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ATA N°. 039 DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE ABAETETUBA, REALIZADA EM 04.11.2022. 

 
Aos quatro dias do mês de novembro de dois mil e vinte e dois, no plenário da Câmara 1 

Municipal de Abaetetuba, Mário Ferreira Fonseca, precisamente às 19:00 horas, o Senhor 2 

Presidente, vereador Aluisio Monteiro Corrêa, solicitou ao Senhor 1º Secretário, vereador 3 

Cristiano Silva Lopes a proceder a chamada dos Senhores Vereadores e das Senhoras 4 

Vereadoras presentes, da qual constaram o(a)s seguintes: Aluisio Monteiro Corrêa, Gilberto 5 

Raulino Costa, Cristiano Silva Lopes, Vagner Augusto de Sena Ferreira, 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, Edinho Silva e Sotério 8 

Oliveira Fagundes. Havendo número legal o Senhor Presidente deu por aberto os trabalhos da 9 

presente sessão autorizando a leitura do expediente recebido. Do expediente constou: Projeto de 10 

Lei n°. 057/2022 – que “institui medidas de doação de sangue, com o propósito de estimular a 11 

sua prática entre os servidores municipais na cidade de Abaetetuba e dá outras providências”, de 12 

iniciativa do Vereador Cristiano Lopes; Projeto de Lei n°. 059/2022, que “Institui o dia municipal 13 

do apostolado da oração no Município de Abaetetuba e dá outras providências”, de autoria do 14 

Vereador Ezequiel das Campanhas; Projeto de Decreto Legislativo n°. 013/2022, que “dispõe 15 

sobre autorização legislativa nº 002/2022 para a Prefeita Municipal ausentar-se do Município”, de 16 

autoria da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Abaetetuba; Requerimento Verbal n°. 17 

034/2022, solicitando que a Mesa Diretora encaminhe Votos de Pesar aos familiares de 18 

Claudenilza da Conceição Farias em razão de seu falecimento; Ofício n°. 251/2022-GAB/PMA, 19 

informando do convite (em anexo) que a Prefeitura Municipal de Abaetetuba recebeu para a 20 

participar da 27ª Convenção das Nações Unidas sobre mudanças climáticas (COP27), bem como 21 

da necessidade de a Prefeita se ausentar do município durante o período da referida Conferência 22 

(11 a 20 de novembro); Projeto de Decreto Legislativo n°. 012/2022 – que “dispõe sobre a 23 

outorga de título de cidadão abaetetubense ao padre Marcos José Belém Furtado e dá outras 24 

providências”, de autoria do Vereador Gelciney Matos; Projeto de lei n° 058/2022 – que 25 

“denomina a Unidade Básica de Saúde do rio Anequara, ilha pertencente à cidade de Abaetetuba, 26 

e dá outras providências” , de autoria do Vereador Cristiano Lopes; Convite para 11ª Conferência 27 
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Municipal dos Direitos da criança e do adolescente de Abaetetuba, local: Centro Bíblico, 17 de 28 

novembro, às 17h:30min; Ofício n°. 2295/DL-2022, encaminhando a Moção Legislativa n° 29 

545/2022, de autoria do Deputado DR. Wanderlan Quaresma; Ofício n°. 2.660/2022-30 

ASPOL/GAB.SEC/SEGUP, tratando sobre a manifestação preliminar à ata da audiência pública 31 

atinente à segurança pública no município de Abaetetuba; Ofício n° 1784/2022-Chefe de 32 

Gabinete, com a remessa de informações referentes ao Ofício Circular n° 215/2022-33 

ASPOL.GAB.SEC/SEGUP (PAE 2022/1280565); e Ofício Circular n°. 013/2022-ADEMA, 34 

solicitando ao Poder Legislativo Municipal a divulgação do edital n° 001/2022, o qual trata da 35 

inscrição das chapas para pleitear eleição para a composição da nova Diretoria e Conselho Fiscal 36 

da ADEMA. No horário destinado ao Pequeno Expediente, pronunciou-se o Vereador Edinho 37 

Silva para homenagear todos os servidores públicos do município pela passagem do dia 28/10 38 

(dia em que se comemora o dia do servidor público), e cobrar do Senhor Secretário Charles 39 

Tocantins o pagamento da remuneração dos servidores lotados na Secretaria Municipal de 40 

Saúde. Pronunciou-se o Vereador Regi Mota para informar a seus pares que, a partir desse 41 

momento, levará suas demandas também ao Ministério Público, já que não vem tendo êxito em 42 

seus encaminhamentos no âmbito dos Poderes do Município. Pronunciou-se o Vereador 43 

Fernandes Anselmo para informar que houve alteração no valor do montante das emendas 44 

parlamentares ao orçamento municipal previsto para 2023, bem como no limite de remanejamento 45 

de dotações na LOA 2023, fatos que a Comissão de Finanças já dialogou, segundo o Vereador, 46 

com o Poder Executivo. Os vereadores Vagner Sena, Sotério Fagundes, Cristiano Lopes e 47 

Ezequiel das Campanhas destacaram os eventos promovidos pela gestão municipal em alusão ao 48 

dia do servidor, que culminou com confraternização de hoje (04/11) em um clube da cidade. 49 

Pronunciou-se a Vereadora professora Madalena para também parabenizar os servidores 50 

públicos e ressaltar a atuação dos sindicatos de servidores para a garantia de melhores 51 

condições de salário e de trabalho ao servidor. A Vereadora também comentou sobre o resultado 52 

do 2º turno das eleições e a vitória do candidato do Partido dos Trabalhadores, Luiz Inácio Lula da 53 

Silva. Não havendo inscritos para pronunciamentos na Tribuna Popular, o Senhor Presidente 54 

deu continuidade à sessão anunciando o horário destinado ao Grande Expediente. Devidamente 55 

inscrito, pronunciou-se o Vereador Edinho Silva para denunciar o atraso no pagamento dos 56 

servidores lotados na Secretaria Municipal de Saúde, fato que, segundo o parlamentar, 57 
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impossibilitou a ida de muitos destes servidores à programação em alusão ao dia do servidor. O 58 

Vereador também discutiu acerca do objeto de sua Proposição Legislativa, por meio da qual 59 

solicita ao Poder Público - a realização de serviços de drenagem de águas pluviais e asfaltamento 60 

da faixa de acostamento da Rodovia Dr. João Miranda no trecho compreendido entre a entrada da 61 

Avenida Santo Antônio de Lisboa (antigo ramal do Castanhal II. Por fim, o vereador disse ser 62 

importante que haja a qualificação de quem executa as obras no âmbito da SEMOB, para que a 63 

Prefeitura entregue um serviço de qualidade à População. Pronunciou-se o vereador Regi Mota 64 

para discutir sobre a obra que está sendo executada no campo do Vaguito (Algodoal), e 65 

questionar o líder do governo na Câmara sobre o edital de licitação da obra, que não foi 66 

disponibilizado no Portal da Transparência; disse que a Câmara precisa agir imediatamente diante 67 

da péssima qualidade da obra. O vereador também repercutiu sobre a audiência pública que 68 

discutiu a reorganização da feira e dos mercados municipais, e disse ser contrário à proposta do 69 

governo em relação ao leiaute do projeto, argumento que os vendedores de salgados serão 70 

prejudicados com a manutenção do atual projeto. Por fim, o vereador sugeriu que a gestão 71 

municipal realize, em parceria com o Governador Helder Barbalho, a desapropriação do espaço 72 

onde funcionava a fábrica de Guaraná Amazônia, para a construção do Complexo de Mercado 73 

Misto com acesso pela Travessa Santos Dumont e Avenida 15 de agosto. Pronunciou-se o 74 

Vereador Vagner Sena para destacar o projeto de reforma dos marcados municipais e 75 

reordenação da feira municipal, no qual a gestão municipal busca oferecer melhores condições de 76 

trabalho aos vendedores ambulantes, além de viabilizar o trânsito de pedestres na área. Por fim, o 77 

Vereador discutiu sobre o tema atinente à sua Proposição Legislativa, por meio da qual requer ao 78 

Poder Público a restauração da rampa para embarque e desembarque de pessoas na Travessa 79 

Padre Pimentel. Pronunciou-se o Vereador pastor Gilberto Costa para discutir sobre a dificuldade 80 

dos feirantes e da população ribeirinha em transitar e comercializar seus produtos pela feira do 81 

município em razão da interdição da orla. Pronunciou-se o Vereador Sotério Fagundes para 82 

informar que não há atrasos no pagamento das remunerações dos servidores da saúde, já que, 83 

legalmente, só pode ser considerado como atraso o não pagamento após o quinto dia útil do mês; 84 

disse que está à disposição de qualquer servidor para investigar o motivo de eventuais atrasos. O 85 

Vereador também destacou a participação da Prefeita do município na COP27, conferência em 86 

que diversos líderes mundiais estarão discutindo e planejando questões atinentes ao clima. Por 87 
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fim, o parlamentar informou que uma equipe do DNIT esteve no município com o objetivo de 88 

viabilizar a entrega do terminal hidroviário do município, o que trará mais conforto para o 89 

embarque e desembarque da população ribeirinha ao saírem ou chegarem à sede do município. 90 

Pronunciou-se o Vereador Cristiano Lopes para prestar de contas de suas atividades 91 

legislativas, informando da visita que fez à comunidade do Camutim (zona rural do município), 92 

local onde verificou a urgência da implantação de uma Unidade Básica de Saúde. Por fim, o 93 

Vereador relatou a felicidade com que quatro comunidades das ilhas do município receberam a 94 

instalação de microsistemas de abastecimento de água do projeto Salta-Z. Pronuncio-se o 95 

Vereador Ezequiel das Campanhas para falar sobre o “projeto pés descalços”, que há vinte anos 96 

promove ações de cidadania para crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade no 97 

Município. O Vereador também disse que o projeto carece de novas parcerias para a sua 98 

expansão e solicitou a quem pudesse colaborar que ajude os idealizadores do projeto. Por fim, o 99 

Vereador informou que na próxima segunda-feira (07/11) a Prefeitura Municipal estará realizando 100 

uma força tarefa para a reposição das bombas do sistema de abastecimento de água do 101 

residencial Abaeteuaras. Pronunciou-se a Vereadora professora Madalena para dizer que ainda 102 

não conheceu o projeto de reforma dos mercados municipais, contudo, acredita que os 103 

profissionais devem ter levado em conta a acessibilidade (rampas, elevadores, corrimãos, piso 104 

tátil, etc) no escopo do projeto. A Vereadora também discutiu a necessidade de expansão das 105 

políticas de saúde mental no município, haja vista o alto índice de suicídios, principalmente entre 106 

jovens no município. Por fim, a Vereadora lamentou o rombo de 400 bilhões deixado pelo 107 

Governo Bolsonaro, e informou que a UFPA estará promovendo o VI Colóquio de Educação, no 108 

qual serão discutidos o planejamento e as políticas públicas de melhorias para o Ensino Superior; 109 

a Vereadora ressaltou que o evento contará com diversas lideranças do Baixo-Tocantins. 110 

Anunciada a Ordem do Dia, o Senhor Presidente passou a submeter ao plenário a matéria em 111 

pauta. Em pauta as Proposições Legislativas: Proposição nº.392/2022 – de iniciativa do 112 

Vereador Elder Silva – Edinho – o qual requer que a Mesa Diretora deste parlamento, envie 113 

expediente a Prefeita Municipal Francineti Maria Rodrigues Carvalho, bem como, ao setor 114 

competente de sua administração solicitando a realização de serviços de drenagem de águas 115 

pluviais e asfaltamento da faixa de acostamento da Rodovia Dr. João Miranda no trecho 116 

compreendido entre a entrada da Avenida Santo Antônio de Lisboa (antigo ramal do Castanhal II), 117 
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Av. Hildo Tavares no bairro São Sebastião; Proposição nº.393/2022 – de iniciativa do Vereador 118 

Reginaldo Mota – o qual requer que a Mesa Diretora da Casa, envie expediente a Prefeita 119 

Municipal Francineti Maria Rodrigues Carvalho, solicitando que realize, em parceria com o 120 

Governador Helder Barbalho, a desapropriação do espaço onde funcionava a fábrica de Guaraná 121 

Amazônia, para a construção do Complexo de Mercado Misto com acesso pela Travessa Santos 122 

Dumont e Avenida 15 de agosto; Proposição nº.394/2022 – de iniciativa do Vereador Vagner 123 

Sena - o qual requer que a Mesa Diretora da Casa, envie expediente a Prefeita Municipal 124 

Francineti Maria Rodrigues Carvalho e a Secretaria Municipal de Obras, solicitando a restauração 125 

da rampa para embarque e desembarque de pessoas na Travessa Padre Pimentel, perímetro 126 

compreendido entre Paragás e vale eventos (via de acesso fluvial); Proposição nº.395/2022 – de 127 

iniciativa do Vereador Gelciney Matos – Gel - o qual requer que a Mesa Diretora da Casa, envie 128 

expediente a Prefeita Municipal Francineti Maria Rodrigues Carvalho, a fim de determinar ao setor 129 

competente de sua administração a realizar a reforma total da escola Carlaide Cardoso Ferreira 130 

Jorge; Proposição nº.396/2022 – de iniciativa do Vereador pastor Gilberto – o qual requer que a 131 

Mesa Diretora da Casa, envie expediente a Prefeita Municipal Francineti Maria Rodrigues 132 

Carvalho e a Secretária de Obras, Senhora Zenilda Trindade, solicitando pavimentação asfáltica e 133 

iluminação pública para a alameda Tucumã no bairro Aviação (área da Bacabeira); Proposição 134 

nº.397/2022 – de iniciativa do Vereador Emerson Negrão – o qual requer que a Mesa Diretora da 135 

Casa, envie expediente ao Secretário de Meio Ambiente – Raphael Sereni e ao Secretário de 136 

Agricultura – Fernando Zacarias, solicitando dos mesmos a realização do projeto e posterior 137 

implantação do micro sistema de abastecimento de água (projeto Salta z) – na localidade rio 138 

Arapapu, com todos os equipamentos necessários para um perfeito funcionamento; Proposição 139 

nº.398/2022 – de iniciativa do Vereador Cristiano Lopes – o qual requer que a Mesa Diretora da 140 

Casa, envie expediente a Prefeita Municipal Francineti Maria Rodrigues Carvalho, para que 141 

direcione ao setor competente de sua administração, realizar a “construção de uma Unidade 142 

Básica de Saúde no Camotim (zona rural); Proposição nº.399/2022 – de iniciativa do Vereador 143 

Aluísio Corrêa – o qual requer que a Mesa Diretora da Casa, envie expediente a Prefeita 144 

Municipal Francineti Maria Rodrigues Carvalho e a Secretaria Municipal de Educação, solicitando 145 

a reforma nas dependências da escola Comandante Germano, bem como, a cobertura da quadra 146 

poliesportiva da mesma, situada no bairro São Lourenço; Proposição nº.400/2022 – de iniciativa 147 
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do Vereador Fernandes Anselmo - Sabiá – o qual requer que a Mesa Diretora da Casa, envie 148 

expediente a Prefeita Municipal Francineti Maria Rodrigues Carvalho, para que determine a 149 

secretaria Municipal de Obras a realizar os serviços de limpeza e terraplenagem do ramal Santo 150 

André, localizado no Apeí, o qual dá acesso ao ramal do Maranhão, entre ramal do Pirocaba e  151 

ramal do Tauerá de Beja, zona rural deste município de Abaetetuba; Proposição nº.401/2022 – 152 

de iniciativa do Vereador Sotério Fagundes – o qual requer que a Mesa Diretora da Casa, envie 153 

expediente a Prefeita Municipal Francineti Maria Rodrigues Carvalho, propondo a criação da 154 

“equipe intersetorial cuidando da minha rua”, composta por trabalhadores das secretarias 155 

municipais para a realização de um trabalho educativo que anteceda o início do asfaltamento; 156 

Proposição nº.402/2022 – de iniciativa do Vereador Ezequiel das Campanhas - o qual requer que 157 

a Mesa Diretora da Casa, envie expediente a Prefeita Municipal Francineti Maria Rodrigues 158 

Carvalho, bem como também para a Secretaria Municipal de Obras, solicitando a revitalização do 159 

canteiro central, na Rodovia Dr. João Miranda no perímetro compreendido entre a Avenida São 160 

Paulo e Pa 252 (estrada de Beja); Proposição nº.403/2022 – de iniciativa da Vereadora Jociane 161 

Bittencourt – Jô Dias - a qual requer que a Mesa Diretora da Casa, envie expediente a Prefeita 162 

Municipal Francineti Maria Rodrigues Carvalho, solicitando a criação de lei (minuta de projeto 163 

indicativo em anexo) que institui o programa municipal de certificação do artesanato de miriti no 164 

âmbito do município de Abaetetuba e dá outras providências. Submetidas à discussão, o 165 

Vereador Edinho Silva citou a lei Federal 11445/2002 e a Lei Municipal 456/2019 (que instituiu o 166 

Plano Municipal de Meio Ambiente) para a defesa de sua solicitação ao Executivo; o Vereador 167 

Regi Mota solicitou ao líder do governo na Câmara que dialogue com a prefeita acerca da 168 

viabilidade de sua solicitação, antes que o atual projeto de reestruturação da feira traga prejuízos 169 

aos que neles trabalham; o Vereador Sotério Fagundes argumentou que a solicitação do 170 

Vereador Regi Mota é inviável, primeiro pelo processo legal (e demorado) e em torno de uma 171 

desapropriação, depois pela história da empresa Guaraná Amazônia neste Município. Submetidas 172 

à votação, todas as Proposições em pauta foram aprovadas por unanimidade pelo plenário em 173 

única e definitiva discussão e votação. Em continuidade à sessão, o Senhor Presidente informou 174 

do convite que a Câmara recebeu para visitar o empreendimento da empresa Cargil, neste 175 

Município, agendada para o dia 29 de novembro. No horário destinado às Lideranças 176 

Partidárias, a Vereadora professora Madalena (PSOL) lembrou do primeiro voto feminino, que 177 
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ontem (03/11) completou noventa anos. Nessa esteira, a Vereadora falou das dificuldades e 178 

preconceitos que as mulheres têm que superar para estarem (e permanecerem) nos espaços e 179 

cargos de decisão. Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente deu por encerrada a 180 

presente sessão e convocou a todos para a próxima sessão ordinária, a ser realizada no dia 09 181 

de novembro, quarta-feira. Em firmeza e para constar foi lavrada a presente ata, que depois de 182 

lida e achada conforme, será aprovada pelo plenário e assinada pelos membros da Mesa.  183 

 Abaetetuba, 16 de novembro de 2022.  184 
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