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ATA N°. 038 DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE ABAETETUBA, REALIZADA EM 26.10.2022. 

 
Aos vinte e seis 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, Max Willian Sousa Farias, 7 
Reginaldo Rodrigues Mota, Fernandes de Oliveira Anselmo, Gelciney Matos de Carvalho, 8 
Emerson João Negrão Rodrigues, Edinho Silva e Sotério Oliveira Fagundes. Havendo número 9 
legal o Senhor Presidente deu por aberto os trabalhos da presente sessão submetendo à 10 
discussão as atas das sessões ordinárias dos dias 05 e 12 de novembro. Não havendo quem 11 
questionasse o conteúdo das referidas atas, estas foram submetidas à votação e aprovadas por 12 
unanimidade pelo plenário em única e definitiva discussão e votação. Ato contínuo, o Senhor 13 
Presidente autorizou a leitura do expediente recebido. Do expediente constou: Ofício Circular n° 14 
182/2022 – SEMAGRI, informando os dias e as localidades em que serão implementados os 15 
novos elevados do sistema Salta-Z; Ofício 246/2022 – GAB./PMA, convidando os membros do 16 
Poder Legislativo para a audiência pública que discutirá a reforma dos mercados municipais  17 
(local: Assembleia de Deus, no dia 27/10, às 11 horas); Projeto de Lei n° 054/2022, que “institui a 18 
Semana municipal de controle populacional de cães e gatos; cria o dia da castração de cães e 19 
gatos no município de Abaetetuba e dá outras providências”, de autoria do Vereador Aluísio 20 
Corrêa; Projeto de Lei n° 055/2022, que “cria o Programa Horta Escolar no Município de 21 
Abaetetuba e dá outras providencias”, de autoria do Vereador pastor Gilberto Raulino Costa; 22 
Projeto de Lei n° 056/2022, que “considera de utilidade pública municipal a entidade associação 23 
dos universitários de Abaetetuba -AUAB e dá outras providências”, de autoria do Vereador 24 
Emerson Negrão. No Horário destinado ao Pequeno Expediente, pronunciou-se o Vereador 25 
Aluísio Corrêa para justificar as ausências das Senhoras Vereadoras Jô Dias e professora 26 
Madalena Silva. Pronunciou-se o Vereador Fernandes Anselmo para informar que, caso a próxima 27 
sessão ordinária seja realizada na terça-feira, dia 01/11 - em razão do feriado de finados -, não 28 
poderá participar, já que seus entes queridos estão sepultados em outro município. O Senhor 29 
Presidente, levando em conta a necessidade do Vereador Fernandes e, com objetivo de que 30 
todos os parlamentares participem da próxima sessão, propôs que esta fosse realizada no dia 31 
04/11, às 19:00 horas; proposta esta que teve o aceite do plenário. Pronunciou-se o Vereador 32 
Gelciney Matos para parabenizar a gestão municipal pela conclusão da reforma da Escola Nossa 33 
Senhora da Paz (Rio Arumanduba), lembrando que tal reforma inclusive já foi objeto de 34 
Proposição Legislativa de sua autoria. Pronunciou-se o Vereador Cristiano Lopes para também 35 
para repercutir sobre a conclusão da reforma da Escola Nossa Senhora da Paes, ressaltando a 36 
atuação do Senhor Secretário Municipal de Educação. Pronunciou-se o Vereador Edinho Silva 37 
para dizer que a Senhora Prefeita mente em suas publicações nas redes sociais, quando 38 
transfere para o governo Federal diversas situações que são de responsabilidade de seu próprio 39 
mandato de Prefeita, a exemplo do desaparecimento de milhares de dose de vacina, que até hoje 40 
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não foi explicado. Pronunciou-se o Vereador Max Fera para solicitar que a Mesa Diretora 41 
encaminhe Votos de Congratulações ao Senhor Charles Santos, SGT do Corpo de Bombeiros 42 
Militares, em face do ato heróico praticado pelo militar ao salvar uma criança de dois anos. 43 
Pronunciou-se o Vereador Vagner Sena para parabenizar os servidores da Câmara pela bela 44 
recepção à imagem peregrina de Nossa Senhora da Conceição. Pronunciou-se o Vereador Regi 45 
Mota para chamar atenção da Secretaria Municipal de Saúde, da Secretaria Municipal de Meio 46 
Ambiente e da Vigilância Sanitária em relação à disseminação de fungos nas árvores que estão 47 
na orla da praia de Beja, neste município. Pronunciou-se o Vereador Sotério Fagundes para 48 
também repercutir sobre a inauguração da Escola Nossa Senhora da Paz e destacar a passagem 49 
da “Caravana da Cidadania” pala comunidade do rio Arumanduba, levando diversas ações àquela 50 
comunidade. Pronunciou-se o Vereador Ezequiel das Campanhas para ressaltar a necessidade 51 
de aprimoramento e expansão da política de saúde mental no município, ao mencionando mais 52 
um caso de suicídio dentro do Município. No horário destinado à Tribuna Popular, pronunciou-se 53 
a Senhora Maria de Nazaré Paixão para prestar contas do recurso que o “liceu de artes e ofícios 54 
mestre José Raimundo” recebeu oriundos das emendas parlamentares para o atual exercício 55 
financeiro. Na ocasião, a oradora disse que o projeto apresentado aos parlamentares teve grande 56 
sucesso, e que qualificou um grupo significativo de mulheres (todos quilombolas) para a produção 57 
de biojoias, culminando com a apresentação das peças na “Feira Exposibron”, realizada no 58 
Estado de Minas Gerais, tendo as peças grande aceite dos que da feira participaram. Ao final, a 59 
oradora agradeceu nominalmente todos os parlamentares que destinaram emendas para o 60 
projeto e disse que o Liceu conta novamente com o recurso das emendas para a geração de 61 
renda e qualificação de mais mulheres do município. Passou-se então ao Grande Expediente. 62 
Devidamente inscrita, pronunciou-se a Vereadora Edileuza Muniz para parabenizar o projeto 63 
realizado pelo Liceu de Artes e Ofícios Mestre José Raimundo e informar que recebeu expediente 64 
oriundo do Conselho Municipal de Educação (CME), por meio do qual a entidade expõe que vem 65 
solicitando da SEMEC a folha de pagamento dos últimos meses para fins de análise e não vem 66 
tendo êxito na solicitação. Por este fato, a Vereadora solicitou que a Mesa Diretora busque 67 
informações sobre os motivos do não atendimento das demandas do CME. Pronunciou-se o 68 
Vereador Gelciney Matos para também elogiar o projeto idealizado pelo mestre José Raimundo; 69 
destacou a importância que possui a “Caravana da Cidadania” para o povo ribeirinho, 70 
especialmente para a promoção da cidadania, a prestação de serviços e para o fomento à 71 
agricultura familiar. Por fim, o Vereador discutiu acerca da necessidade da criação da Secretaria 72 
de Municipal de Esporte e Lazer, para que todas as modalidades esportivas possam se 73 
desenvolver no município, além da profissionalização de atletas. Em aparte, os Vereadores Aluísio 74 
Corrêa e Edileuza Muniz sugeriram ao Vereador Gelciney Matos que apresente a proposta de lei, 75 
com a criação da Secretaria de Esporte e Lazer, a fim de que o setor jurídico da Casa possa 76 
analisá-la. Pronunciou-se o Vereador Cristiano Lopes para solicitar da Mesa Diretora que, após 77 
deliberação do plenário, esta encaminhe “Votos de Pesar” ao Senhor Secretário Municipal de 78 
Saúde Charles Tocantins, em razão do falecimento do cônjuge do Senhor Secretário. O Vereador 79 
também prestou contas de suas atividades legislativas, citando a visita que fez ao Rio Anequara, 80 
onde se deparou com a Escola da Comunidade com sérias deficiências; já tendo levado ao 81 
conhecimento da Secretaria de Educação o fato. Pronunciou-se o vereador Emerson Negrão 82 
para sugerir ao plenário que os Votos de Pesar pelo falecimento da esposa do Senhor Charles 83 
Tocantins fosse assinado por todos os parlamentares; também discutiu sobre a sugestão do 84 
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Vereador Gelciney a respeito da criação da Secretaria Municipal de Esporte, argumentando que o 85 
Poder Executivo já conta com toda a estrutura necessária para a implantação do órgão 86 
administrativo, e que, portanto, não vê óbice à criação da pretensa Secretaria. Por fim, o Vereador 87 
discutiu sobre o objeto de sua Proposição Legislativa, em pauta na Ordem do Dia, por maio da 88 
qual chama a atenção da Secretaria Municipal de Meio ambiente solicitando para que seja feito 89 
um estudo para que se verifique a possibilidade de retirada de seis árvores, que estão dentro da 90 
área do hospital regional, e a substituição delas por outras que não causem danos à saúde da 91 
população. Pronunciou-se o vereador Edinho Silva para somar-se ao vereador Gelciney, em prol 92 
da criação da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. O parlamentar criticou a forma como as 93 
dotações da Fundação Cultural são aplicadas, afirmando que dispõe de notas fiscais que chagam 94 
a um montante de cerca de um milhão de reais apenas com gastos com palcos para a realização 95 
de eventos promovidos pela gestão municipal, em prejuízo do desenvolvimento do esporte em 96 
âmbito municipal. Ao final, o parlamentar citou a lei municipal n° 553/202, que cria o centro de 97 
controle de água, para fazer a defesa de sua Proposição Legislativa e comparou a quantidade de 98 
elevados do sistema Salta-Z criados na gestão anterior (em número de 54) com os criados pela 99 
atual gestão (em número de 4, segundo o parlamentar). Pronunciou-se o Vereador Regi Mota 100 
para denunciar a disseminação de fungos nas árvores situadas na orla da praia de Beja, e o 101 
descaso das Secretarias de Meio Ambiente e a de Agricultura com o fato. O Vereador solicitou 102 
que o líder do governo, Sotério Fagundes, faça a ponte com a gestão municipal a fim de que o 103 
problema se resolva. Além disso, o Vereador sugeriu que fosse feito um estudo a fim de verificar a 104 
nocividade (ou não) desses parasitas à saúde humana. O Vereador também se indignou com o 105 
abandono da frente da cidade, e mostrou fotografias de pessoas fazendo suas necessidades 106 
fisiológicas em público, dada a ausência de banheiros químicos na área. Ao final o Vereador 107 
clamou para que a Senhora Prefeita deixe o cargo, e pare de causar sofrimento ao povo 108 
abaetetubense. Pronunciou-se o Vereador Sotério Fagundes para lembrar a população do 109 
município e o Vereador que lhe antecedeu, que os problemas identificados na frente da cidade 110 
não surgiram há dois anos, e estranha que alguns de seus pares somente agora puderam 111 
identificá-los. Ressaltou que a oposição feita ao governo se dá de forma irresponsável, 112 
argumentando que o problema trazido pelo Vereador que relatou disseminação dos fungos nas 113 
árvores da praia de Beja poderia ser resolvido com um simples expediente encaminhado às 114 
Secretarias citadas, e não da forma como foi feita, supervalorizando o problema e trazendo 115 
desinformação aos munícipes. Pronunciou-se o Vereador Aluísio Corrêa para criticar a forma 116 
como eram implementados os elevados do microsistemas de abastecimento do projeto Salta-Z 117 
nas ilhas, onde a população era obrigada a oferecer a contra partida para receber o benefício. O 118 
Vereador também parabenizou o Poder Executivo pela iniciativa em promover a “Caravana da 119 
Cidadania”, e frisou que os problemas atinentes à orla municipal, são fruto da incompetência da 120 
antiga gestão, o que levou o Poder Judiciário, a pedido do Ministério Público, a interditar parte da 121 
obra. Anunciada a Ordem do Dia, o Senhor Presidente passou a submeter ao plenário a matéria 122 
em pauta. Em pauta o Projeto de Decreto Legislativo nº. 009/2022, que “concede título de 123 
cidadão abaetetubense”, de iniciativa do Vereador Emerson João Negrão Rodrigues. Lido o 124 
parecer favorável exarado pela Comissão de Justiça e Redação Final ao Projeto de Decreto 125 
legislativo em apreço, este foi submetido à discussão pelo plenário. Na ocasião, o Vereador Regi 126 
Mota indagou o proponente sobre quem seria o Senhor Carlos Eduardo Silva Cursino, 127 
homenageado pelo Projeto. Em reposta ao seu par, o Vereador Emerson Negrão disse que se 128 
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trata do jornalista conhecido no município como “língua de aço”. Submetido a votação, o parecer 129 
da Comissão foi aprovado por unanimidade pelo plenário em única e definitiva discussão e 130 
votação. Em continuidade, o Senhor Presidente solicitou ao Senhor 1º Secretário que fizesse a 131 
leitura do Projeto de Decreto Legislativo n° 009/2022. Submetido à discussão, o Vereador 132 
Emerson Negrão defendeu a aprovação da matéria e comentou sobre o respeito e o carinho que 133 
o jornalista Carlos Eduardo tem pelo Município. Submetido à votação, o Projeto de Decreto 134 
Legislativo n° 009/2022 foi aprovado por unanimidade pelo plenário em única e definitiva 135 
discussão e votação. Em pauta as Proposições Legislativas: Proposição nº.378/2022 – de 136 
iniciativa da Vereadora Jociane Bittencourt Dias – Jô Dias – a qual requer que a Mesa Diretora 137 
deste parlamento, envie expediente a Prefeita Municipal Francineti Maria Rodrigues Carvalho, 138 
bem como, ao setor competente, solicitando a sinalização do redutor de velocidade (lombada) na 139 
Avenida D. Pedro I (em frente a escola Geração 2000 - esquina com a rua 7 de setembro); 140 
Proposição nº.379/2022 – de iniciativa do Vereador Gelciney Matos - Gel – o qual requer que a 141 
Mesa Diretora da Casa, envie expediente a Prefeita Municipal Francineti Maria Rodrigues 142 
Carvalho e ao setor competente de sua administração, solicitando a construção de um porto com 143 
rampa “acessibilidade”, no rio Arumanduba, para acesso a escola e ao posto de saúde; 144 
Proposição nº.380/2022 – de iniciativa do Vereador Vagner Sena - o qual requer que a Mesa 145 
Diretora da Casa, envie expediente a Prefeita Municipal Francineti Maria Rodrigues Carvalho e a 146 
Secretaria Municipal de Obras, solicitando a restauração da calçada do Tiro de Guerra 08-003 em 147 
toda sua extensão; Proposição nº.381/2022 – de iniciativa do Vereador Ezequiel das Campanhas 148 
- o qual requer que a Mesa Diretora da Casa, envie expediente a Prefeita Municipal Francineti 149 
Maria Rodrigues Carvalho e a Secretaria Municipal de Obras, solicitando a reforma, construção da 150 
cobertura e iluminação da quadra esportiva da comunidade São Francisco de Assis, no bairro 151 
Francilândia; Proposição nº.382/2022 – de iniciativa da Vereadora Edileuza Muniz – a qual 152 
requer que a Mesa Diretora da Casa, envie expediente a Prefeita Municipal Francineti Maria 153 
Rodrigues Carvalho e ao Excelentíssimo Senhor Governador Helder Barbalho, solicitando a 154 
construção da cobertura de uma quadra na comunidade Sagrado Coração de Jesus, ramal Tauerá 155 
de Beja; Proposição nº.383/2022 – de iniciativa do Vereador Fernandes Anselmo - Sabiá – o qual 156 
requer que a Mesa Diretora da Casa, envie expediente a Prefeita Municipal Francineti Maria 157 
Rodrigues Carvalho e a Secretaria Municipal de Obras, solicitando que realize os serviços de 158 
asfaltamento do ramal do Maranhão; Proposição nº.384/2022 – de iniciativa da Vereadora 159 
Madalena Silva – a qual requer que a Mesa Diretora da Casa realize na Câmara Municipal de 160 
Abaetetuba a plenária “pelo povo negro”; Proposição nº.385/2022 – de iniciativa do Vereador 161 
pastor Gilberto – o qual requer que a Mesa Diretora da Casa, envie expediente a Prefeita 162 
Municipal Francineti Maria Rodrigues Carvalho e a Secretaria Municipal de Obras, solicitando 163 
pavimentação asfáltica para a alameda Açaí no bairro Aviação (área da Bacabeira); Proposição 164 
nº.386/2022 – de iniciativa do Vereador Aluísio Corrêa – o qual requer que a Mesa Diretora da 165 
Casa, envie expediente a Prefeita Municipal Francineti Maria Rodrigues Carvalho e ao Secretário 166 
de Saúde Senhor Charles Tocantins, solicitando a reforma da unidade de saúde da família – 167 
Antônia Sobrinho na localidade Colônia Nova; Proposição nº.387/2022 – de iniciativa do 168 
Vereador Max William – o qual requer que a Mesa Diretora da Casa, envie expediente a Prefeita 169 
Municipal Francineti Maria Rodrigues Carvalho e a Secretaria Municipal de Obras, solicitando a 170 
implementação da iluminação pública, com lâmpadas de LED na Avenida Hildo Tavares, 171 
localizada no bairro São Sebastião, no município de Abaetetuba; Proposição nº.388/2022 – de 172 
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iniciativa do Vereador Cristiano Lopes - o qual requer que a Mesa Diretora da Casa, envie 173 
expediente a Prefeita Municipal Francineti Maria Rodrigues Carvalho, para que direcione ao setor 174 
competente de sua administração, a efetivação de reforma no prédio da Escola Municipal Nossa 175 
Senhora do Perpétuo Socorro no rio Anequara (ilhas de Abaetetuba); Proposição nº.389/2022 – 176 
de iniciativa do Vereador Emerson Negrão - o qual requer que a Mesa Diretora da Casa, envie 177 
expediente a Prefeita Municipal Francineti Maria Rodrigues Carvalho e ao Senhor Raphael Sereni, 178 
Secretário Municipal de Meio Ambiente, solicitando dos mesmos a realização de um estudo, para 179 
que se verifique a possibilidade de retirada de seis árvores, que estão dentro da área do hospital 180 
regional, e a substituição delas por outras que não causem danos à saúde da população e nem 181 
prejuízos; Proposição nº.390/2022 – de iniciativa do Vereador Reginaldo Mota - o qual requer 182 
que a Mesa Diretora da Casa, envie expediente a Prefeita Municipal Francineti Maria Rodrigues 183 
Carvalho, solicitando a construção de banheiros públicos na orla de nossa cidade; Proposição 184 
nº.391/2022 – de iniciativa do Vereador Elder Silva - o qual requer que a Mesa Diretora da Casa, 185 
envie expediente a Excelentíssima Senhora Francineti Maria Rodrigues Carvalho - Prefeita 186 
Municipal de Abaetetuba, solicitando que a prefeitura municipal de Abaetetuba, por meio do setor 187 
de controle de qualidade de água, forneça gratuitamente insumos (produtos químicos) essenciais 188 
para o processo de tratamento e monitoramento da qualidade da água do rio (projeto Salta-z) 189 
instalados atualmente em 59 comunidades ribeirinhas. Submetidas à discussão, os Senhores 190 
Vereadores Cristiano Lopes, Regi Mota, Vagner Sena, Ezequiel das Campanhas e Edinho Silva 191 
defenderam a aprovação de seus respectivos requerimentos, bem como ressaltaram a 192 
necessidade de sua execução pelo Poder Público. Submetidas à votação, todas as Proposições 193 
em pauta foram aprovadas por unanimidade pelo plenário em única e definitiva discussão e 194 
votação. Não havendo inscritos para o horário destinado às Lideranças Partidárias e nada mais 195 
havendo a tratar, o Senhor Presidente deu por encerrada a presente sessão e convocou a todos 196 
para a próxima sessão ordinária, a ser realizada no dia 04 de novembro, sexta-feira, às 19:00 197 
horas. Em firmeza e para constar foi lavrada a presente ata que, depois de lida e achada 198 
conforme, será aprovada pelo plenário e assinada pelos membros da Mesa.  199 
 Abaetetuba, 09 de novembro de 2022.  200 
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