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ATA Nº.019 - SESSAO ORDINARIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 1 

ABAETETUBA, REALIZADA EM 05.06.2019. 2 

                   Aos cinco dias do mês de junho 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, Ezequiel Viégas do Rego-Ezequiel 8 

da Cosanpa, Gelciney Matos de Carvalho, Gilvaldo de Araújo Quaresma, Joaquim de 9 

Sousa Martins, José Edinício Gonçalves da Cunha, Márcio Barreto Silva, Reginaldo 10 

Rodrigues Mota-Regi e Sotério de Oliveira Fagundes. Havendo número legal o Senhor 11 

Presidente deu por aberto os trabalhos da presente sessão ordinária. No horário 12 

destinado ao Pequeno Expediente pronunciou-se o Vereador Gelciney Matos para falar 13 

que o Brasil está muito violento e que o corrente era que a Coreia era um país 14 

violento.Pronunciou-se o Vereador Sotério Fagundes para a gradecer  a presença de 15 

todos e falar da importância da audiencia que acontecerá nesta data. Disse que o povo se 16 

encontra amendrontado pela violência. Pronunciou-se o Vereador Regi Mota para 17 

agradecer ao Vereador por promover a audiência sobre segurança pública. Em seguida 18 

usou o espaço da Tribuna Popular e Grande expediente para a audiência pública sobre 19 

segurança pública. Anunciada a Ordem do dia o Senhor Presidente passou a submeter ao 20 

plenário a matéria em pauta. Em pauta para 1ª discussão e votação, o projeto de Lei 21 

nº.001/2019 de iniciativa do Vereador Gelciney Matos-GEL que eleva a manifestação 22 

carnavalesca “KANTO NU XADREZ” à patrimonio cultural imaterial do municipio de 23 

ABAETETUBA. (1ª DISCUSSÃO E VOTAÇÃO). Lido o parecer favorável da Comissão de 24 

Justiça foi submetido à discussão. Não havendo debatedores inscritos foi submetido à 25 

votação e aprovado por unanimidade. Lido o projeto de lei nº.001/2019 foi submetido à 26 

discussão. Não havendo debatedores inscritos foi submetido à votação e aprovado por 27 

unnaimidade. Em pauta para única discussão e votação o projeto de Resolução 28 

nº.001/2019 cde iniciativa do Vereador Joaquim da Pesca que altera o regimento interno 29 
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da camara inserindo mais dois parágrafos e alterando o parágrafo único do artigo 110, 30 

redefinindo criterios para comprovar a presença e justificar a ausência de Vereador ou 31 

Vereadora às sessões da Câmara Municipal de Abaetetuba e dá outras providências. Lido 32 

o parecer favorável da Comissão de Justiça foi submetido à discussão. Não havendo 33 

debatedores inscritos foi submetido à votação e aprovado por unanimidade. Lido o projeto 34 

de Resolução nº. 001/2019 foi submetido à discussão. Não havendo debatedores inscritos 35 

foi submetido à votação e aprovado por unanimidade. Em pauta a Proposição 36 

nº.148/2019 de Iniciativa do Vereador Joaquim da Pesca o qual requer, na forma 37 

regimental que a Casa encaminhe ao Gabinete do Excelentíssimo Senhor  Prefeito, 38 

Alcides Eufrásio da Conceição Negrão - Chita, para que o mesmo interceda junto ao 39 

Secretário de Obras, Nader Rodrigues de Souza, solicitando a realização de um Mutirão de 40 

Limpeza, no Bairro Angélica, na 8ª Rua, com capina e retirada de entulhos, pois referida ação 41 

irá beneficiar a vida de muitos munícipes moradores deste local. Que da decisão da Casa se 42 

dê a conhecer aos meios de comunicação e aos moradores do referido bairro; Proposição 43 

nº.149/2019 de Iniciativa do Vereador Aluisio Correa o qual requer, na forma regimental 44 

que a Casa encaminhe expediente ao Senhor Prefeito Municipal, Alcides Eufrásio Negrão 45 

- CHITA e ao Secretário Municipal de Obras, Nader Rodrigues de Souza solicitando 46 

revitalização da Avenida São Paulo, perímetro compreendido entre 05 Esquinas até o final 47 

da rua, com roçagem da vegetação, remoção de entulho, aterro, pavimentação do leito da 48 

rua e meio fio. Que da decisão da Casa Legislativa seja amplamente divulgada nos meios 49 

de comunicação e  aos moradores do citado logradouro público; Proposição nº.150/2019 50 

de Iniciativa do Vereador Ezequiel da Cosanpa o qual requer, na forma regimental que a 51 

Casa encaminhe expediente ao Senhor Alcides Negrão - Chita, Prefeito Municipal de 52 

Abaetetuba, para que direcione as Secretarias de Meio Ambiente e Agricultura, solicitando 53 

a Criação de um Plano de Ação de combate ao desflorestamento no Município de 54 

Abaetetuba. Que da decisão da Casa se dê a conhecer aos meios de comunicação e aos 55 

munícipes; Proposição nº.151/2019 de iniciativa do Vereador Fernandes Sabiá o qual 56 

requer, na forma regimental que a Casa encaminhe expediente ao Excelentíssimo Senhor 57 

Prefeito Municipal Alcides Eufrásio da Conceição Negrão – Chita, solicitando que autorize 58 
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o setor competente de seu governo os serviços de LIMPEZA e ATERRAMENTO dos 59 

ramais do Camurituba Centro, para que os moradores possam trafegar com tranquilidade. 60 

Que da decisão da Casa seja dado conhecimento aos moradores das localidades; 61 

Proposição nº.152/2019 de iniciativa do Vereador Gelciney Matos-GEL o qual requer, na 62 

forma regimental que a Casa encaminhe expediente ao Excelentíssimo Senhor Prefeito 63 

Municipal Alcides Negrão – CHITA, para o mesmo autorize a Secretaria Municipal de 64 

Obras, a proceder serviços de limpeza e aterramento no RAMAL DO CURUPEREZINHO. 65 

Que após decisão do Plenário, se dê a conhecer aos moradores do citado Ramal e aos 66 

órgãos de Imprensa de nosso Município. Proposição nº.153/2019 de iniciativa do 67 

Vereador  Gilvaldo Quaresma o qual requer, na forma regimental que a Casa encaminhe 68 

expediente ao Excelentíssimo Senhor  Helder Barbalho, Governador do Estado do Pará 69 

solicitando que seja determinado em caráter de urgência a implantação de acostamento 70 

na PA-403, no trecho entre o trevo do município de Abaetetuba e Vila de Beja. Que da 71 

decisão da Casa se dê a conhecer ao Exmo. Sr. Alcides Negrão Prefeito Municipal de 72 

Abaetetuba e aos meios de comunicação deste município; Proposição nº.154/2019 de  73 

iniciativa do Vereador Josenildo Vilhena o qual requer, na forma regimental que a Casa 74 

encaminhe expediente ao Excelentíssimo Senhor  Alcides Eufrásio da Conceição Negrão, 75 

Prefeito Municipal de Abaetetuba, solicitando que seja revitalizada e concluída com 76 

urgência a orla da Praia de Beja. Que da decisão da Casa se dê a conhecer aos 77 

moradores de Beja aos meios de comunicação de nosso município para divulgação; 78 

Proposição nº.155/2019 de iniciativa do Vereador Márcio Barreto o qual requer, na forma 79 

regimental que a Casa encaminhe expediente ao Excelentíssimo Prefeito Municipal 80 

Alcides Negrão - CHITA e ao Secretário de Obras, a REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DE 81 

NAZARÉ, (devida manutenção e serviços de melhorias) para que os moradores possam 82 

dispor de um espaço adequado para descanso e lazer. Que da decisão da Casa se dê a 83 

conhecer aos meios de comunicação e a comunidade do referido bairro; Proposição 84 

nº.156/2019 de iniciativa do Vereador João Silvano o qual requer, na forma regimental 85 

que a Casa encaminhe expediente ao Excelentíssimo Senhor Excelentíssimo Prefeito 86 

Municipal, Alcides Negrão, solicitando serviços de iluminação pública, especificamente a 87 
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colocação de 01 (uma) luminária no poste da Travessa Altino Costa, no trecho localizado 88 

atrás do Ginásio Hildo Carvalho, em face desse trecho encontrar-se às escuras, devido a 89 

em face da luminária do poste apresentar-se danificada; Proposição nº.157/2019 de 90 

iniciativa do Vereador José Edinicio o qual requer, na forma regimental que a Casa 91 

encaminhe expediente ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal Alcides Eufrásio da 92 

Conceição Negrão, solicitando que o nobre gestor autorize ao setor competente de sua 93 

administração, a proceder: aterramento, asfaltamento e meio fio da Rua Frei Galvão, 94 

localizada na Chicolândia, bairro Algodoal.  Que da decisão desta Casa se dê a conhecer 95 

aos meios de comunicação do Município bem como aos moradores daquela área; 96 

Proposição nº.158/2019 de iniciativa do Vereador Sotério Fagundes o qual requer, na 97 

forma regimental que a Casa encaminhe expediente à Sua Excelência o Prefeito 98 

Municipal Alcides Eufrásio Negrão e à Secretária Municipal de Educação Maria do 99 

Socorro Figueiró, solicitando para a Escola Francisco Marques a imediata  manutenção 100 

da central de ar da sala de informática; manutenção da instalação hidráulica dos 101 

banheiros; a aquisição de um bebedouro e a dedetização da escola para eliminar os 102 

cupins, problemas que vem prejudicando o ensino aprendizagem na escola Francisco 103 

Marques, localizada no bairro Francilândia. Que a decisão da Casa Legislativa seja 104 

amplamente divulgada nas comunidades e nos meios de Comunicação (Rádio Guarany e 105 

Rádio Conceição).  Submetidas à discussão e não havendo debatedores inscritos, foram 106 

submetidas à votação e aprovada por unanimidade. Não havendo inscritos ao horário 107 

destinado às lideranças partidárias e nada mais havendo a tratar o Senhor Presidente deu 108 

por encerrada a presente sessão, em firmeza e para constar foi lavrada a presente ata 109 

que depois de lida e achada conforme será votada pelo plenário e assinada pelos 110 

membros da Mesa.  111 

Aprovada em 07 de agosto de 2019.  112 
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