que esta esclareça os motivos do atraso 52 
nas cirurgias. Pronunciou-se a vereadora professora Madalena para reafirmar sua felicidade 53 
com o resultado das eleições, e expor as várias demandas que os idosos trouxeram ao Poder 54 
Público, quando da audiência pública que discutiu as violações dos direitos da pessoa idosa no 55 
município. Dentre as várias demandas levantadas, a Vereadora apontou a inobservância do 56 
direito à gratuidade no transporte público, que impossibilita inclusive a presença dos idosos em 57 
consultas médicas na capital. Ao final, a parlamentar discutiu sobre a questão da mobilidade e a 58 
grande dificuldade que os idosos residentes nas ilhas têm de se deslocar até a sede do 59 
município, já que inexiste um terminal de embarque e desembarque de passageiros na frente da 60 
cidade. Pronunciou-se o vereador Edinho Silva para tratar sobre a questão referente ao campo 61 
do Vaguito, trazida pelo Senhor Ruy, na Tribuna Popular. Lembrou a briga que, há dois anos, a 62 
atual Prefeita teve com o então responsável pelo campo, e disse que desde a época, nada foi 63 
feito; assim como outras situações no curso da atual gestão, como a questão da orla e do 64 
tomógrafo (inutilizado pela UPA municipal). O Vereador também criticou o baixo investimento no 65 
esporte no município e, como fez em sessões anteriores, voltou a sugerir que o Orçamento da 66 
Fundação Cultural também contemple a promoção do esporte e do lazer no município. Conclui 67 
repercutindo sobre o vídeo que veicula nas redes sociais, da apreensão de várias cestas 68 
básicas, que seriam utilizadas para a suposta compra de votos. Pronunciou-se a Vereadora Jô 69 
Dias para agradecer as inúmeras mensagens de apoio que recebeu durante a semana em face 70 
do falecimento de seu pai. Falou sobre o drama que vivem os pacientes renais no município e 71 
solicitou de seus pares ajuda para a Senhora Joana Darque, que espera por um leito para 72 
internação. Por fim, a Vereadora discutiu acerca de sua Proposição Legislativa, através da qual 73 
solicita a implantação de iluminação pública na Pa 151, perímetro compreendido entre a 74 
comunidade do Vasco e Colônia Nova. Pronunciou-se o Vereador Vagner Sena para prestar 75 
contas de suas atividades legislativas e informar que várias das demandas feitas ao Executivo 76 
estão sendo atendidas, como a normalização do serviço de iluminação pública nas comunidades 77 
do Sacurijuquara, vila do Vasco e Pontilhão. Ao final, o Vereador também denunciou a demora 78 
para a realização de cirurgias no hospital Regional do Baixo-Tocantins, relatando que tomou 79 
conhecimento de pacientes que levaram até vinte dias para passar por cirurgia. Pronunciou-se o 80 
Vereador Regi Mota para comentar sobre o vídeo que vitalizou nos grupos de mensagens, de 81 
uma briga em uma escola do rio Sapucajuba, motivada por questões políticas. O fato, segundo o 82 
Vereador, deu-se por conta da demissão de um servidor que não aceitou apoiar o candidato a 83 
Deputado Estadual apoiado pela prefeita. O Vereador lamentou a forma como a gestão 84 
municipal pressionou os servidores no curso da campanha, talvez por isso não tenha tido êxito 85 
no pleito do último dia 02/10. Ao final, o Vereador colocou-se como um modelo para a gestão 86 
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municipal seguir nas próximas eleições, já que realizou uma campanha sem perseguições, 87 
pressões e, principalmente, tratando as pessoas com carinho e respeito. Pronunciou-se o 88 
Vereador Sotério Fagundes para também repercutir sobre a audiência pública em que a 89 
Câmara debateu com a comunidade sobre as violações dos direitos da pessoa idosa no âmbito 90 
municipal. O Vereador informou que encaminhará expediente às agencias bancárias e às 91 
empresas de transporte coletivo (alvo das principais críticas dos idosos) a fim de discutir de que 92 
forma as demandas trazidas pelos idosos possam ser sanadas. O Vereador também comentou 93 
sobre o resultado das eleições realizadas no último domingo, agradecendo e destacando a 94 
votação expressiva dos candidatos a Deputado Estadual e Federal que tiveram o seu apoio 95 
neste primeiro turno das eleições gerais. Por fim, o parlamentar disse ser necessário dialogar 96 
com os candidatos vencedores da eleição e indagá-los acerca dos projetos que estes têm para o 97 
município, já que Abaetetuba não conseguiu eleger representantes residentes no município para 98 
assumir cadeiras na Assembleia Legislativa do Estado. Pronunciou-se o Vereador Ezequiel das 99 
Campanhas para repercutir sobre o caso da criança de dois anos de idade que veio a óbito, 100 
após passar por uma cirurgia na ala de traumatologia do hospital Regional do Baixo-Tocantins. O 101 
caso, segundo o Vereador, traz à tona a discussão sobre as dificuldades enfrentadas pelo 102 
hospital para a realização das cirurgias, e a urgente necessidade de que o hospital municipal 103 
possa estar equipado para a realização de pequenas cirurgias. Ao final, o Vereador falou sobre a 104 
Proposição de sua autoria, em pauta na Ordem do Dia, por meio da qual requer que a gestão 105 
municipal viabilize a implantação de câmeras de monitoramento na Travessa Emídio Nery da 106 
Costa, perímetro compreendido entre rua 1º de maio e Alameda Vasco da Gama (ao lado do 107 
Corpo de Bombeiros Militar e da Cosanpa) para que se iniba a tentativa de furto de 108 
equipamentos da Companhia de Saneamento do Pará. Anunciada a Ordem do Dia, o Senhor 109 
Presidente passou a submeter ao plenário a matéria em pauta. Em pauta o Projeto de lei 110 
nº.046/2022, que “considera de Utilidade Pública municipal a entidade Associação das famílias 111 
da Casa rural Manoel Paulino de Souza e dá outras providências”, de iniciativa do Vereador 112 
Sotério Fagundes. Lido o Projeto de lei em apreço, o Senhor Presidente passou a submetê-lo à 113 
discussão pelo plenário. Não havendo inscritos para a discussão da matéria, o Senhor 114 
Presidente passou a submeter o Projeto de lei n° 046/2022 à votação, tendo sido este aprovado 115 
por unanimidade pelo plenário em 2ª discussão e votação. Em pauta o Projeto de lei 116 
nº.048/2022, que “considera de Utilidade Pública municipal a entidade Associação da 117 
comunidade remanescente de quilombo do Caeté-Aquicaeté e dá outras providências”, de 118 
iniciativa do Vereador Fernandes Anselmo. Lido o parecer favorável exarado pela Comissão de 119 
Justiça e Redação Final ao Projeto de lei em apreço, este foi submetido à discussão pelo 120 
plenário. Não havendo debatedores inscritos, o parecer da Comissão foi submetido à votação e 121 
aprovado por unanimidade pelo plenário em única e definitiva discussão e votação. Feita a 122 
leitura do Projeto de lei n° 048/2022, o Senhor Presidente passou a submetê-lo à discussão do 123 
plenário. Não havendo quem se inscrevesse para discuti-lo, o Projeto de lei n° 048/2022 foi 124 
submetido à votação e aprovado por unanimidade pelo plenário em 1ª discussão e votação. Em 125 
pauta o Projeto de lei nº.049/2022, que “denomina a Unidade Básica de Saúde do bairro Santa 126 
Clara na cidade de Abaetetuba e dá outras providências”, de iniciativa dos Vereadores Cristiano 127 
Silva Lopes e Gilberto Raulino Costa. Lido o parecer favorável emitido pela Comissão de Justiça 128 
e Redação Final ao Projeto de lei em apreço, o Senhor Presidente passou a submeter o parecer 129 
da Comissão à discussão pelo plenário. Não havendo debatedores inscritos, o parecer da 130 
Comissão foi submetido à votação e aprovado por unanimidade pelo plenário em única e 131 
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definitiva discussão e votação. Ato contínuo, o Senhor Presidente solicitou ao Senhor 1º 132 
Secretário que fizesse a leitura do Projeto de lei n° 049/2022. Submetido à discussão, não houve 133 
debatedores inscritos. Submetido à votação, o Projeto de lei n° 049/2022 foi aprovado por 134 
unanimidade pelo plenário em 1ª discussão e votação. Em pauta o Projeto de Decreto 135 
Legislativo nº.010/2022, que “dispõe sobre a outorga de título de honra ao mérito à Aldinéia 136 
Barbosa Magno e dá outras providências”, de iniciativa do Vereador Cristiano Silva Lopes. Lido o 137 
parecer favorável exarado pela Comissão de Justiça e Redação Final ao referido Projeto de 138 
Decreto Legislativo, o Senhor Presidente passou a submetê-lo à discussão pelo plenário. Não 139 
havendo debatedores inscritos, o parecer da Comissão foi submetido à votação e aprovado por 140 
unanimidade pelo plenário em única e definitiva discussão e votação. Em continuidade, o Senhor 141 
Presidente solicitou ao Senhor 1º Secretário que fizesse a leitura do Projeto de Decreto 142 
legislativo n° 010/2022. Submetido à discussão, não houve quem se inscrevesse para discuti-lo. 143 
Submetido à votação, o Projeto de Decreto legislativo n° 010/2022 foi aprovado por unanimidade 144 
pelo plenário em única e definitiva discussão e votação. Em pauta as Proposições 145 
Legislativas: Proposição nº.344/2022 – de iniciativa da Vereadora Edileuza Muniz – a qual 146 
requer que a Mesa Diretora da Casa encaminhe expediente a Excelentíssima Senhora Prefeita 147 
Municipal Francineti Maria Rodrigues Carvalho, para que encaminhe a Secretária de Obras e 148 
Viação, Senhora Zenilda Trindade da Costa, a tomar providências necessárias para o imediato 149 
serviço de aterramento, tubulação e terraplenagem na entrada do conhecido ramal do Jarumã; 150 
Proposição nº.345/2022 – de iniciativa do Vereador pastor Gilberto – o qual requer que a Mesa 151 
Diretora da Casa encaminhe expediente a Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal Francineti 152 
Maria Rodrigues Carvalho e ao Secretário Municipal de Saúde, Senhor Charles Tocantins, 153 
solicitando a implantação de uma Unidade Básica de Saúde (UBS), na localidade rio 154 
Guajarazinho (ilhas de Abaetetuba); Proposição nº.346/2022 – de iniciativa da Vereadora 155 
Jociane Bittencourt (Jô Dias) – a qual requer que a Mesa Diretora da Casa encaminhe 156 
expediente a Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal Francineti Maria Rodrigues Carvalho e 157 
Secretaria Municipal de Obras, solicitando que seja realizada implantação de iluminação pública 158 
na Pa 151, perímetro compreendido entre a comunidade do Vasco e Colônia Nova – Zona Rural; 159 
Proposição nº.347/2022 – de iniciativa do Vereador Aluísio Corrêa – o qual requer que a Mesa 160 
Diretora da Casa encaminhe expediente a Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal Francineti 161 
Maria Rodrigues Carvalho e à Secretária de Obras, Senhora Zenilda Trindade da Costa, a tomar 162 
providências necessárias para o imediato serviço de aterramento e terraplenagem do ramal II – 163 
(conhecido como ramal Jarumã) – bairro Santa Clara, próximo do cemitério da paz; Proposição 164 
nº.348/2022 – de iniciativa do Vereador Fernandes Anselmo - Sabiá – o qual requer que a Mesa 165 
Diretora da Casa encaminhe expediente a Excelentíssima Senhora Prefeita municipal Francineti 166 
Maria Rodrigues Carvalho, solicitando que autorize a Secretaria de Obras a realizar os serviços 167 
de limpeza e aterramento do ramal Camurituba Beira; Proposição nº.349/2022 – de iniciativa do 168 
Vereador Sotério Fagundes – o qual requer que a Mesa Diretora encaminhe expediente a 169 
Excelentíssima Senhora Prefeita municipal Francineti Maria Rodrigues Carvalho e ao Secretário 170 
Municipal de Saúde Charles Cezar Tocantins de Souza para que seja incluído no itinerário do 171 
veículo do TFD, uma rota para a Vila de Beja; Proposição nº.350/2022 – de iniciativa do 172 
Vereador Ezequiel das Campanhas – o qual requer que a Mesa Diretora da Casa encaminhe 173 
expediente a Excelentíssima Senhora Prefeita municipal Francineti Maria Rodrigues Carvalho 174 
para que seja viabilizada a implantação de câmeras de monitoramento na Travessa Emídio Nery 175 
da Costa, perímetro compreendido entre rua 1º de maio e Alameda Vasco da Gama (ao lado do 176 
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Corpo de Bombeiros Militar e da Cosanpa); Proposição nº.351/2022 – de iniciativa do Vereador 177 
Vagner Sena – o qual requer que a Mesa Diretora da Casa encaminhe expediente a 178 
Excelentíssima Senhora Prefeita municipal Francineti Maria Rodrigues Carvalho e a Secretaria 179 
Municipal responsável, para que o governo municipal solicite ao Poder Executivo Estadual a 180 
implantação de uma Usina da Paz, a ser efetivada na área anexa ao SETRAN; Proposição 181 
nº.352/2022 – de iniciativa do Vereador Cristiano Lopes – o qual requer que a Mesa Diretora da 182 
Casa encaminhe expediente a Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal Francineti Maria 183 
Rodrigues Carvalho solicitando “a construção de uma nova estrutura (elevado) da caixa d`água 184 
da comunidade Curuperé Miri, zona rural. Submetidas à discussão, os Vereadores Vagner Sena, 185 
Cristiano Lopes e Sotério Fagundes defenderam a aprovação de suas respectivas Proposições e 186 
ressaltaram a urgência de o Poder Público as efetivarem, já que sua execução trarão grandes 187 
benefícios aos munícipes. Submetidas à votação, as Proposições em pauta foram aprovadas por 188 
unanimidade pelo plenário em única e definitiva discussão e votação. Não havendo inscritos 189 
para o horário destinado às Lideranças Partidárias e nada mais havendo a tratar, o Senhor 190 
Presidente deu por encerrada a presente sessão e convocou a todos para a próxima sessão 191 
ordinária, a ser realizada no dia 12 de outubro, quarta-feira. Em firmeza e para constar foi 192 
lavrada a presente ata, que depois de lida e achada conforme, será aprovada pelo Plenário e 193 
assinada pelos membros da Mesa.  194 
 Abaetetuba, 26 de outubro de 2022.  195 

 
 

 
Aluisio Monteiro Corrêa  

PRESIDENTE 
 
 

Gilberto Raulino Costa  
VICE-PRESIDENTE 

 

 
Cristiano Silva Lopes  

1° SECRETÁRIO 
 
 

Vagner Augusto de Sena Ferreira  
2º SECRETÁRIO 

 


