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ATA N°. 044, DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE ABAETETUBA, REALIZADA EM 30.11.2022. 

 
Aos trinta dias do mês de novembro 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 
Maria Madalena Silva da Silva, Max Willian Sousa Farias, Reginaldo Rodrigues Mota, Fernandes 7 
de Oliveira Anselmo, Emerson João Negrão Rodrigues, Edinho Silva e Sotério Oliveira Fagundes. 8 
Havendo número legal o Senhor Presidente deu por aberto os trabalhos da presente sessão 9 
submetendo à discussão a ata da sessão ordinária do dia 23/11/2022. Não havendo quem 10 
discutisse o conteúdo da ata, esta foi submetida à votação e aprovada por unanimidade pelo 11 
plenário em única e definitiva discussão e votação. Em prosseguimento, o Senhor Presidente 12 
autorizou a leitura do expediente recebido. Do expediente constou: Projeto de Decreto 13 
legislativo n°. 018/2022, que “concede comenda do mérito Nazaré Lobato a escritora Francineti 14 
Maria Rodrigues Carvalho e dá outras providências”, de autoria do Vereador Gelciney Matos de 15 
Carvalho; Projeto de Decreto legislativo n°. 019/2022, que “concede título de cidadão 16 
abaetetubense a Gustavo Bemerguy Sefer e dá outras providências”, de autoria do Vereador 17 
Gelciney Matos de Carvalho; Requerimento Verbal n°. 038/2022, solicitando da Mesa Diretora 18 
que encaminhe votos de pesar aos familiares de Hildebrando Costa Ribeiro Júnior, falecido 19 
recentemente, oriundo do Gabinete do Vereador Cristiano Lopes; Ofício n°. 126/2022, 20 
endereçado à Comissão de Educação da Câmara Municipal de Abaetetuba, informando sobre a 21 
suspensão do processo eleitoral menosprezado pela Comissão eleitoral da Escola Dr. Francisco 22 
Leite Lopes; Ofício n°. 0606/2022-SEMEIA/PMA, respondendo Ofício n° 287/2022-CMA, o qual 23 
solicita informações sobre quais medidas o órgão ambiental estaria adotando para o efetivo 24 
cumprimento da Lei Municipal n° 639/2022; Ofício n° 026/2022 - da Comissão Eleitoral para o 25 
Processo Eleitoral para Diretor(a) da Esc. Dr. Francisco Leite Lopes. No horário destinado ao 26 
Pequeno Expediente, pronunciou-se o Vereador Aluísio Corrêa para justificar as ausências do 27 
Vereador Gelciney Matos, que representa o Poder Legislativo em uma reunião para debater a 28 
instalação dos empreendimentos da empresa Cargil no Município, e da Vereadora Jô Dias, em 29 
razão de problemas de saúde. Pronunciou-se o Vereador Edinho Silva para parabenizar os 30 
organizadores do Círio da padroeira do Município e, em especial, o Bispo D. José Maria. Contudo, 31 
o parlamentar lamentou a dificuldade por que passaram os romeiros que participaram da romaria 32 
fluvial, pelo fato de a orla não ter um local apropriado para o embarque e desembarque de 33 
passageiros. Pronunciou-se o Vereador Emerson Negrão para lamentar o falecimento do Senhor 34 
Hildebrando Costa Ribeiro Júnior, e lembrar a contribuição do médico no curso da pandemia do 35 
Coronavírus. O parlamentar também solicitou que a Mesa Diretora emita a 2ª via do título de 36 
cidadão abaetetubense que o médico recebeu do parlamento municipal. Pronunciou-se o 37 
Vereador Regi Mota para também solidarizar-se com os familiares do Dr Hildebrando Costa 38 
Ribeiro Júnior, em face do falecimento do médico. O Vereador também elogiou a atuação da 39 
Polícia Militar no Município e solicitou à Mesa Diretora que encaminhe votos de congratulações 40 
em nome do Senhor Helde Alain Corrêa da Silva, Comandante do 31º BPM, em reconhecimento 41 
pelo trabalho desenvolvido pelo batalhão em prol da sociedade abaetetubense. Pronunciou-se a 42 
Vereadora Edileuza Muniz para repercutir sobre o falecimento do médico Hildebrando Costa, e 43 
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sobre o processo eleitoral para a direção da Escola Leite Lopes, ressaltando que é a favor de 44 
eleições diretas nas escolas, e que a Comissão de Educação da Casa Legislativa acompanha o 45 
andamento do pleito. Pronunciou-se o Vereador Vagner Sena para prestar condolências à 46 
Senhora Zenilda Trindade, Secretária Municipal de Obras, em face do falecimento de seu genitor, 47 
e solicitar que a Mesa Diretora possa estar encaminhando votos de pesar aos familiares do 48 
Senhor José Trindade, em razão do falecimento do citado. Pronunciou-se o Vereador Sotério 49 
Fagundes para também repercutir sobre o processo eleitoral da Escola Leite Lopes e parabenizar 50 
os organizadores do Círio da padroeira do Município. Pronunciou-se o Vereador Ezequiel das 51 
Campanhas para informar que a Vila de Beja encontra-se com problemas no abastecimento de 52 
água, e do esforço que a Cosampa vem empreendendo para a resolução do problema. O 53 
Vereador também repercutiu sobre mais um caso de suicídio de jovens no Município e alertou 54 
todos os pais para estarem alerta em relação ao comportamento de seus filhos. Pronunciou-se a 55 
Vereadora professora Madalena Silva, quem fez sua autodescrição e repercutiu sobre os 56 
dezesseis dias de ativismo pelo fim da violência contra a mulher. Nesse sentido, a Vereadora 57 
destacou a atuação dos coletivos “mulheres contra a maré” e “Lesbitrans” no sentido de discutir 58 
políticas públicas e ações contra a violência contra as mulheres. Chegado o horário destinado à 59 
Tribuna Popular, pronunciou-se a Senhora Cleidiane dos Santos Gomes, moradora da Avenida 60 
São Paulo. Na ocasião, a oradora denunciou o péssimo estado dos últimos sessenta metros da 61 
Avenida São Paulo. Segundo a moradora, a parte final da avenida encontra-se sem pavimentação 62 
asfaltica, com muitos entulhos e com grande número de buracos. Além disso, a oradora falou que 63 
este trecho da avenida está sem iluminação pública, o que vem propiciando um sentimento de 64 
insegurança nos moradores. Ao final, a oradora agradeceu a oportunidade e cobrou dos Senhores 65 
Vereadores providências em relação às demandas dos moradores. Pronunciou-se o Senhor 66 
Tenente Coronel Helde Alain Corrêa da Silva, Comandante do 31º BPM. Na ocasião, o Coronel 67 
falou da atuação da Polícia Militar no Município, e ressaltou a redução em 53% nos crimes de 68 
furto e roubo, graças à instalação do sistema de monitoramento da Policia Militar, o qual conta 69 
com 13 câmeras, e a eficiência do patrulhamento ostensivo. Outro ponto de destaque pontuado 70 
pelo Comandante foi o período de 40 dias em que não se tem registro de nenhum homicídio no 71 
Município, e o patrulhamento (das 08:00 às 20:00) dos ramais do Município. Por fim, o Coronel 72 
falou dos esforços que a Policia Militar tem feito para estender as políticas de segurança pública 73 
para região das ilhas da cidade e agradeceu a Casa Legislativa por abrir esse espaço na presente 74 
sessão para esclarecer a população sobre a atuação da instituição. Passou-se então ao Grande 75 
Expediente. Devidamente inscrito, pronunciou-se o Vereador Edinho Silva para destacar o 76 
clamor da população por melhorias na infraestrutura das vias públicas municipais em que pese o 77 
esforço do governo do Estado em disponibilizar asfalto, por meio de programas estaduais. O 78 
parlamentar apontou o inchaço na folha de pagamentos do Executivo como principal motivo para 79 
grande parte dos problemas de infraestrutura da cidade, bem como a falta de responsabilidade da 80 
gestão de recursos públicos. Ao final, o Vereador citou o artigo 144 da Constituição Federal e 81 
solicitou que a gestão municipal auxilie a Policia Militar na efetivação das políticas de segurança 82 
no Município; disse não entender os motivos pelos quais a saúde pública não se desenvolve no 83 
município, e ressaltou que não cabe ao Legislativo a execução e a administração dos serviços 84 
públicos, mas que tem cumprido seu papel de fiscalizar e de propor os serviços que considera 85 
essenciais para o Executivo. Pronunciou-se o Vereador Emerson Negrão para solicitar ao líder 86 
do governo na Câmara que agende uma reunião com a Secretária de Obras do Município, a fim 87 
de discutir sobre o cronograma de limpeza pública dos bairros, já que o atual cronograma não 88 
vem sendo observado e trata-se de um serviço essencial, que não pode ser acumulado. 89 
Pronunciou-se o Vereador Regi Mota para parabenizar a Senhora Cleidiane por denunciar a 90 
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situação caótica do trecho final da Avenida São Paulo. O Vereador também discutiu acerca da 91 
necessidade de o Poder Executivo Municipal prestar auxílio às forças de segurança pública, em 92 
especial a Polícia Militar. Além disso, o parlamentar elogiou a atitude do Vereador Emerson 93 
Negrão em cobrar o cumprimento do cronograma do serviço de limpeza pública mesmo sendo 94 
este da base do governo. Afirmou também que o Círio fluvial foi bastante prejudicado pela 95 
dificuldade de embarque e desembarque dos romeiros. Por fim, cobrou a realização de concurso 96 
público municipal, já que, segundo o parlamentar, haverá um grande quantitativo de servidores 97 
demitidos pelo Poder Executivo. Pronunciou-se o Vereador Fernandes Anselmo para repercutir 98 
sobre as reivindicações que a Senhora Cleidiane fez ao usar a Tribuna Popular. Argumentou que 99 
o Município cresceu bastante, e é praticamente impossível que os parlamentares conheçam todos 100 
os problemas da cidade; nesse sentido, disse ser fundamental que os cidadãos ocupem a Tribuna 101 
Popular e tragam ao conhecimento do Legislativo suas demandas, para que os parlamentares 102 
possam reivindicar junto à Administração municipal o seu atendimento. Pronunciou-se a 103 
Vereadora Edileuza Muniz para também repercutir sobre as reivindicações feitas no horário 104 
destinado à Tribuna Popular, no entanto, frisou que não é função típica do Legislativo a execução 105 
dos serviços públicos. A Vereadora também comentou sobre o processo eleitoral da Escola Leite 106 
Lopes, disse que a Comissão de Educação da Câmara está atenta ao processo e reafirmou o seu 107 
apoio irrestrito às eleições diretas para a direção das escolas. Ao final, a Vereadora disse que 108 
membros da Comissão de Educação visitaram a Escola Santo Antônio (Moju Miri) a fim de 109 
averiguar a denúncia de falta de merenda e de inacessibilidade dos alunos à escola, por conta da 110 
deteriorização da ponte em frente à escola. A parlamentar disse que existe sim um grave 111 
problema de infraestrutura naquela escola, mas, ao contrário do que foi afirmado na sessão 112 
ordinária anterior, a escola não possui alunos cadeirantes e não foi verificado na unidade a falta 113 
de merenda escolar. Pronunciou-se o Vereador Vagner Sena para discutir sobre sua Proposição 114 
Legislativa, em pauta na Ordem do Dia, por meio da qual solicita à Administração a instalação de 115 
luminária de LED na rodovia Pa 409 (início da rodovia de acesso a Beja) até o final do bairro 116 
Jarumã. Pronunciou-se o Vereador Max Fera para sugerir que o contrato entre a empresa 117 
responsável pelos serviços de iluminação pública e a gestão municipal seja revogado, já que, 118 
segundo o Vereador, é nítida a morosidade na prestação do serviço. Ao final, o Vereador 119 
defendeu a aprovação de sua Proposição Legislativa, por meio da qual solicita à Administração a 120 
implantação de uma UTI Neonatal no Município de Abaetetuba. Pronunciou-se o Vereador 121 
Sotério Fagundes para agradecer o Comandante do 31º Batalhão de Polícia Militar por estender 122 
o patrulhamento ostensivo às comunidades rurais do Município, mas ressaltou a necessidade de 123 
que a Instituição possa estar esclarecendo a metodologia de abordagem dos policiais, para que a 124 
PM possa ser mais bem quista dentro das comunidades. O parlamentar também repercutiu sobre 125 
a visita que a Comissão de Educação realizou na escola Santo Antônio em razão da denúncia 126 
feita na sessão ordinária anterior. O Vereador disse que identificou, na escola, graves problemas 127 
na estrutura, contudo não verificou a falta de merenda, bem como a existência de alunos 128 
cadeirantes naquela unidade escolar, como foi colocado em sessões anteriores, e lamentou a 129 
falta de verdade nos argumentos do Vereador que trouxe à Casa Legislativa a denúncia. 130 
Pronunciou-se o Vereador Cristiano Lopes para discutir sobre o objeto de sua Proposição 131 
Legislativa, por meio da qual solicita à Administração municipal a padronização das calçadas da 132 
Rodovia Dr. João Miranda, perímetro compreendido entre a rua Haroldo Araújo (esquina da 133 
empresa Antárctica)  até o portal da cidade, a fim de facilitar a mobilidade urbana e garantir 134 
segurança aos cidadãos que utilizam os passeios públicos para a realização de caminhadas. 135 
Pronunciou-se a Vereadora professora Madalena Silva para criticar os novos cortes para 136 
investimento em saúde no orçamento do Executivo Federal para 2023, na ordem de 1,6 bilhões 137 
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de reais. A parlamentar também discutiu sobre o movimento no âmbito da URE da região em 138 
alterar a atual modalidade de ensino (SOME) da Escola situada no rio Ajuaí para a modalidade de 139 
regular de ensino, o que vem preocupando alunos e os profissionais da educação que ali atuam. 140 
Por fim, a parlamentar debateu acerca da luta antirracista, ressaltando a atuação do coletivo 141 
SANKOFA, e discutiu sobre mais um caso de suicídio no município e disse que existe um déficit 142 
no número de profissionais para atuar nas políticas de saúde mental, sendo este um dos entraves 143 
para a expansão das políticas voltadas à saúde mental no Município. Anunciada a Ordem do Dia, 144 
o Senhor Presidente passou a submeter ao plenário a matéria em pauta. Em pauta o Projeto de 145 
lei nº.058/2022, que “denomina a Unidade Básica de Saúde do rio Anequara, ilha pertencente à 146 
cidade de Abaetetuba e dá outras providências”, de iniciativa do Vereador Cristiano Silva Lopes. 147 
Lido o parecer favorável exarado pela Comissão de Justiça e Redação Final ao Projeto de lei em 148 
apreço, o Senhor Presidente passou a submetê-lo à discussão pelo plenário. Não havendo 149 
debatedores inscritos, o parecer da Comissão foi submetido à votação e aprovado por 150 
unanimidade pelo plenário em única discussão e votação. Ato contínuo, o Senhor Presidente 151 
solicitou ao Senhor 1º Secretário que fizesse a leitura do Projeto de lei n° 058/2022. Submetido à 152 
discussão, não houve debatedores inscritos. Submetido à votação, o Projeto de lei n° 058/2022 foi 153 
aprovado por unanimidade pelo plenário em 1ª discussão e votação. Em pauta o Projeto de lei 154 
nº.060/2022, que “autoriza o Poder Executivo Municipal, a realizar a cessão de parte de imóvel 155 
público para a Cooperativa de Trabalho de Catadores de Materiais Recicláveis de Abaetetuba - 156 
COOCAMARA e dá outras providências”, de iniciativa do Poder Executivo. Lido o parecer 157 
favorável exarado pela Comissão de Justiça e Redação Final ao Projeto de lei em apreço, o 158 
Senhor Presidente passou a submetê-lo à discussão pelo plenário. Não havendo debatedores 159 
inscritos, o parecer da Comissão foi submetido à votação e aprovado por unanimidade pelo 160 
plenário em única discussão e votação. Em continuidade, o Senhor Presidente solicitou ao Senhor 161 
1º Secretário que fizesse a leitura do Projeto de lei n° 060/2022. Submetido à discussão, não 162 
houve debatedores inscritos. Submetido à votação, o Projeto de lei n° 060/2022 foi aprovado por 163 
unanimidade pelo plenário em 1ª discussão e votação. Em pauta o Projeto de lei nº.062/2022, 164 
que “considera de Utilidade Pública Municipal a associação de oradores da área do ramal do 165 
União e dá outras providências”, de iniciativa do Vereador Aluísio Monteiro Corrêa. Lido o parecer 166 
favorável exarado pela Comissão de Justiça e Redação Final ao Projeto de lei em apreço, o 167 
Senhor Presidente passou a submetê-lo à discussão pelo plenário. Não havendo debatedores 168 
inscritos, o parecer da Comissão foi submetido à votação e aprovado por unanimidade pelo 169 
plenário em única discussão e votação. Em prosseguimento, o Senhor Presidente solicitou ao 170 
Senhor 1º Secretário que fizesse a leitura do Projeto de lei n° 062/2022. Submetido à discussão, 171 
não houve debatedores inscritos. Submetido à votação, o Projeto de lei n° 062/2022 foi aprovado 172 
por unanimidade pelo plenário em 1ª discussão e votação. Projeto de Decreto legislativo 173 
nº.014/2022, “que concede título de cidadão abaetetubense a Domingos Sávio Mourinho de 174 
Almeida e dá outras providências”, de iniciativa do Vereador Max Willian Sousa Farias. Feita a 175 
leitura do parecer favorável exarado pela Comissão de Justiça e Redação Final ao Projeto de 176 
Decreto legislativo em apreço, o Senhor Presidente passou a submetê-lo à discussão pelo 177 
plenário. Não havendo inscritos para discuti-lo, o parecer da Comissão foi submetido à votação e 178 
aprovado por unanimidade pelo plenário em única e definitiva discussão e votação. Em 179 
continuidade, o Senhor Presidente solicitou ao Senhor 1º Secretário que fizesse a leitura do 180 
Projeto de Decreto legislativo n° 014/2022. Submetido à discussão, não houve quem se 181 
inscrevesse para debater a matéria. Submetido à votação, o Projeto de Decreto legislativo n° 182 
014/2022 foi aprovado por unanimidade pelo plenário em única e definitiva discussão e votação. 183 
Em pauta o Projeto de Decreto legislativo nº.015/2022, que “concede título de cidadã 184 
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abaetetubense a Maria Osvalda da Cruz Rocha e dá outras providências”, de iniciativa do 185 
Vereador Max Willian Sousa Farias. Feita a leitura do parecer favorável exarado pela Comissão 186 
de Justiça e Redação Final ao Projeto de Decreto legislativo em apreço, o Senhor Presidente 187 
passou a submetê-lo à discussão pelo plenário. Não havendo inscritos para discuti-lo, o parecer 188 
da Comissão foi submetido à votação e aprovado por unanimidade pelo plenário em única e 189 
definitiva discussão e votação. Em continuidade, o Senhor Presidente solicitou ao Senhor 1º 190 
Secretário que fizesse a leitura do Projeto de Decreto legislativo n° 015/2022. Submetido à 191 
discussão, não houve quem se inscrevesse para debater a matéria. Submetido à votação, o 192 
Projeto de Decreto legislativo n° 015/2022 foi aprovado por unanimidade pelo plenário em única e 193 
definitiva discussão e votação. Em pauta o Projeto de Decreto legislativo nº.016/2022, que 194 
“dispõe sobre a outorga de título de honra ao mérito e dá outras providências” de iniciativa da 195 
Vereadora Maria Madalena Silva da Silva. Feita a leitura do parecer favorável exarado pela 196 
Comissão de Justiça e Redação Final ao Projeto de Decreto legislativo em apreço, o Senhor 197 
Presidente passou a submetê-lo à discussão pelo plenário. Não havendo inscritos para discuti-lo, 198 
o parecer da Comissão foi submetido à votação e aprovado por unanimidade pelo plenário em 199 
única e definitiva discussão e votação. Em continuidade, o Senhor Presidente solicitou ao Senhor 200 
1º Secretário que fizesse a leitura do Projeto de Decreto legislativo n° 016/2022. Submetido à 201 
discussão, não houve quem se inscrevesse para debater a matéria. Submetido à votação, o 202 
Projeto de Decreto legislativo n° 016/2022 foi aprovado por unanimidade pelo plenário em única e 203 
definitiva discussão e votação. Em pauta o Projeto de Decreto legislativo nº.017/2022, que 204 
“dispõe sobre autorização legislativa nº.003/2022 – para a Prefeita Municipal ausentar-se do 205 
Município”, de iniciativa da Mesa Executiva da Câmara. Feita a leitura do parecer favorável 206 
exarado pela Comissão de Justiça e Redação Final ao Projeto de Decreto legislativo em apreço, o 207 
Senhor Presidente passou a submetê-lo à discussão pelo plenário. Na ocasião, o Vereador 208 
Edinho Silva ressaltou a necessidade de que o Senhor vice-Prefeito assuma, de fato, a chefia do 209 
Poder Executivo na ausência da Senhora Prefeita, conforme preceitua o artigo 58 da Lei Orgânica 210 
Municipal. Ainda em discussão, o Vereador Regi Mota disse ser contrário à viagem da Prefeita, 211 
justificando que o Município está enfrentando diversas mazelas, citando a situação posta pela 212 
Senhora Cleidiane Gomes, na Tribuna Popular, e a insuficiência de leitos de internação no 213 
Município. Submetido à votação, o parecer da Comissão foi aprovado por maioria absoluta; 214 
obtendo votos contrários dos Senhores Vereadores Regi Mota e Edinho Silva. Ato contínuo, o 215 
Senhor Presidente solicitou ao Senhor 1º Secretário que fizesse a leitura do Projeto de Decreto 216 
legislativo n° 017/2022. Submetido à discussão, o Vereador Regi Mota reafirmou seu repúdio à 217 
viagem da Senhora Prefeita ao exterior, criticando a Casa Legislativa por votar o que chamou de 218 
“passeio” da chefe do Executivo. Ainda em discussão, o Vereador Edinho Silva disse que, 219 
contabilizando os dias em que a Prefeita esteve no Egito com os que estará novamente em 220 
viagem, serão vinte dias nos quais o Município estará “sem Prefeito”. Além disso, o parlamentar 221 
lembrou que o ônus de tais viagens recairão sobre o contribuinte, já que serão necessárias mais 222 
cinco diárias para a efetivação da viagem. Por sua vez, Vereador Sotério Fagundes disse que o 223 
governo municipal jamais se eximiu de suas responsabilidades, e que a própria gestão municipal 224 
reconhece que muito precisa ser feito para melhorar a prestação dos serviços públicos no 225 
município. Contudo, frisou que grande parte dessas deficiências vêm de gestões anteriores; até 226 
por isso, vê a viagem da Prefeita como alternativa para a resolução de diversos problemas por 227 
quais a atual gestão vem enfrentando, já que, certamente, a gestora do Município trará novos 228 
conhecimentos acerca de Gestão Pública. Por fim, o Vereador Aluisio Corrêa frisou que, ao 229 
contrário da informação trazida pelo Vereador que lhe antecedeu, o Município não terá custo 230 
algum com a viagem da Senhora Prefeita ao exterior, já que todos os custos da viagem serão 231 
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arcados pela organização do evento. Submetido à votação, o Projeto de Decreto legislativo n° 232 
017/2022 foi aprovado por 10 votos a favor, contra 2 votos contrários (dos Senhores vereadores 233 
Regi Mota e Edinho Silva) em única e definitiva discussão e votação. Em pauta as Proposições 234 
Legislativas: Proposição nº.444/2022 – de iniciativa do Vereador Emerson Negrão – o qual 235 
requer que a Mesa Executiva envie expediente ao Senhor Charles Cézar Tocantins de Souza – 236 
Secretário Municipal de Saúde, solicitando do mesmo a aquisição de um aparelho de 237 
ultrassonografia e centrífuga industrial, para atender as necessidades de nosso Município, 238 
conforme destinação de emenda parlamentar ao orçamento; Proposição nº.445/2022 – de 239 
iniciativa do Vereador Vagner Sena – o qual requer que a Mesa Diretora da Câmara encaminhe 240 
expediente a Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal Francineti Maria Rodrigues Carvalho e a 241 
Secretaria Municipal de Obras solicitando a instalação de luminária de LED na rodovia Pa 409 242 
(início da rodovia de acesso a Beja) até o final do bairro Jarumã; Proposição nº.446/2022 – de 243 
iniciativa dos Vereadores Reginaldo Mota e Aluísio Corrêa – os quais requerem que a Mesa 244 
Executiva da Casa Legislativa envie expediente a Excelentíssima  Senhora Francineti Maria 245 
Rodrigues Carvalho, Prefeita constitucional deste Município, solicitando a construção de uma UBS 246 
na localidade rio Piquiarana, em terreno ao lado da comunidade, próximo a escola da localidade; 247 
Proposição nº.447/2022 – de iniciativa do Vereador Cristiano Silva Lopes – o qual requer que a 248 
Mesa Executiva da Casa, envie expediente a Excelentíssima Senhora Francineti Carvalho, 249 
Prefeita Municipal de Abaetetuba para que direcione ao setor competente de sua Administração, a 250 
realizar a “padronização das calçadas da Rodovia Dr. João Miranda, perímetro compreendido 251 
entre a rua Haroldo Araújo (esquina da empresa Antárctica)  até o portal da cidade, visando 252 
facilitar a mobilidade urbana, assim como, utilizá-las para realização de exercício físico por meio 253 
de caminhadas da população que busca melhor qualidade de vida; Proposição nº.448/2022 – de 254 
iniciativa da Vereadora Edileuza Muniz – a qual requer que a Mesa Executiva da Câmara 255 
Municipal de Abaetetuba envie expediente a sua Excelência a Prefeita Municipal Francineti Maria 256 
Rodrigues Carvalho, solicitando reforma e cobertura da quadra poliesportiva da Escola Dr. Vicente 257 
Maués, no município de Abaetetuba; Proposição nº.449/2022 – de iniciativa do Vereador 258 
Gelciney Matos – Gel – o qual requer que a Mesa Diretora da Casa envie expediente a 259 
Excelentíssima Senhora Francineti Maria Rodrigues Carvalho, Prefeita Municipal de Abaetetuba, 260 
solicitando a construção de um Posto de Saúde, com todos os profissionais e equipamentos 261 
necessários para um bom funcionamento, na localidade rio Sapocajuba para que as pessoas da 262 
citada comunidade possam ser acompanhadas e diagnosticadas por profissionais da saúde. 263 
Ressalte-se que esse posto também irá beneficiar e atender outras localidades vizinhas; 264 
Proposição nº.450/2022 – de iniciativa da Vereadora Jô Dias – a qual requer que a Mesa 265 
Diretora da Casa encaminhe expediente a Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal Francineti 266 
Maria Rodrigues Carvalho e a Secretaria Municipal de Obras solicitando providências quanto à 267 
reforma da ponte de embarque e desembarque ao rio Jaquarequara, localizada à rua Barão do 268 
Rio Branco, bairro Algodoal; Proposição nº.451/2022 – de iniciativa da Vereadora Madalena S. 269 
da Silva - a qual requer que a Mesa Executiva da Casa envie expediente a Excelentíssima 270 
Prefeita Francineti Carvalho e à Secretaria de Obras, solicitando a construção de uma canaleta 271 
com grade na esquina da rua Padre Piffel com a Travessa D. Pedro I; Proposição nº.452/2022 – 272 
de iniciativa do Vereador Max Fera – o qual requer que a Mesa Diretora da Casa Legislativa 273 
encaminhe expediente a Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal Francineti Maria Rodrigues 274 
Carvalho, a Secretaria de Estado de Saúde Pública e ao Governador Helder Barbalho solicitando 275 
a implantação de uma UTI Neonatal no Município de Abaetetuba; Proposição nº.453/2022 – de 276 
iniciativa do Vereador Gilberto Raulino Costa – o qual requer que a Mesa Diretora da Casa 277 
Legislativa encaminhe expediente a Excelentíssima Prefeita Municipal e a Secretária Municipal de 278 
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Obras, solicitando serviço de meio fio adequado para que a água possa escoar livremente no 279 
perímetro compreendido  entre Travessa José Gonçalves Chaves, com a quinta rua Nova, bairro 280 
Aviação, uma vez que é de extrema importância o término da obra, em virtude de ser um meio 281 
capaz de garantir a preservação da pavimentação asfáltica, contra a enxurrada, evitando assim 282 
danos ao pavimento da mesma; Proposição nº.454/2022 – de iniciativa do Vereador  Reginaldo 283 
Rodrigues Mota – Regi – o qual requer que a Mesa Executiva da Casa Legislativa envie 284 
expediente à Secretária de Administração do Município,  solicitando o número total de 285 
funcionários contratados pelo Município referente a todas Secretarias; Proposição nº.455/2022 – 286 
de iniciativa do Vereador Fernandes Anselmo – o qual requer que a Mesa Executiva envie 287 
expediente a Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal, solicitando que autorize a Secretaria de 288 
Obras a realizar os serviços de manutenção de 07 (sete) pontos de luminárias na rua D. Oscar 289 
Romero, no bairro Cristo Redentor, trazendo mais segurança aos moradores e transeuntes; 290 
Proposição nº.456/2022 – de iniciativa do Vereador Aluísio Corrêa – o qual requer que a Mesa 291 
Executiva envie expediente a Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal de Abaetetuba, 292 
encaminhando Projeto Indicativo de lei (anexo) que institui a semana municipal de controle 293 
populacional  de cães e gatos; cria, o dia da castração de cães e gatos no município de 294 
Abaetetuba e dá outras providenciais; Proposição nº.457/2022 – de iniciativa do Vereador 295 
Ezequiel das Campanhas – o qual requer que a Mesa Executiva da Casa envie expediente a 296 
Companhia de Saneamento do Pará (Cosanpa), solicitando a limpeza do poço do Algodoal na 297 
cidade de Abaetetuba. Submetidas à discussão, os Vereadores Regi Mota e Emerson Negrão 298 
defenderam a aprovação de suas solicitações, bem como a necessidade urgente da materialidade 299 
dos serviços. Submetidas à votação, as Proposições em pauta foram aprovadas por unanimidade 300 
pelo plenário em única e definitiva discussão e votação. No horário destinado às Lideranças 301 
Partidárias, o Vereador Fernandes Anselmo informou que será o líder do Partido Liberal (PL) na 302 
Câmara. Em continuidade, os líderes do PV, PT, PSD e MDB dedicaram felicitações ao Vereador 303 
Fernandes Anselmo, em face da passagem do aniversário do parlamentar. Nada mais havendo a 304 
tratar, o Senhor Presidente deu por encerrada a presente sessão e convocou a todos para a 305 
próxima sessão ordinária, a ser realizada no dia 07 de dezembro, quarta-feira. Em firmeza e para 306 
constar foi lavrada a presente ata, que depois de lida e achada conforme, será aprovada pelo 307 
Plenário e assinada pelos membros da Mesa.  308 
 Abaetetuba, 14 de dezembro de 2022. 309 
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