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ATA N°. 037 DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE ABAETETUBA, REALIZADA EM 19.10.2022. 

 

Aos dezenove 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, Vereador Cristiano Silva 3 
Lopes a proceder 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 
Jociane de Jesus Bitencourt Dias, Maria Madalena Silva da Silva, Reginaldo Rodrigues Mota, 7 
Fernandes de Oliveira Anselmo, Gelciney Matos de Carvalho, Emerson João Negrão Rodrigues, 8 
Edinho Silva e Sotério Oliveira Fagundes. Havendo número legal, o Senhor Presidente deu por 9 
aberto os trabalhos da presente sessão submetendo à discussão as atas das sessões ordinárias 10 
dos dias 21 e 28 de setembro de dois mil e vinte dois. Não havendo quem questionasse o 11 
conteúdo das atas, o Senhor Presidente então as submeteu à votação pelo plenário; tendo estas 12 
sido aprovadas por unanimidade em única e definitiva discussão e votação. Em prosseguimento o 13 
Senhor Presidente autorizou que fosse feita a leitura do expediente recebido. Do expediente 14 
constou: Projeto de lei n° 053/2022, que “Regulamenta a utilização de áreas públicas do 15 
municipio de abaetetuba como praças e outros à utilização de quiosques, trailers e assemelhados 16 
e dá outras providências”, de autoria do Vereador Cristiano Lopes; e Ofício n°056/2022 – 17 
PARÓQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, comunicando que a visita peregrina da imagem 18 
de Nossa Senhora da Conceição à Câmara Municipal de Abaetetuba acontecerá no dia 26/10, às 19 
oito horas. No horário destinado ao Pequeno Expediente, pronunciou-se o Vereador Cristiano 20 
Lopes para prestar contas de suas atividades legislativas e informar das feitas à zona rural do 21 
municipio. Pronunciou-se a Vereadora professora Madalena, quem fez sua autodescrição e 22 
homenageou todos os professores pela ocasião do dia do professor, comemorado no último dia 23 
15 de outubro. Pronunciou-se o Vereador Edinho Silva para solidarizar-se com os moradores do 24 
residencial Angelim, pelos doze anos de luta em prol de suas moradias, e também cobrar do 25 
Senhor Secretário de Educação a observância do PCCR dos profissionais da educação. 26 
Pronunciou-se o Vereador Vagner Sena para repercurtir sobre a abertura da XI Semana do Bebê, 27 
promovida por diversas Secretarias do governo Municipal. Pronunciou-se o Vereador Regi Mota 28 
para falar sobre a dificuldade que o Município tem de conseguir leitos de internação, e criticar o 29 
Poder Público por este se manter inerte, e não resolver este grave problema. Pronunciou-se o 30 
Vereador Sotério Fagundes para também repercutir sobre a abertura da “XI Semana do Bebê” e 31 
desejar boas-vindas ao moradores do residencial Angelim. Pronunciou-se o Vereador Ezequiel 32 
das Campanhas para solicitar da Mesa Diretora que encaminhe votos de pesar aos familiares de 33 
Thamires Jennifer, em decorrência de seu falecimento. No horário destinado à Tribuna Popular, 34 
representado as duzentas e trinta familias cadastradas no Programa de habitação do governo 35 
Federal (Residencial Angelim, Abaettuba-Pa), pronunciaram-se as Senhoras Inês Nunes dos 36 
Santos e Adriana Alvez Cardoso. Na ocasião, as oradoras fizeram um apelo à gestão municpal 37 
municipal para que haja a imediata entrega das casas às famílias, tendo em vista o iminente 38 
perigo de invasão das residências por pessoas não cadastradas no programa. As oradoras 39 
alegaram que o prazo para a conclusão do empreendimento habitacioanal encerrou-se na última 40 
semana, e que as casas já estão prontas para serem habitadas, restando apenas o desfecho por 41 
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parte dos órgãos competentes. Ao final de seus pronunciamentos, as oradoras agradeceram a 42 
oportunidade de serem ouvidas e solicitaram dos Senhores Vereadores que intervenham junto 43 
aos órgãos competentes para que, ainda neste ano, possam receber do Poder Público a tão 44 
sonhada casa própria, ainda que inacabada. Neste caso, a Senhora Inês Nunes disse que os 45 
moradores estão dispostos a assinarem termo de responsabilidade pela conclusão das moradias. 46 
Em atenção à solicitação dos pretensos moradores do residencial Angelim, o Senhor Presidente 47 
disse que encaminhará expediente solicitando esclarecimentos do setor de habitação do governo 48 
municipal e da Caixa Econômica Federal sobre o andamento da obra. Em continuidade, 49 
pronunciou-se o Senhor Caio Nery para agredecer a Casa Legislativa pela tramitação do Projeto 50 
de lei n° 049/2022, através do qual os Senhores Vereadores Cristiano Lopes e Gilberto Raulino 51 
homenageiam o trabalho, o legado e a memória do Senhor Clemir de Araújo Nery, médico e irmão 52 
do orador. Passou-se então ao Grande Expediente. Devidamente inscrito, pronunciou-se o 53 
Vereador Fernandes Anselmo para informar aos cadastrados no programa habitacional MCMV 54 
(residencial Angelim) que conversou com a Prefeita há cerca de quinze dias sobre o prazo para a 55 
entrega das casas, e foi informado de que, em razão do período eleitoral, não foi possível realizar 56 
a entrega das moradias às famílias. Em face disso, o Vereador sugeriu que fosse formada uma 57 
comissão composta de Vereadores e representantes das famílias para discutir com o Executivo 58 
acerca de um cronograma para a entrega das moradias. Pronunciou-se o Vereador Aluísio 59 
Corrêa para informar que a Mesa Executiva encaminhará expediente solicitando que o setor 60 
responsável pelo programa MCMV no município e aos representantes da Caixa Econômica 61 
Federal, a se fizerem presentes, na sede do Poder Legislativo Municipal, dia 24/10, às 16:00 62 
horas, a fim de definirem o prazo para a entrega das moradias. Para a referida reunião, o 63 
Vereador também convidou representantes das famílias. Em questão de ordem, o Vereador 64 
Emerson Negrão sugeriu que a diretoria da empresa responsável pelo empreendimento 65 
habitacional também fosse convidada pela Mesa, se disponibilizando inclusive em ir à sede da 66 
empresa para notificá-la da reunião. Pronunciou-se a Vereadora Edileuza Muniz para 67 
parabenizar o movimento das famílias cadastradas no programa MCMV (residencial Angelim) pela 68 
garantia dos direitos de moradia digna. A Vereadora também parabenizou toda a classe dos 69 
professores em razão do dia 15 de outubro, dia do professor, e cobrou do Senhor Secretário 70 
Municipal de Educação o cumprimento do prazo que o próprio Secretário, em diálogo com a 71 
Comissão de Educação do Poder Legislativo, propôs para o enquadramento destes profissionais 72 
nas classes devidas dentro do Plano de Carreira dos profissionais. Ao final, a Vereadora 73 
repercutiu sobre a abertura da XI Semana do Bebê e discutiu acerca das grandes dificuldades por 74 
que passam as mulheres deste município em conseguir acessar as políticas públicas de 75 
prevenção ao câncer de mama. Pronunciou-se o Vereador Gelciney Matos para discutir sobre a 76 
necessidade da criação da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer para o fomento e promoção 77 
do esporte e do lazer no município. O Vereador disse não entender o porquê de alguns 78 
Vereadores, que também trabalham em prol do desenvolvimento do esporte no município, 79 
votarem contra a criação da referida Secretaria. Deste modo, o Vereador solicitou apoio de seus 80 
pares para que, em breve, o Poder Executivo possa contar em sua estrutura administrativa com a 81 
Secretaria Municipal de Esporte. Além disso, o Vereador alertou os demais Vereadores sobre a 82 
necessidade de rever o Projeto de lei n° 047/2022, em pauta na Ordem do Dia, haja vista que a 83 
questão dos sons automotivos em âmbito municipal carece de regulamentação e espaços para a 84 
promoção dos eventos, além da observância de parâmetro ambientais. Posto isso, o Vereador 85 
sugeriu que tal Proposição fosse retirada de pauta e que o autor da proposta possa trazer maiores 86 
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esclarecimentos sobre o pretenso diploma legal. Pronunciou-se a Vereadora professora 87 
Madalena para prestar solidariedade aos familiares de Ernesto Campos e lembrar a grande 88 
contribuição que este deixou para a cultura abaetetubense, especialmente no campo da dança. A 89 
parlamentar também mostrou descontentamento com a gestão municipal que, ao contrário de 90 
alguns de seus pares, só tem executado cerca de oito por cento de todas as demandas 91 
encaminhadas ao Poder Público, citando, inclusive, diversas ações propostas por seu mandato, 92 
que não tiveram êxito junto ao Executivo Municipal. Por fim, a Vereadora cobrou do Executivo um 93 
espaço digno para o embarque e desembarque dos ribeirinhos, garantindo a este dignidade e o 94 
seu direito constitucional de ir e vir. Pronunciou-se o Vereador Emerson Negrão para também 95 
homenagear os professores pela passagem do dia 15 de outubro e reafirmar a necessidade de 96 
acesso pelas mulheres às políticas públicas que efetivamente venham prevenir o câncer de 97 
mama. Pronunciou-se o Vereador Edinho Silva para criticar o descaso da gestão municipal com 98 
a saúde pública, o que ser constatado, segundo o Vereador, com o não funcionamento do hospital 99 
municipal desde que foi adquirido pela atual gestão. Pior seria, disse o Vereador, se o município 100 
não contasse com o Hospital Regional do Baixo-Tocantins. Por fim, o parlamentar discutiu sobre o 101 
objeto de sua Proposição Legislativa, através da qual solicita ao Poder Público o conserto do 102 
transformador defeituoso, ou aquisição de um gerador de energia (conjugado), para a escola 103 
municipal São Raimundo, localizada no Rio Paruru, para fins de restabelecer a conservação 104 
adequada da merenda escolar. Pronunciou-se a Vereadora Jô Dias para colocar-se à disposição 105 
das famílias cadastradas no programa habitacional do governo federal e informar à população da 106 
conclusão da reforma do Posto de Saúde do rio Maracapucú. A parlamentar também ressaltou a 107 
importância das campanhas de prevenção do câncer de mama, e a importância do autoexame e, 108 
ao final, convidou toda a população a participar da sessão especial alusiva ao “outubro rosa”, que 109 
será realizada no próximo dia 27/10, na sede deste Poder Legislativo. Pronunciou-se o Vereador 110 
Regi Mota para sugerir o registro em ata da reunião agendada pelo Presidente da Casa, em que 111 
se discutirão as demandas dos futuros moradores do residencial Angelim; também reafirmar seu 112 
apoio à luta do Vereador Gelciney Matos em prol da criação da Secretaria Municipal de Esporte e 113 
Lazer. O Vereador ainda criticou a lentidão no andamento das obras no campo do Vaguito 114 
(Algodoal) e também cobrou do Poder Público a imediata construção de uma rampa de acesso, 115 
na orla municipal, a fim de possibilitar mais dignidade aos moradores das ilhas quando de sua 116 
chegada à sede do município. Por fim, o Vereador sugeriu ao atual Presidente do Poder 117 
Legislativo que uma comissão de Vereadores possa estar indo à Belém do Pará, a fim de cobrar 118 
da Secretaria de Estado de Saúde a regulamentação dos leitos de internação destinados a este 119 
município. Pronunciou-se o Vereador Sotério Fagundes destacar o empenho da gestão 120 
municipal em garantir os direitos da 1ª infância, a exemplo da realização da “XI Semana do Bebê”. 121 
O Vereador parabenizou a manifestação pacífica e organizada dos futuros moradores do 122 
residencial Angelim e lembrou os esforços que atual Prefeita, em 2019, dispensou para que vários 123 
empreendimentos habitacionais pudessem chegar ao município. O Vereador também destacou 124 
que, apesar do bom andamento nas obras, a gestão municipal só poderá realizar a entrega das 125 
residências caso tenha o aval da Caixa Econômica Federal. Por fim, o Vereador sugeriu a seus 126 
pares que dialoguem com os respectivos deputados que apoiaram em relação à questão de leitos 127 
de internação para o município e sobre quais propostas estes parlamentares têm para resolver 128 
esse grave problema do município. Pronunciou-se o Vereador Ezequiel das Campanhas para 129 
prestar contas de suas atividades parlamentares e discutir sobre a sua Proposição Legislativa, 130 
através da qual solicita que seja viabilizado em caráter de urgência o serviço de limpeza da rede 131 
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de abastecimento de água da Cosanpa com hidrojateador, em alguns pontos do nosso município. 132 
Pronunciou-se o Vereador Aluísio Corrêa para informar aos demais Vereadores que já 133 
encaminhou expediente solicitando que a Secretaria de Estado de Saúde receba os 134 
parlamentares, sem, contudo, ter uma resposta positiva da referida Secretaria. Também lembrou 135 
que a orla municipal encontra-se interditada pela justiça, o que impossibilita a realização de 136 
qualquer obra naquele local. Por fim, o Vereador disse que, caso algum Vereador queira ir à 137 
Belém tentar ser recebido pelo Secretário de Estado de Saúde sem, contudo, receber as devidas 138 
diárias, este está à disposição para acompanhá-los. Anunciada a Ordem do Dia, o senhor 139 
Presidente passou a submeter ao Plenário a matéria em pauta. Em pauta o Projeto de lei 140 
nº.047/2022, que “cria o dia do som automotivo no âmbito do município de Abaetetuba e dá 141 
outras providências”, de iniciativa do Vereador Max Willian de Sousa Farias. A pedido dos 142 
Vereadores e a fim de garantir maior entendimento sobre a proposta de lei de autoria do ilustre 143 
Vereador Max Wilian, o Senhor Presidente, com a aquiescência do plenário, decidiu retirar da 144 
pauta o Projeto de lei n° 047/2022 e deu sequência à Ordem do Dia solicitando ao Senhor 1º 145 
Secretário que fizesse a Leitura das Proposições Legislativas em pauta, a saber: Proposição 146 
nº.364/2022 – de iniciativa da Vereadora Madalena Silva – a qual requer que a Mesa Diretora 147 
deste parlamento, envie expediente a Prefeita Municipal Francineti Maria Rodrigues Carvalho, 148 
bem como, a Secretaria Municipal de Assistência Social, solicitando a efetivação do projeto 149 
indicativo o qual dispõe de campanha permanente de enfrentamento ao assédio e à violência 150 
sexual no Município de Abaetetuba; Proposição nº.365/2022 – de iniciativa do Vereador Emerson 151 
Negrão – o qual requer que a Mesa Diretora da Casa, envie expediente a Prefeita Municipal 152 
Francineti Maria Rodrigues Carvalho e a Secretaria Municipal de Saúde, solicitando atendimento 153 
de saúde (ação itinerante) de 15 (quinze) em 15 (quinze) dias com equipe de: médico, enfermeiro, 154 
técnico de enfermagem, cardiologista, pediatra, geriatra, etc... na localidade rio Caripetuba; 155 
Proposição nº.366/2022 – de iniciativa do Vereador Max William - o qual requer que a Mesa 156 
Diretora da Casa, envie expediente a Prefeita Municipal Francineti Maria Rodrigues Carvalho e a 157 
Secretaria Municipal de Saúde, solicitando a reforma do Posto de Saúde do Algodoal, localizado 158 
no referido bairro; Proposição nº.367/2022 – de iniciativa do Vereador Reginaldo Mota - o qual 159 
requer que a Mesa Diretora da Casa, envie expediente a Prefeita Municipal Francineti Maria 160 
Rodrigues Carvalho, solicitando o pagamento do décimo quarto salário, para os funcionários do 161 
município; Proposição nº.368/2022 – de iniciativa do Vereador Aluísio Corrêa – o qual requer que 162 
a Mesa Diretora da Casa, envie expediente a Prefeita Municipal Francineti Maria Rodrigues 163 
Carvalho, solicitando a implantação de luminárias nos refletores em frente ao cemitério Nossa 164 
Senhora da Conceição, e que tais luminárias fiquem permanentes no local; Proposição 165 
nº.369/2022 – de iniciativa do Vereador Vagner Sena – o qual requer que a Mesa Diretora  da 166 
Casa, envie expediente a Prefeita Municipal Francineti Maria Rodrigues Carvalho e a Secretaria 167 
Municipal responsável, solicitando que seja estendido para a zona rural o projeto “natal nos 168 
bairros”, e que venha atender a comunidade Vila Pontilhão e comunidades adjacentes (Curuperé 169 
Miri, Curuperézinho, Curuperé Grande, Vila Pororoca, Brasília, Mojú Miri, Alto Itacuruçá e Gapó 170 
Açu); Proposição nº.370/2022 – de  iniciativa dos Vereadores Max William e Cristiano Lopes – os 171 
quais requerem que a Mesa Diretora  da Casa, envie expediente a Prefeita Municipal Francineti 172 
Maria Rodrigues Carvalho, solicitando a construção de um espaço esportivo na praça do bairro 173 
São Sebastião, cidade de Abaetetuba; Proposição nº.371/2022 – de iniciativa do Vereador 174 
Cristiano Lopes – o qual requer que a Mesa Diretora  da Casa, envie expediente a Prefeita 175 
Municipal Francineti Maria Rodrigues Carvalho, solicitando a realização de serviços de 176 
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terraplenagem, pavimentação asfáltica e iluminação pública na Rodovia Dr. João Miranda, 177 
“Alameda Jacó”, ao lado do Pantoja; Proposição nº.372/2022 – de iniciativa da Vereadora 178 
Edileuza Muniz – a qual requer que a Mesa Diretora da Casa, envie expediente a Prefeita 179 
Municipal Francineti Maria Rodrigues Carvalho e ao Excelentíssimo Senhor Governador Helder 180 
Barbalho, solicitando a construção de uma escola de Ensino Fundamental e Médio no bairro 181 
Jarumã; Proposição nº.373/2022 – de iniciativa da Vereadora Jociane Bittencourt – a qual requer 182 
que a Mesa Diretora da Casa, envie expediente a Prefeita Municipal Francineti Maria Rodrigues 183 
Carvalho e Secretaria Municipal de Obras, solicitando o serviço de construção de uma bacia em 184 
concreto no cruzamento das Travessas: Paraíso e D. Pedro I; Proposição nº.374/2022 – de 185 
iniciativa do Vereador Gelciney Matos – Gel – o qual requer que a Mesa Diretora da Casa, envie 186 
expediente a Prefeita Municipal Francineti Maria Rodrigues Carvalho, solicitando que a nobre 187 
gestora transforme o campo existente em frente à escola Leonardo Negrão, próximo a igreja São 188 
Francisco de Assis, bairro Francilândia, em um Complexo Esportivo, contendo todos os 189 
equipamentos necessários para os usuários do citado espaço esportivo; Proposição nº.375/2022 190 
– de iniciativa do Vereador Elder Silva – Edinho - o qual requer que a Mesa Diretora da Casa, 191 
envie expediente a Prefeita Municipal Francineti Maria Rodrigues Carvalho, solicitando em caráter 192 
de emergência o conserto do transformador defeituoso, ou aquisição de um gerador de energia 193 
(conjugado), para a escola municipal São Raimundo, localizada no Rio Paruru, para fins de 194 
restabelecer a conservação adequada da merenda escolar; Proposição nº.376/2022 – de 195 
iniciativa do Vereador Fernandes Anselmo – Sabiá - o qual requer que a Mesa Diretora da Casa, 196 
envie expediente a Prefeita Municipal Francineti Maria Rodrigues Carvalho, solicitando que 197 
autorize a Secretaria de Saúde a fazer a reforma imediata do Posto de Saúde Alcina Ferreira 198 
Ramos, na localidade Caeté, e que providencie o retorno do médico às consultas de 15 em 15 199 
dias, haja vista que isso já ficou acordado entre a comunidade do Caeté e o Secretário de Saúde; 200 
Proposição nº.377/2022 – de iniciativa do Vereador Ezequiel das Campanhas – o qual requer 201 
que a Mesa Diretora da Casa, envie expediente a Companhia de Saneamento do Pará 202 
(Cosanpa), solicitando que seja viabilizado em caráter de urgência o serviço de limpeza da rede 203 
de abastecimento de água da Cosanpa com hidrojateador, em alguns pontos do nosso município. 204 
Submetidas à discussão, os Senhores Vereadores Regi Mota e Edinho Silva defenderam a 205 
aprovação de seus respectivos requerimentos, bem como a imediata necessidade da execução 206 
pelo Poder Público. Submetidas à votação, as Proposições Legislativas em pauta foram 207 
aprovadas por unanimidade pelo plenário em única e definitiva discussão e votação. Não havendo 208 
inscritos para o horário destinado às Lideranças Partidárias e nada mais havendo a tratar, o 209 
Senhor Presidente deu por encerrada a presente sessão e convocou a todos para a próxima 210 
sessão ordinária, a ser realizada no dia 26 de outubro, quarta-feira. Em firmeza e para constar foi 211 
lavrada a presente ata, que depois de lida e achada conforme, será aprovada pelo plenário e 212 
assinada pelos membros da Mesa.  213 
 Abaetetuba, 09 de novembro de 2022.  214 
 

 
Aluisio Monteiro Corrêa  

PRESIDENTE 
 

Gilberto Raulino Costa  

VICE-PRESIDENTE 
Cristiano Silva Lopes  

1° SECRETÁRIO 
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Vagner Augusto de Sena Ferreira  
2º SECRETÁRIO 


