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ATA N°. 036 DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE ABAETETUBA, REALIZADA EM 12.10.2022. 

 
Aos doze dias do mês de outubro 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 (ad hoc), Vereador Sotério 3 
Oliveira Fagundes, que fizesse a chamada dos Senhores Vereadores e das Senhoras Vereadoras 4 
presentes, da qual constaram o(a)s seguintes: Aluisio Monteiro Corrêa, Jociane de Jesus 5 
Bitencourt Dias, Maria Madalena Silva da Silva, Max Willian Sousa Farias, Reginaldo Rodrigues 6 
Mota, Fernandes de Oliveira Anselmo, Emerson João Negrão Rodrigues, Edinho Silva e Sotério 7 
Oliveira Fagundes. Havendo número legal o Senhor Presidente deu por aberto os trabalhos da 8 
presente sessão autorizando a leitura do expediente recebido. Do expediente constou o Projeto 9 
de Lei n° 052/2022, que “determina a concessão de passagens gratuitas em transportes coletivos 10 
municipais através do programa TFD à população das ilhas e da zona rural para realização de 11 
consultas e exames na cidade de Abaetetuba e dá outras providências”, de autoria do Vereador 12 
Cristiano Lopes. No horário destinado ao Pequeno Expediente, pronunciaram-se os Vereadores 13 
Regi Mota, professora Madalena e Aluísio Corrêa, o último para justificar as ausências dos 14 
Senhores Vereadores: Gelciney Matos, Cristiano Lopes, Edileuza Muniz e Vagner Sena. Ainda 15 
pronunciaram-se a Vereadora professora Madalena e o Vereador Regi Mota. Não havendo 16 
oradores inscritos para pronunciamento na Tribuna Popular, passou-se ao Grande Expediente. 17 
Devidamente inscrita, pronunciou-se a Vereadora professora Madalena para fazer referência ao 18 
dia 10/10, dia nacional de luta contra a violência doméstica e familiar contra as mulheres, e citar 19 
diversas Proposições e Projetos de leis, de sua autoria, em que procura dar visibilidade às 20 
mulheres e suas lutas, ou mesmo inibir as práticas de violências de que são vítimas. Ao final, a 21 
Vereadora falou sobre a violência simbólica de que as mulheres são vítimas, fato que vem 22 
inviabilizando o empoderamento feminino e sua estada nos espaços (ou cargos) de decisão, 23 
aumentando assim a desigualdade de gênero existente na sociedade brasileira. Pronunciou-se o 24 
Vereador Regi Mota para denunciar o que chamou de “farra com o dinheiro público”, referindo-se 25 
aos gastos, publicados no portal da transparência, que a gestão municipal realizou com 26 
passagens de ônibus nos meses de agosto e setembro, que somam cerca de quarenta mil reais. 27 
O Vereador cobrou transparência da gestão municipal e solicitou esclarecimentos sobre os 28 
usuários das passagens, já que escutou relatos de não haver passagens disponíveis para 29 
pacientes que procuram a Secretaria Municipal de Saúde. Pronunciou-se o Vereador Ezequiel 30 
das Campanhas para falar sobre o problema no abastecimento de água com o qual os 31 
moradores do residencial Abaeteuara depararam-se no inicio da semana, e do que foi feito para 32 
solucionar provisoriamente o problema de abastecimento e, por fim, agradecer o empenho da 33 
gestão municipal por tomar imediatamente as providências no tocante à reposição das bombas 34 
para a solução definitiva do problema de abastecimento do residencial. Anunciada a Ordem do 35 
Dia, o Senhor Presidente passou a submeter ao plenário a matéria em pauta. Em pauta o Projeto 36 
de lei nº.048/2022, que “considera de Utilidade Pública municipal a entidade Associação da 37 
comunidade remanescente de quilombo do Caeté-Aquicaeté e dá outras providências”, de 38 
iniciativa do Vereador Fernandes Anselmo (Sabiá). Lido o Projeto de lei em apreço, este foi 39 
submetido à discussão pelo plenário e, não havendo debatedores inscritos, o Projeto de lei n° 40 
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048/2022 foi submetido à votação e aprovado por unanimidade pelo plenário em 2ª discussão e 41 
votação. Em pauta o Projeto de lei nº.049/2022, que “denomina a Unidade Básica de Saúde do 42 
bairro Santa Clara na cidade de Abaetetuba e dá outras providências”, de iniciativa dos 43 
Vereadores Cristiano Silva Lopes e Gilberto Raulino Costa. Lido o Projeto de lei em apreço, este 44 
foi submetido à discussão pelo plenário e, não havendo debatedores inscritos, o Projeto de lei n° 45 
049/2022 foi submetido à votação e aprovado por unanimidade pelo plenário em 2ª discussão e 46 
votação. Em pauta o Projeto de Decreto legislativo nº.011/2022, que “dispõe sobre a outorga de 47 
título de honra ao mérito à Sidney José Quaresma Perna e dá outras providências”, de  iniciativa 48 
do Vereador Aluísio Monteiro Corrêa. Lido o parecer favorável exarado pela Comissão de Justiça 49 
e Redação Final ao referido Projeto de Decreto legislativo, este foi submetido à discussão pelo 50 
plenário. Não havendo debatedores inscritos, o parecer da Comissão foi submetido à votação e 51 
aprovado por unanimidade pelo plenário em única e definitiva discussão e votação. Ato contínuo, 52 
o Senhor Presidente solicitou ao Senhor 1º Secretário que fizesse a leitura do Projeto de Decreto 53 
legislativo n° 011/2022. Submetido à discussão, não houve quem se inscrevesse para discuti-lo. 54 
Submetido à votação, o Projeto de Decreto legislativo n° 011/2022 foi aprovado por unanimidade 55 
pelo plenário em única e definitiva discussão e votação. Em pauta as Proposições Legislativas: 56 
Proposição nº.353/2022 – de iniciativa do Vereador pastor Gilberto  – o qual requer que a Mesa 57 
Diretora da Casa Legislativa, encaminhe expediente ao Excelentíssimo Deputado Estadual Fábio 58 
Freitas e ao órgão competente, solicitando sinalização horizontal e vertical de trânsito na Pa 151, 59 
pois toda a rodovia precisa ser adequada às normas de segurança, para que motoristas possam ir 60 
e vir de Belém de forma mais segura; Proposição nº.354/2022 – de  iniciativa do Vereador 61 
Fernandes Anselmo (Sabiá) – o qual requer que a Mesa Diretora deste parlamento, envie 62 
expediente a Prefeita Municipal Francineti Maria Rodrigues Carvalho, solicitando que a nobre 63 
gestora determine ao setor responsável de sua Administração a implantação urgente de um 64 
semáforo na esquina da Rua Lauro Sodré com a Travessa D. Pedro I, com o objetivo de dar maior 65 
segurança a toda população; Proposição nº.355/2022 – de iniciativa da Vereadora Jociane 66 
Bittencourt (Jô Dias) – a qual requer que a Mesa Diretora da Casa Legislativa, envie expediente a 67 
prefeitura municipal de Abaetetuba e Secretaria Municipal de Obras, solicitando a realização por 68 
equipe técnica de um levantamento dos pontos críticos de infraestrutura do bairro Francilândia 69 
que subsidie emergencialmente os serviços do citado bairro; Proposição nº.356/2022 – de 70 
iniciativa do Vereador Reginaldo Mota– o qual requer que a Mesa Executiva da Câmara que envie 71 
expediente à Prefeita Municipal de Abaetetuba, Senhora Francineti Maria Rodrigues Carvalho, 72 
que determine ao setor de habitação (Casa do Cidadão), a entrega das casas do Condomínio 73 
Chico Narrina (Bosque), para as pessoas que estão no cadastro habitacional, haja vista que o 74 
mesmo está há muito tempo desocupado, e vem sendo saqueado em suas portas, janelas, 75 
fechaduras, portões e outros; Proposição nº.357/2022 – de iniciativa do Vereador Max Fera – o 76 
qual requer que a Mesa Diretora da Casa Legislativa, encaminhe expediente a Excelentíssima 77 
Senhora Prefeita Municipal Francineti Maria Rodrigues Carvalho e Secretaria Municipal de Obras, 78 
solicitando a construção de sarjeta, meio-fio e calçamento na Travessa Coração de Jesus, 79 
localizada no bairro Algodoal, na cidade de Abaetetuba; Proposição nº.358/2022 – de iniciativa 80 
do Vereador Aluísio Monteiro Corrêa – o qual requer que esta casa encaminhe expediente a 81 
Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal Francineti Maria Rodrigues Carvalho, e a Secretária 82 
Municipal de Obras, Senhora Zenilda Trindade da Costa, solicitando imediato serviço de 83 
recuperação no leito da Rodovia Dr. João Miranda, em frente ao condomínio Rios Abaeté, onde 84 
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há dois grandes buracos, sendo um em frente ao pet shop denominado casa do criador e outro 85 
em frente a igreja evangélica casa de oração; Proposição nº.359/2022 – de iniciativa do 86 
Vereador Cristiano Lopes – o qual requer que a Mesa Executiva da Casa, envie expediente aos 87 
representantes das instituições públicas e sociedade civil organizada de nossa cidade, 88 
convidando para uma “Audiência Pública para tratar das políticas públicas existentes e 89 
inexistentes em Abaetetuba voltadas à Causa Animal, assim como de garantir melhorias e 90 
parcerias em prol da vida dos animais abandonados de nossa cidade”; Proposição nº.360/2022 – 91 
de iniciativa do Vereador Vagner Sena – o qual requer que a Mesa Diretora da Casa Legislativa, 92 
encaminhe expediente a Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal Francineti Maria Rodrigues 93 
Carvalho e a Secretaria Municipal de Obras, setor de iluminação pública, solicitando a 94 
revitalização da iluminação pública e aplicação de novas luminárias de LED no Tauerá de Beja, 95 
Zona Rural; Proposição nº.361/2022 – de iniciativa da Vereadora Edileuza Muniz – a qual requer 96 
que após aprovação em plenário, seja encaminhado a sua Excelência a Prefeita Municipal 97 
Francineti Maria Rodrigues Carvalho, para que citada gestora autorize a Secretaria de Obras e 98 
Viação, a tomar providências necessárias para o imediato serviço de aterramento e 99 
terraplenagem do Ramal do Arienga Rio, próximo ao balneario do Carmo, pois o mesmo irá 100 
atender as necessidades dos moradores, assim como do município como um todo; Proposição 101 
nº.362/2022 – de iniciativa do Vereador Ezequiel das Campanhas – o qual requer que após 102 
decisão favorável do plenário, a Mesa Diretora da Casa, envie expediente a Excelentíssima 103 
Senhora Francineti Maria Rodrigues Carvalho, Prefeita Municipal de Abaetetuba, e a Secretaria 104 
Municipal de Obras, solicitando melhorias na iluminação pública do Condomínio Abaeteuara 1 e 2, 105 
no bairro  Angélica; Proposição nº.363/2022 – de iniciativa do Vereador Gelciney Matos-Gel- o 106 
qual requer que seja encaminhado expediente a Excelentíssima Prefeita Municipal, Francineti 107 
Carvalho, a fim de determinar ao setor competente de sua administração criação e construção de 108 
paradas de ônibus para embarque e desembarque de transporte escolar em dias e horários 109 
letivos, uma na Rodovia Moura Carvalho próximo ao Ramal das Mangueiras e a outra no 110 
balneário Maria Isabel, com sinalização de faixa de pedestre, na localidade da colônia velha. 111 
Atendendo assim, ao apelo dos seus moradores. Submetidas à discussão, os Vereadores 112 
Ezequiel das Campanhas e Regi Mota defenderam a aprovação de seus requerimentos, bem 113 
como a urgência do atendimento destas demandas pelo Poder Executivo. Submetidas à votação, 114 
as Proposições em pauta foram aprovadas por unanimidade pelo plenário em única e definitiva 115 
discussão e votação. Não havendo inscritos para o horário destinado às Lideranças Partidárias e 116 
nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente deu por encerrada a presente sessão e 117 
convocou a todos para a próxima sessão ordinária, a ser realizada no dia 19 de outubro, quarta-118 
feira. Em firmeza e para constar foi lavrada a presente ata, que depois de lida e achada conforme, 119 
será aprovada pelo plenário e assinada pelos membros da Mesa.  120 
 Abaetetuba, 26 de outubro de 2022.  121 

 
 

Aluisio Monteiro Corrêa  
PRESIDENTE 

 

Gilberto Raulino Costa  
VICE-PRESIDENTE 

Cristiano Silva Lopes  
1° SECRETÁRIO 

 

Vagner Augusto de Sena Ferreira  
2º SECRETÁRIO
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