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  ATA Nº.017 - SESSAO ORDINARIA DA CÂMARA MUNICIPAL 1 

DE ABAETETUBA, REALIZADA EM 23.05.2019. 2 

                   Aos vinte e três  dias do mês de maio de dois mil e dezenove, na Barraca de 3 

São Miguel de Beja, ao horário regimental, a Senhora Ana Alice deu boas vindas a todos 4 

os presentes e falou da alegria como moradora de Vila de Beja de receber o Colegiado da 5 

Câmara em sessão itinerante e passou a palavra ao Senhor Presidente, Vereador 6 

Reginaldo Rodrigues Mota para a abertura formal da sessão. O Senhor Presidente  7 

solicitou ao Senhor 1º Secretário, Vereador Josenildo Rodrigues Vilhena a proceder a 8 

chamada dos Senhores Vereadores e da Senhora Vereadora presentes da qual 9 

constaram o(a)s seguintes: Ademir Bitencourt Azevedo, Aluísio Monteiro Correa, Edileuza 10 

Viégas Muniz, Emerson João Negrão Rodrigues, Ezequiel Viégas do Rego-Ezequiel da 11 

Cosanpa, Fernandes de Oliveira Anselmo-Sabiá, Gelciney Matos de Carvalho, Gilvaldo de 12 

Araújo Quaresma, João Silvano Lobato Quaresma, Joaquim de Sousa Martins, José 13 

Edinício Gonçalves da Cunha, Josenildo Rodrigues Vilhena, Márcio Barreto Silva, 14 

Reginaldo Rodrigues Mota-Regi e Sotério de Oliveira Fagundes. Havendo número legal o 15 

Senhor Presidente deu por aberto os trabalhos da presente sessão ordinária e convidou a 16 

compor a Mesa a Representante da Secretaria de Assistencia Social, o Representante da 17 

SEMEC, o Secretário de Agricultura, o Administrador da Vila de Beja, Senhor Arnaldo, o 18 

Representante da Secretaria Municipal de Saúde, o Secretarip de Administração, o 19 

Secretário de Obras. No horário destinado ao Pequeno Expediente pronunciou-se o 20 

Vereador Fernandes Sabiá para justificar a sua saída antes do horário de votação dos 21 

projetos na sessão anterior, entretanto, se estivesse presente votaria contra o pedido de 22 

convocação do Prefeito por que assume as suas posições. Pronunciou-se o Vereador 23 

João Silvano Lobato Quaresma para falar sobre as dificuldades enfrentadas de formsa 24 

geral pelo município. Que espera a contribuição do governo estadual, pois ruas que foram 25 

asfakltadas por trabalhos mal feitos não prestam mais. Pronunciou-se o Vereador Marcio 26 

Barreto para dizer que para ele é uma felicidade estar em Beja ouvindo as demandas da 27 

localidade. Pronunciou-se a vereadora Edileuza para falar que realmente a Câmara 28 

deveria estar na Vila de Beja para ouvir também e especificamente a demanda de seus 29 
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moradores, e não só da cidade. Pronunciou-se o Vereador Gilvaldo para pedir votos de 30 

pesar para a família do Cabo Rego, assassinado no dia anterior na cidade. Parabenizou a 31 

receptividade dos moradores da Vila de Beja. Pronunciou-se o Vereador Emerson Negrão 32 

para dizer que a partir da presente sessão a Casa vai colher as demandas da 33 

comunidade e fazer uma só proposição assinada por todos os vereadores. Pronunciou-se 34 

o Vereador Fernandes Sabiá para falar que recebeu convocação para a sessão 35 

extraordinária na quinta-feira, mas que já está com viagem programada, assim justifica a 36 

sua ausência e pede que o projeto não seja votado em referida sessão, pois deve-se ouvir 37 

primeiro os servidores. Pronunciou-se o Vereador Ezequiel para falar de sua alegria em 38 

estar na presente sessão, entretanto, costuma estar na Vila com frequência para ouvir a 39 

demanda dos moradores. Pronunciou-se o Vereador Aluísio Corrêa para dizer que os 40 

vereadores e vereadora estão todos unidos para buscar solucionar os problemas da Vila 41 

de Beja. Pronunciou-se o Vereador Gel para falar que podem contar  com ele e espera 42 

que sejam apresentadas demandas e que o Poder Público possa também fazer a sua 43 

parte. Pronunciou-se o Vereador Sotério Fagundes para dizer que já foram feitos vários 44 

pedidos através de proposição entretanto, seria bom se a própria comunidade elegesse 45 

seu administrador. No horário destinado à Tribuna Popular devidamente acordado que os 46 

pronunciantes sertiam em número maior do que o estabelecido nas sessões não 47 

itinerantes. Pronunciou-se o Senhor Nilson Cardoso do Conselho Comunitário da Vila de 48 

Beja para propor que sejam tiradas duas pessoas da comunidade como representantes 49 

para tomar frente e lutar  pela situação da Vila de Beja pedindo a criação do Distrito de 50 

Beja. Pronunciou o Padre marcos, Pároco de Beja para falar  que a população local 51 

precisa educação, saúde, etc. Que os Vereadores são os representantes do povo de 52 

Beja, são os fiscais do povo. Que a Vila está esquecida. Que não fala apenas como 53 

religioso, mas como membro da população de Beja. Pronunciou-se o Senhor Livaldo 54 

Marcagalho, do bairro Centro para falar do oficio protocolado na Secretaria da Câmara 55 

pedindo a criação do Distrito de Beja. Que em 1665 quando começou Abaetetuba foi por 56 

Beja, então precisa o lugar ser visto de outra forma. Pronunciou-se o Senhor Dorival da 57 

Pastoral  Social-Paróquia São Paulo – que as comunidades, os ramais estão 58 
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intrafegáveis. Pediu que os Vereadores tenham mais compromisso legislando e 59 

fiscalizando a situação do município, pois as comunidades estão largadas. Pronunciou-se 60 

a Senhora Bartira para falar das dificuldades da Vila Veraneia pedindo apoio para os 61 

barraqueiros não só no mês de julho e sim o ano todo. Pronunciou-se o Senhor Ozenil 62 

para dizer que diante dos projetos e intenção de muitas empresas a se instalar na região, 63 

o povo de Beja busca a defesa das gerações futuras. Que os ônibus e carros atolam nos 64 

ramais e nada é feito. Pronunciou-se a Senhora Rosenilda Cardim para dizer que Beja 65 

acordou, pois são são lembrados no veraneio e durante as disputas eleitorais. E se não 66 

os tirarem da lama ela garante que não haverá veraneio, pois ela irá mobilizar os demais, 67 

pois não são caranguejo para viver na lama. Que a saúde é um absurdo na Vila. Que há 68 

dez anos estão com problemas na escola de Beja. Que ela comprou e prendeu cadeado 69 

na escola, pois corria o risco de desabar em cima dos alunos e professores. Pronunciou-70 

se a senhora Ana Alice para falar da quadra esportiva para a Escola Maria do Carmo, pois 71 

veio o recurso, mas parece que está voltando por falta de espaço apropriado para a 72 

construção. Falou dos trabalhadores que vão todos os dias a Abaetetuba e não 73 

conseguem trabalho; Falou sobre os ramais cheios de buracos e falta de iluminação. 74 

Disse que se faz urgente a construção de duas praças na Vila. Pronunciou-se o Senhor 75 

Edivaldo Pinho para parabenizar o Vereador Aluísio por ter três policiais na Vila na Vila, 76 

mas que é preciso mais, bem como que sejam mais capacidados do que os quais estão 77 

na Vila. Pronunciou-se o Senhor Ezequiel  para pedir empenho sobre a situação da água. 78 

Falou ao Secretário de obras que quando fizer serviços ouça primeiro a comunidade para 79 

saber os casos mais urgentes. Falou ao Presidente que precisa interesse com relação à 80 

orla da praia. Pediu aos Vereadore Professores que observem a situação da educação. 81 

Falou quanto ao meio ambiente que as fossas são jogadas para a praia  e a própria 82 

população faz isso e é preciso responsabilidade com o dinheiro público e com o meio 83 

ambiente. Pronunciou-se a Senhora Eliana Cardim, servidora do Cras da Vila para dizer 84 

que a população de Beja não tem uma política voltada para a Vila de Beja. Pronunciou-se 85 

o Senhor Emerson Brandão da Silva para falar sobre trabalho, emprego e renda. Disse 86 

que a Associação dos Empreendedores precisa de projeto que realmente mude a Vila. No 87 
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horário destinado ao Grande Expediente pronunciou-se o Vereador Silvano para dizer que 88 

na sua avaliação agora é que começa o trabalho do Prefeito, então é preciso a 89 

contribuição do povo para o pagamento de IPTU. Pronunciou-se o Vereador Marcio 90 

Barreto para falar que é muito fácil agredir na rede social, mas participar aqui das 91 

necessidades da comunidade não é fácil. É preciso sentir as demandas da comunidade. 92 

Pronunciou-se o Vereador Joaquim para dizer que é um prazer voltar à Vila. Parabenizou 93 

os moradores pela iniciativa de solicitar a sessão itinerante. Que há doze anos trabalhou 94 

na Colônia de Pescadores e quando ele estava na direção da Colônia havia muitos 95 

benefícios para os pescadores e agora não existem mais. Falou do transporte que há 96 

quatro meses o Estado não repassa os recursos ao município. Pronunciou-se o Vereador 97 

Edinício para dizer que está feliz e bem à vontade de estar presente na sessão. Que veio 98 

para escutar e quer ser ouvido para juntos encontrarem soluções. Disse que a Câmara 99 

tem quinze vereadores e cada um tem sua forma de atuar e que a Vila de Beja não pode 100 

ser ouvida só no mês de julho. Que já visitou vários ramais e sabe da condição. Que o 101 

Secretário de Administração está presente e se faz imprescindível que que se encaminhe 102 

para a Vila uma caçamba e uma máquina que fique vinte e quatro horas por dia na Vila, 103 

uma ambulância para ficar vinte e quatro horas por dia para atender os moradores da Vila 104 

de Beja. Pronunciou-se a Vereadora Edileuza para dizer que não é só o Ramal do 105 

Maranhão e sim todos os ramais que encontram-se intrafegáveis e dependem do 106 

Executivo. Muitos pedidos já foram realizados, assim, pede que o Secretário presente 107 

priorize esses pedidos. Que o papel do Vereador é propor e lutar, mas a execução 108 

depende do Executivo. Propôs que Mesa e Executivo façam uma comissão de trabalho 109 

para discutir sobre a demanda do nosso município, como projetos e outros. Pronunciou-se 110 

o Vereador Gilvaldo para falar que é necessário uma audiencia para formação de Beja em  111 

Distrito. Falou sobre as propostas feitas na época em que seu pai era vereador e que 112 

foram realizadas, que também em seu mandato tem feito varias propostas para o 113 

Executivo em prol da Vila de Beja e parabeniza a todos. Pronunciou-se o Vereador 114 

Emerson  para falar sobre as suas proposições sobvre a Vila de Beja; que os benefícios 115 

propostos para a Vila não dependem só dos vereadores como do Executivo também, 116 
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assim propôs ao Secretário de Obras a ampliação da frede de água. Pronunciou-se o 117 

Vereador Fernandes Sabiá para dizer que nesta sessão estão presentes todos os quinze 118 

vereadores  fazendo o seu papel, trabalhando todos para melhorar o município pois todos 119 

foram eleitos pela população, que na fala dos secretários esperam respostas para as 120 

demandas apresentadas. Pronunciou-se o Vereador Ezequiel para falar sobre a 121 

proposição pede mais um poço para melhoria da água, articulando para que tudo possa 122 

ser feito; referiu-se a outras proposições de sua autoria para serem executadas na Vila de 123 

Beja; que é reciso estar pronto para o debate para buscar melhorias  para a Vila. 124 

Pronunciou-se o Vereador Ademir para falar das importantes demandas da Vila e que o 125 

prefeito deveria estar presente nesta sessão de grande importância para a Vila de Beja. 126 

Pronunciou-se o Vereador Aluísio Corrêa para parabenizar a atitude do Presidente e os 127 

secretários que se fazem presentes na sessão. Falou que os policiais para ingressarem 128 

no corpo da policia passam por concurso publico, curso de formação, então todos 129 

recebem o mesmo treinamento. Pronunciou-se o Vereador Josenildo Vilhena para falar de 130 

suas proposições as quais os colegas ajudaram para serem aprovadas. Que precisamos 131 

nos unir para melhorar Beja, cidade e ilhas. Que os mnoradores de Beja podem contar 132 

com ele nesta caminhada para que tenham uma vida melhor. A União faz a força. 133 

Pronunciou-se Gelciney Matos para falar sobre as pessoas que se pronunciaram pedindo 134 

melhorias para a Vila de Beja. Agradeceu a contribuição de todos, falando da importância 135 

dessa união em prol da Vila. Pronunciou-se o Vereador Soterio Fagundes para dizer que 136 

se sente muito feliz de estar presente nesta sessão, pediu melhorias para as escolas da 137 

Vila de Beja. Falou sobre o Distrito de Beja. Que é preciso que se compreenda até onde 138 

vai o limite do administrador de Beja. Precisa propor melhorias para a comunidade. Que é 139 

favorável que mais sessões aconteçam na Vila de Beja. Pronunciou-se o Administrador 140 

de Beja, Senhor Arnaldo para falar do trabalho desenvolvido e falar do seu emprenho em 141 

lutar por melhorias para a Vila. Pronunciou-se o Secretário de Administração para dizer 142 

que não está feliz com o trabalho ocorrido por que a expectativa  era conseguir fazer tudo 143 

o que foi planejado, mas ainda estão em melhor condição que outros municípios vizinhos. 144 

Que a expedieção de alvará da Secretaria de Finanças pode ser parcelado sim, falou 145 
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sobre os projetos que já foram votados e dos que já estão em pauta na câmara. 146 

Pronunciou-se o Secretario de Meio Ambiente para falar dos trablhos desenvolvidos pela 147 

Secretaria inclusive  de Educação Ambiental  do qual inclui a Vila de Beja. Pronunciou-se 148 

a Senhora Representante da Secretaria de Assistencia para falar do trabalho realizado 149 

pela assistência como a política de assistência. Que em 2017 foi discutido o PPA e muitos 150 

moradores participaram  er a SEMAS vem trabalhando em torno dessas metas. Que 151 

existem oito CRAS funcionando e destes quatro estão no espaço urbano e quatro no 152 

espaço rural. Que todos os programas estão em alerta porque se ocorrerem os cortes 153 

previstos estes estarão ameaçados. Pronunciou-se o Senhor Moisés pela Secretaria de 154 

Meio Ambiente para falar sobre a educação ambiental, as questões das fossas sépticas 155 

que já existe solução. Pronunciou-se o Senhor Nielson da SEMEC para falar sobre as 156 

demndas apresentadas  que ele tem um olhar diferenciado sobre a educação. Que vence 157 

este ano o funco nacional de educação federal  e ainda não há qualquer posição do 158 

governo federal. Quanto à escola Rosa Maués  que estão reordenando os trabalhos, 159 

quanto à questão da orla estão empenhados para o desbloqueio do recurso. Anunciada a 160 

Ordem do Dia o Senhor Presidente passou a submeter ao plenário a matéria em pauta. 161 

Em pauta a proposição nº.135/2019 de iniciativa de todos os vereadores e vereadora a 162 

partir da demanda apresentada pela comunidade de Vila de Beja, os quais requerem  que 163 

a Câmara Municipal encaminhe os procedimentos para criação legal de Beja como 164 

Distrito; que solicite ao Exmo. Prefeito Municipal, Alcides Negrão que realize em caráter 165 

de urgência reforma dos ramais que estão intrafegáveis; iluminação para os ramais que 166 

estão às escuras; Apoio aos barraqueiros durante todo o ano, não só no mês de junho; 167 

Construção de duas praças em local a ser determinado pela comunidade; criação um 168 

imposto mensal para que possa  ser investido em benfeitorias e manutenção da praia de 169 

Beja; melhorar e cumprir as tabelas de horários da linha Beja/Abaetetuba/Beja, inclusive 170 

que seja revisto o último horário de saída da Vila de Beja que atualmente é às 17 horas; 171 

manter e melhorar a limpeza da praia, dando mais atenção a parte de baixo(areia) área 172 

conhecida como Maria Coroa  e ao final do lado esquerdo (área das ameixeiras) e as três 173 

descidas de acesso à praia; Evitar invasões, construção de residências e desmatamento 174 
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da área de preservação permanente, para que seja cuidada, preservada e aberta a 175 

visitação; Extensão dos eventos comemorativos e culturais do município de Abaetetuba 176 

até a Vila/Praia de Beja em suas datas reais: Carnaval, festival do Miriti, Semana de Arte 177 

e Folclore e Reveillon; Que sejam incluídos no calendário cultural do Município os já 178 

tradicionais festivais do Peixe e do Camarão; Que o tradicional Beja/Verão seja visto com 179 

o evento de lazer e diversão familiar proporcionando fins lucrativos principalmente para os 180 

que residem e trabalham anualmente na Praia de Beja e que dependem unicamente do 181 

comércio local para manter o sustento familiar; Que seja revisto o horário de fechamento 182 

dos bares e restaurantes aos domingos de julho e de eventos que hoje está estipulado até 183 

as 18 horas que possam seguir os horários previstos nas leis federais, estaduais e 184 

municipais; manter a legalização junto aos órgãos municipais dos bares e restaurantes 185 

que funcionam anualmente; Que sejam revistas as licenças municipais dos 186 

estabelecimentos que funcionam durante o ano todo, pois hoje é negado, expediente as 187 

licenças somente para o veraneio; Que seja revisto o uso de COPÂO durante o veraneio, 188 

em face do dano ambiental; reordenação com relação ao uso de mesas cadeiras aos 189 

bares e restaurantes e de vendas de bebidas, com a intenção de deixar livre o espaço de 190 

transito;Empreender esforços no sentido de verificar a possibilidade de rever a situação 191 

de ambulantes de forma a priorizar os moradores da Vila/praia e ramais, na intenção de 192 

não causar prejuízos, ambientais, comerciais e pessoais;   Empreender postura legal com 193 

relação ao meio ambiente haja vista que hoje as fossas são jogadas no rio; Que adquira 194 

um terreno para a construção da quadra da escola Maria do Carmo; que proceda reforma 195 

da escola Municipal Rosa Maria Carvalho. Que seja encaminhado expediente ao 196 

Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Pará, Helder Barbalho e Secretária de 197 

estado de Educação, Leila Freire pedindo resolutividade quanto a situação da Escola 198 

Estadual  São Miguel. Que da decisão da Casa se dê conhecimento aos órgãos de 199 

imprensa deste município, e à Associação de Moradores da Vila de Beja. Submetida à 200 

discussão e não havendo manifestação, foi submetida à votação e aprovada por 201 

unanimidade. Não havendo inscritos ao horário destinado às lideranças partidárias  e 202 

nada mais havendo a tratar o Senhor Presidente deu por encerrada a presente sessão, 203 
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convocou os senhores vereadores e a senhora vereadora para a sessão extraordinária no 204 

dia 23/08 em horário regimental e convidou a todos os presentes para a execução do hino 205 

nacional. Em firmeza e para constar foi lavrada a presente ata que depois de lida e 206 

achada conforme será votada pelo plenário e assinada pelos membros da Mesa.  207 

Aprovada em 07 de agosto de 2019.  208 
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