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ATA Nº.016 - SESSAO ORDINARIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 1 

ABAETETUBA, REALIZADA EM 15.05.2019. 2 

                   Aos quinze dias do mês de maio de dois mil e dezenove, no Plenário da 3 

Câmara Municipal de Abaetetuba – Mário Ferreira Fonseca – ao horário regimental, o 4 

Senhor Presidente, Vereador Reginaldo Rodrigues Mota, solicitou ao Senhor 1º 5 

Secretário, Vereador Josenildo Rodrigues Vilhena a proceder a chamada dos Senhores 6 

Vereadores e da Senhora Vereadora presentes da qual constaram o(a)s seguintes: 7 

Ademir Bitencourt Azevedo, Aluísio Monteiro Correa, Edileuza Viégas Muniz, Emerson 8 

João Negrão Rodrigues, Ezequiel Viégas do Rego-Ezequiel da Cosanpa, Fernandes de 9 

Oliveira Anselmo-Sabiá, Gelciney Matos de Carvalho, Gilvaldo de Araújo Quaresma, 10 

Joaquim de Sousa Martins, José Edinício Gonçalves da Cunha, Josenildo Rodrigues 11 

Vilhena, Márcio Barreto Silva, Reginaldo Rodrigues Mota-Regi e Sotério de Oliveira 12 

Fagundes. Havendo número legal o Senhor Presidente deu por aberto os trabalhos da 13 

presente sessão ordinária. Do expediente constou: Oficio da ALEPA ENCAMINHANDO A 14 

Moção nº196 do Deputado Carlos Bordalo que pede celeridade no inquérito que apura 15 

queda de parte da ponte da Alça Viária. Projeto de Lei nº.008/2019 de iniciativa do 16 

Vereador Regi Mota que Estabelece regras de transparência na arrecadação e aplicação 17 

de patrocínio da iniciativa privada em eventos públicos realizados/organizados pelo Poder 18 

Público no município de Abaetetuba-Pará; Projeto de Lei nº.009/2019 de iniciativa do 19 

Poder Executivo; projeto de Lei nº.010/2019 de iniciativa do Poder Executivo; Projeto de 20 

Lei nº.011/2019 de iniciativa que Dispõe sobre autorização para abertura de Crédito 21 

Especial no valor de R$ - 100.000,00 (CEM MIL REAIS); Projeto de Lei nº. 010/2019 de 22 

iniciativa do Poder Executivo que Institui Tratamento diferenciado ser dispensado à 23 

microempresa, à empresa de pequeno porte e ao micro empreeendedor e ao 24 

desenvolvimento econômico sustentável do município de Abaeretuba e dá outras 25 

providências; Projeto de Lei nº. 011/2019  de iniciativa do Poder Executivo que Cria o 26 

Sistema Municipal de consignações dispondo sobre a consignação dispondo sobre a 27 

consignação em folha de pagamento de servidores municipais ativos, inativos e 28 

pensionistas do Município e dá outras providências; Circular nº.050/2019 da Vigilância 29 
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Sanitária, encaminhando a Programação da Campanha de Vacinação contra Influenza 30 

(gripe)/2019; Circular nº.017/2019 de iniciativa do Conselho Municipal dos Direitos da 31 

Criança e do Adolescente solicitar afixação de edital para escolha unificada para 32 

conselheiros tutelares. No horário destinado ao Pequeno Expediente pronunciou-se o 33 

Vereador Fernandes Sabiá para justificar a sua saída antes do horário de votação dos 34 

projetos na sessão anterior, entretanto, se estivesse presente votaria contra o pedido de 35 

convocação do Prefeito por que assume as suas posições. Pronunciou-se a Vereadora 36 

Edileuza para pedir ao líder do governo o dia e hora da audiência que foi acertada com os 37 

servidores; Falou sobre sobre os cortes nos recursos da educação. Pronunciou-se o 38 

Vereador Ademir Bitencourt para falar sobre a verba que foi cortada da educação no país. 39 

Que se manifesta contra e está indignado com tamanho absurdo. Pronunciou-se o 40 

Vereador Josenildo Vilhena para falar sobre o corte de 40% de recursos para as 41 

universidades. Pronunciou-se o Vereador Sotério para parabenizar os assistentes sociais 42 

pelo dia 15 de maio. Dia do Assistente Social. No horário destinado à Tribuna Popular 43 

pronunciou-se o Professor Dr. Josiel do IFPA para expor uma situação preocupante, pois 44 

com os cortes eles não irão ter recursos para manter o prédio do IFPA, nem para pagar 45 

energia. Vai virar um caos a partir de agosto, não só em Abaetetuba, mas no Brasil todo. 46 

Que estão pedindo ajuda aos políticos pela influencia que eles tem. Pronunciou-se o 47 

aluno Anderson para dizer que como alunos querem a permanência do IFPA no 48 

município. Eles querem o posicionamento dos vereadores em prol dos estudantes. 49 

Questionou ausência e descaso do Prefeito com o município. Que vão esperar até que 50 

seja validado documento com a assinatura de todos os vereadores para encaminhar ao 51 

Ministério Público. Pronunciou-se o Vereador Emerson para pedir para aguardar a carta 52 

de repúdio na quarta-feira 22/05 que os vereadores apresentarão aos alunos. O horário 53 

destinado ao Grande Expediente foi destinado a uma audiência sobre transporte via táxi, 54 

e alternativo a pedido do Vereador Josenildo via proposição nº.101/2019. Anunciada a 55 

Ordem do Dia o Senhor Presidente passou a submeter ao plenário a matéria em pauta. 56 

Em pauta o projeto de lei nº006/2019 de iniciativa do Poder Executivo que Dispõe sobre 57 

autorização para abertura de Crédito Especial no valor de R$ - 771.000,00 58 
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(SETECENTOS E SETENTA E UM MIL REAIS), e dá outras providências. Lido o parecer 59 

favorável da Comissão de Justiça. Foi submetido à discussão. Não havendo debatedores 60 

inscritos foi submetido à votação e aprovado por unanimidade. Lido o parecer favorável 61 

da Comissão de Finanças foi submetido à discussão. Não havendo debatedores inscritos 62 

foi submetido à votação e aprovado por unanimidade. Lido o projeto de Lei nº.006/2019 63 

foi submetido à discussão. Pronunciou-se o Vereador Sotério Fagundes para falar que 64 

entende que o dinheiro entrou nos cofres do município, porém não foi utilizado para o fim 65 

destinado (E a lancha está na beira, se acabando). Que gostaria que o Conselho de 66 

Assistência Social decida para onde será usado o dinheiro da lancha; Que viesse explicar 67 

o que vão fazer com o recurso da verba da lancha. Que ele só vota quando cieram à 68 

Casa explicar. Pronunciou-se o Vereador Ademir para dizer que exige explicação do que 69 

aconteceu com R$.771.000,00 do recurso para a lancha  e que usaram para outros fins. 70 

Porque a lancha continua parada. É contra a votação, pois quer explicação da Secretária 71 

de Assistência Social. Pronunciou-se o Vereador Emerson Negrão para tecer comentários 72 

favoráveis ao projeto de lei e que certamente a Secretaria de Assistencia tem 73 

esclarecimentos a dar que irão tirar as dúvidas. Acordou-se que o projeto seria discutido 74 

na segunda-feira com a Secretária de Assistência e que estaria na pauta na quinta-feira 75 

23 de maio de 2019. O Senhor Presidente solicitou ao Senhor Secretário que fizesse a 76 

leitura das proposições em pauta. O Senhor Secretário fez a leitura dos seguintes textos: 77 

Proposição nº.124/2019 de Iniciativa do Vereador Aluísio Corrêa o qual requer, na forma 78 

regimental que a Casa encaminhe expediente ao Excelentíssimo Prefeito Municipal  79 

Alcides Eufrásio da Conceição Negrão que determine à Secretaria de Obras por meio do 80 

setor responsável de iluminação pública, para o entorno do cemitério da Vila de Beja, 81 

especificamente para a Rua Aurélio do Carmo. Que da decisão da Casa se dê a conhecer 82 

aos meios de comunicação e a Comunidade da referida Vila; Proposição nº.125/2019 de 83 

Iniciativa da Vereadora Edileuza Muniz a qual requer, na forma regimental que a Casa 84 

encaminhe expediente à Sua Excelência o Prefeito Municipal Alcides Eufrásio da 85 

Conceição Negrão, para que encaminhe à Secretária Municipal de Saúde, Senhora 86 

Lucilene Ribeiro, a tomar providências necessárias para a construção de uma  Unidade 87 
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Básica de Saúde  Familiar na comunidade Tauerá de Beja, a qual irá atender a 88 

comunidade local assim como as comunidades do Pirocaba, Maranhão, Guajará de alto e 89 

outras comunidades próximas, possibilitando a essas comunidades ter um atendimento 90 

de saúde melhor. Que da decisão da Casa seja dado a conhecer à Comunidade local, ao 91 

Conselho Municipal de Saúde, ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais - STTR, Paróquia 92 

das Ilhas, Z-14 Colônia de Pescadores, MORIVA e Meios de comunicação em geral; 93 

Proposição nº.126/2019 de  Iniciativa do Vereador Ezequiel da Cosanpa o qual requer, na 94 

forma regimental que a Casa encaminhe expediente ao Excelentíssimo Senhor Alcides 95 

Negrão - CHITA, Prefeito Municipal de Abaetetuba, para que direcione à Secretaria 96 

Municipal de Obras, solicitando Reparos e/ou aplicação de Pavimentação Asfáltica, na 97 

Rua Raimundo Pauxis, trecho compreendido entre Trav. Paraíso e Trav. José Gonçalves 98 

Chaves, Bairro São Lourenço. Que da decisão da Casa se dê a conhecer aos meios de 99 

comunicação de nosso Município e aos moradores da citada localidade; Proposição 100 

nº.127/2019, de Iniciativa do Vereador Fernandes Sabiá o qual requer, na forma 101 

regimental que a Casa encaminhe expediente a Secretaria de Obras solicitando a 102 

construção de 01 (uma) lombada, na 6ª Rua do Mutirão entre as ruas Manoel de Abreu e 103 

Dr. João Novaes com o objetivo de inibir alguns condutores de motos que dirigem em alta 104 

velocidade e dar maior segurança a todos, inclusive às pessoas que trafegam pelos 105 

citados Logradouros. Que da decisão da Casa se dê conhecimento aos moradores do 106 

Local; Proposição nº.128/2019 de Iniciativa do Vereador Gelciney Matos - GEL o qual 107 

requer, na forma regimental que a Casa encaminhe expediente ao Excelentíssimo Senhor 108 

Alcides Negrão – CHITA, Prefeito Municipal de Abaetetuba e ao Ilustríssimo Senhor 109 

Nader Rodrigues de Souza, solicitando dos mesmos a imediata realização dos serviços 110 

de limpeza e aterramento nos Ramais São João e Santo Expedito, na Localidade 111 

Itacuruçá. Que da decisão da Casa se dê conhecimento aos moradores dos citados 112 

ramais e aos meios de comunicação aqui existentes; Proposição nº.129/2019 de Iniciativa 113 

do Vereador Gilvaldo Quaresma o qual requer, na forma regimental que a Casa 114 

encaminhe expediente ao Excelentíssimo Senhor ALCIDES NEGRÃO – Prefeito 115 

Municipal, para que determine a secretaria competente a realizar em caráter de urgência 116 
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os serviços de terraplenagem do ramal da Brasília até a comunidade Nazaré e os acessos 117 

às comunidades São Miguel, Santa Maria, São domingos e Vila Canaã, todas localizadas 118 

no  Itacuruça-Alto. Que da decisão da Casa se dê a conhecer à Associação da 119 

Comunidade do Rio Atacuruçá-Alto, e aos meios de comunicação do Município de 120 

Abaetetuba; Proposição nº.130/2019 de Iniciativa do Vereador Josenildo Vilhena o qual 121 

requer, na forma regimental que a Casa encaminhe expediente ao Excelentíssimo Senhor 122 

Prefeito Municipal Alcides Eufrásio da Conceição Negrão, e ao Ilustríssimo Senhor 123 

Secretário Municipal de Obras, Nader Rodrigues de Souza, solicitando em caráter de 124 

urgência revitalização da Trav. Benedito Monteiro, Bairro Aviação. Que da decisão da 125 

Casa se dê a conhecer aos meios de Comunicação sediados em nossa cidade; 126 

Proposição nº.131/2019 de Iniciativa do Vereador Márcio Barreto o qual requer, na forma 127 

regimental que a Casa encaminhe expediente ao Excelentíssimo Senhor Alcides Negrão - 128 

CHITA, Prefeito Municipal de Abaetetuba, para que determine ao setor competente de 129 

sua administração a implantação de iluminação pública, no Canteiro Central, perímetro 130 

compreendido entre D. Pedro II e Rodovia Dr. João Miranda. Que da decisão da Casa se 131 

faça a divulgação deste trabalho, através dos meios de comunicação de nosso município; 132 

Proposição nº.132/2019 de Iniciativa do Vereador Sotério Fagundes o qual requer, na 133 

forma regimental que a Casa encaminhe expediente ao Excelentíssimo Senhor Prefeito 134 

Municipal, Alcides Eufrásio Negrão e à Ilustríssima Secretária Municipal de Educação, 135 

Senhora Maria do Socorro Figueiró para as devidas providências, no sentido determinar a 136 

reforma, ampliação e cobertura da área central da Escola Francisco Leite Lopes; 137 

Reiterando pedido já feito através da proposição nº 001/2018 de autoria desse vereador, 138 

datada 19/02/2018. Que da decisão desta Casa, seja encaminhado expediente aos meios 139 

de comunicação e publicidade dos bairros de nossa cidade para o conhecimento dos 140 

moradores; Proposição nº.133/2019 de Iniciativa do Vereador José Edinício o qual requer, 141 

na forma regimental que a Casa encaminhe expediente ao Gerente da Caixa Econômica 142 

Federal de Abaetetuba, solicitando que o mesmo se faça presente neste Poder 143 

Legislativo, em data oportuna, para prestar esclarecimentos à população sobre alguns 144 

transtornos que vem ocorrendo na Caixa Econômica como: Falta de dinheiro nos caixas 145 
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eletrônicos, Falta de envelopes para depósitos, Filas extensas entre outros. Que da 146 

decisão da Casa se dê a conhecer à população, através dos órgãos de imprensa do 147 

Município; Proposição nº.134/2019 de Iniciativa do Vereador Ademir Bitencourt o qual 148 

requer, na forma regimental que a Mesa Diretora desta Casa, no uso de suas atribuições, 149 

realize uma audiência pública para tratarmos sobre as navegações nos rios de 150 

Abaetetuba. E que sejam encaminhados convites a todas as organizações sociais, 151 

populares e povo em geral. E ainda que seja dada publicidade a este ato. Submetidas à 152 

discussão e não havendo debatedores inscritos, foi submetida à votação e aprovada por 153 

unanimidade. Não havendo inscritos ao horário destinado às lideranças partidárias e nada 154 

mais havendo a tratar o Senhor Presidente deu por encerrada a presente sessão, em 155 

firmeza e para constar foi lavrada a presente ata que depois de lida e achada conforme 156 

será votada pelo plenário e assinada pelos membros da Mesa.  157 

Aprovada em 05 de junho de 2019.  158 

 159 

Reginaldo Rodrigues Mota 160 

PRESIDENTE DA CMA 161 

 162 

Emerson João Negrão Rodrigues 163 

VICE-PRESIDENTE 164 

 165 

Josenildo Rodrigues Vilhena 166 

1º SECRETÁRIO 167 

 168 

Joaquim de Sousa Martins 169 

2º SECRETÁRIO 170 


