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ATA Nº.020 - SESSAO ORDINARIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 1 

ABAETETUBA, REALIZADA EM 12.06.2019. 2 

                   Aos doze 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, Emerson João Negrão Rodrigues, 8 

Ezequiel Viégas do Rego-Ezequiel da Cosanpa, Gelciney Matos de Carvalho, Gilvaldo de 9 

Araújo Quaresma, Fernandes de Oliveira Anselomo-Sabiá, João Silvano Lobato 10 

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

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

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

trabalhos da presente sessão ordinária. Não havendo inscritos ao horário destinado ao 14 

Pequeno Expediente nem a Tribuna Popular O Senhor Presidente passou ao horário 15 

destinado ao Grande Expediente. Devidamente inscrito pronunciou-se o Vereador Ademir 16 

Bitencourt  para questionar sobre a transparência da Conta do Banco do Brasil para o 17 

banco Santander, o que tem trazido vários transtornos aos servidores do município. 18 

Pronunciou-se o Vereador Josenildo Vilhena para falar da perseguição sobre os vigias, 19 

que inslusive eles possuem filmagem provando a perseguição; questionou sobre os 20 

seguintes pontos: reclamação de salários atrasados de servidores; filas imensas no RH 21 

da Prefeitura querendo falar com o secfetario de Finanças e ninguém o encontra no local 22 

de trabalho para o qual tem responsabilidade; reclamou do hospital Santa Rosa que 23 

estaria passando para a família Seffer em acordo político. Pronunciou-se o Vereador 24 

Ezequiel da Cosanpa para falar da perfuração de novos poços no Bairro Algodoal. 25 

Pronunciou-se o Vereador Gelciney Matos-Gel para dizer que apoia o oficio do Vereador 26 

Ezequiel para tratamento e perfuração de poços; reclamou sobre desc aso com a 27 

educação no município, sobre a falta de respeito com os professores. Pronunciou-0se o 28 

Vereador Fernandes Sabiá para questionar a fala do vereador Josenildo Vilhena sobre 29 
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passar o Hospital para a família Seffer. Disse que quem se sente incomodado com a 30 

situação deve fazer reclamação, denúncia diretamente ao Ministério Público. Pronunciou-31 

se o Vereador Marcio Barreto para falar do empenho seu pelo hospital Seffer, que pegou 32 

o carro som e reclheu assinatura para não fechar o hospital, com apoio de Regi Mota e 33 

Prefeito Chita, entretanto, conhece a forma como o Diretor do hospital Senhor Alberto 34 

maltrata o cidadão no hospital; inclusive que o procurou para socorrer uma criança de um 35 

ano que estava passando mal e não foi bem recebido, ao contrário, inclusive elougiou a 36 

Secretária de Saúde, Senhora Lucilene que o ajudou a socorrer a criança. Pronunciou0se 37 

o vereador Regi Mota para relatar situação análoga ao que o Vereador Márcio descreveu, 38 

pois com muita luta conseguiu encaminhar uma criança do neonatal, depois de ficarem 39 

empurrando de um lado para o outro, que a Secretária Lucilene que o ajudou com a 40 

ambulância para levar a criança. Disse que está tentando marcar uma audiência com o 41 

Secretário de Saúde do Estado. Anunciada a Ordem do dia o Senhor Presidente passou a 42 

submeter ao plenário a matéria em pauta. Em pauta para 2ª discussão e votação, o 43 

projeto de Lei nº.001/2019 de iniciativa do Vereador Gelciney Matos-GEL que eleva a 44 

manifestação carnavalesca “KANTO NU XADREZ” à patrimonio cultural imaterial do 45 

municipio de ABAETETUBA. (1ª DISCUSSÃO E VOTAÇÃO). Lido o projeto de lei 46 

nº.001/2019 foi submetido à discussão. Não havendo debatedores inscritos foi submetido 47 

à votação e aprovado por unanimidade. Em pauta para 1ª discussão e votação o projeto 48 

de Lei nº. 012/2019 de iniciativa do Vereador Ademir Bitencourt que Institui no município 49 

de Abaetetuba a “Semana de sensibilização e cuidado animal”. Lido o parecer favorável da 50 

Comissão de Justiça foi submetido à discussão. Não havendo debatedores inscritos foi 51 

submetido à votação e aprovado por unanimidade. Lido o projeto de lei nº.012/2019 foi 52 

submetido à discussão. Não havendo debatedores inscritos foi submetido à votação e 53 

aprovado por unanimidade. Em pauta para 1ª discussão e votação o projeto de Lei nº. 54 

013/2019 de iniciativa do Vereador Reginaldo Mota- REGI que  “Considera de Utilidade 55 

pública a entidade associação comunitária desportiva e cultural Bom Samaritano e dá 56 

outras providências”. Lido o parecer favorável da Comissão de Justiça foi submetido à 57 

discussão. Não havendo debatedores inscritos foi submetido à votação e aprovado por 58 
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unanimidade. Lido o projeto de lei nº.013/2019 foi submetido à discussão. Não havendo 59 

debatedores inscritos foi submetido à votação e aprovado por unanimidade. Em pauta 60 

para única discussão e votação o projeto de Decreto Legislativo nº.002/2019 de iniciativa 61 

do Vereador Gelciney Matos de Carvalho – GEL o qual Concede diploma de Embaixador do Esporte ao 62 

atleta Rogério Moraes e dá outras providências. Lido o parecer favorável da Comissão de Justiça 63 

foi submetido à discussão. Não havendo debatedores inscritos foi submetido à votação e 64 

aprovado por unanimidade. Lido o projeto de Decreto Lergislativo nº.002/2019 foi 65 

submetido à discussão. Não havendo debatedores inscritos foi submetido à votação e 66 

aprovado por unanimidade. Em pauta a Proposição nº.159/2019 de iniciativa do Vereador 67 

Aluísio Corrêa o qual requer, na forma regimental que a Casa encaminhe ao Prefeito 68 

Municipal de Abaetetuba, Senhor Alcides Negrão – CHITA, para que o mesmo interceda 69 

junto ao Secretário Municipal de Obras, Nader Rodrigues de Souza, solicitando serviços 70 

de limpeza e retirada de entulhos na Rua 1º de Maio, perímetro compreendido entre a 71 

Travessa Emídio Nery da Costa e Travessa Aristides dos Reis e Silva, no Bairro São 72 

Lourenço, uma vez que tal serviço irá sanar a grande quantidade de lixo e entulhos 73 

expostos na referida Travessa. Que da decisão da Casa se dê a conhecer aos meios de 74 

comunicação e aos moradores da Travessa Emídio Nery da Costa; Proposição nº.160/2019 de  75 

Iniciativa do Vereador Fernandes Sabiá o qual requer, na forma regimental que a Casa encaminhe 76 

expediente ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal Alcides Eufrásio da Conceição Negrão – Chita, 77 

solicitando que autorize o setor competente de seu governo os serviços de LIMPEZA e ATERRAMENTO 78 

dos ramais do Camurituba Beira, para que os moradores possam trafegar com tranquilidade. Que da 79 

decisão da Casa seja dado conhecimento aos moradores das localidades; Proposição nº.161/2019, de 80 

iniciativa do Vereador Gelciney Matos-GEL o qual requer, na forma regimental que a Casa encaminhe 81 

expediente ao Senhor Alcides Eufrásio da Conceição Negrão, que cumpra o dever de autorizar a 82 

Secretaria de Obras e Aviação do Município, para promover os serviços de aterro e terraplenagem 83 

do RAMAL DO PIRATUBA, para garantir a todos e todas que moram e utilizam o referido ramal a 84 

dignidade necessária a que os mesmos tem direito, no ir e vir em seu dia a dia. Que da decisão da 85 

Casa se dê a conhecer aos moradores do Ramal do Piratuba e aos órgãos de Imprensa local; 86 

Proposição nº.162/2019, de iniciativa do Vereador Gilvaldo Quaresma o qual requer, na 87 

forma regimental que a Casa encaminhe expediente ao Excelentíssimo Senhor ALCIDES 88 

EUFRÁSIO DA CONCEIÇÃO NEGRÃO, Prefeito Municipal deste município, solicitando 89 
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que seja determinado à Secretaria de Obras a urgente REFORMA DA PONTE E A 90 

RAMPA DA RUA PADRE. VICENTE MITIDIERI, NA COMUNIDADE IGARAPÉ BATISTA; 91 

Proposição nº.163/2019, de iniciativa do Vereador Josenildo Vilhena o qual requer, 92 

na forma regimental que a Casa encaminhe expediente ao ao Prefeito Municipal senhor 93 

Alcides Negrão – CHITA, veemente apelo em nome do interesse público, para que seja 94 

construído o tão sonhado AUDITÓRIO PÚBLICO, que seria uma resposta as 95 

necessidades de nossa sociedade de ter um espaço digno para realizar debates de seu 96 

interesse. Que da decisão da Casa, dê conhecimento aos órgãos de comunicação, 97 

Associação Comercial, Observatório Social, Associações de Bairros e as Escolas de 98 

Ensino Médio e Fundamental; Proposição nº.164/2019, de iniciativa do Vereador  Márcio 99 

Barreto o qual requer, na forma regimental que a Casa encaminhe expediente ao Senhor 100 

Prefeito Municipal Alcides Negrão – CHITA, solicitando do Gestor a aquisição de um 101 

espaço e a imediata construção de um Novo Cemitério público em nosso Município, 102 

dando assim legítimas condições aos familiares de poder sepultar seus entes queridos. 103 

Que da decisão da Casa, seja dado conhecimento à população de nosso Município, 104 

através dos órgãos de imprensa local; Proposição nº.165/2019, de iniciativa do Vereador 105 

José Edinício o qual requer, na forma regimental que a Casa encaminhe expediente ao 106 

Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal Alcides Eufrásio da Conceição Negrão – Chita, 107 

que determine a quem de direito a realizar a implantação de UMA TORRE DE 108 

TELEFONIA NAS ILHAS DE ABAETETUBA, para que possa ser levado sinal de telefonia 109 

celular na região ribeirinha. Que da decisão desta Casa se dê a conhecer aos meios de 110 

comunicação do Município; Proposição nº.166/2019, de iniciativa do Vereador Ademir 111 

Bitencourt o qual requer, na forma regimental que a Casa encaminhe expediente a 112 

AGÊNCIA DO BANCO SANTANDER. E que sejam encaminhados convites a todas as 113 

organizações sociais, populares e povo em geral. E ainda que seja dada publicidade a 114 

este ato; Proposição nº.167/2019, de iniciativa do Vereador Ezequiel da Cosanpa o qual 115 

requer, na forma regimental que a Casa encaminhe expediente Excelentíssimo Senhor 116 

Prefeito Municipal, Senhor Alcides Negrão – CHITA como também para a COSANPA, 117 

solicitando que o Município de Abaetetuba, faça a montagem e interligação do poço 118 
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perfurado pela FUNASA na sua rede de água já existente na Travessa Sandoval de Lima. 119 

Esse trabalho será fundamental para suprir a falta de água no bairro Algodoal. Que da decisão 120 

da Casa se dê a conhecer aos meios de comunicação, bem como aos moradores de nosso Município. 121 

Submetidas à discussão e não havendo debatedores inscritos, foram submetidas à 122 

votação e aprovada por unanimidade. No horário destinado às lideranças partidárias 123 

pronunciou-se o Vereador Regi Mota pelo PSD, para convidar a todos para a convenção 124 

de seu partido. Pronunciou-ser o Vereador Ademir Bitencourt pelo PSOL, para falar sobre 125 

a queda das máscaras do Governo Bolsonaro, pelo Intercep Brasil. Nada mais havendo a 126 

tratar o Senhor Presidente deu por encerrada a presente sessão, em firmeza e para 127 

constar foi lavrada a presente ata que depois de lida e achada conforme será votada pelo 128 

plenário e assinada pelos membros da Mesa.  129 

Aprovada em 07 de agosto de 2019.  130 
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Reginaldo Rodrigues Mota 132 

PRESIDENTE DA CMA 133 
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1º SECRETÁRIO 139 
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