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 ATA Nº.040 - SESSAO ORDINARIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

ABAETETUBA, REALIZADA EM 21.11.2019. 

Aos vinte e um dias do mês de novembro de dois mil e dezenove, no Plenário da Câmara 1 

Municipal de Abaetetuba – Mário Ferreira Fonseca – ao horário regimental, o Senhor 2 

Presidente, Vereador Reginaldo Rodrigues Mota, solicitou ao Senhor 1º Secretário, 3 

Vereador Josenildo Rodrigues Vilhena a proceder a chamada dos Senhores Vereadores e 4 

da Senhora Vereadora presentes da qual constaram o(a)s seguintes: Ademir Bitencourt, 5 

Joaão Silvano, Edileuza Muniz, Marcio Barreto, Gilvaldo Quaresma, Irmão Edinicio, Regi 6 

Mota, Ezequiel da Cosanpa e Sotério Fagundes. Havendo número legal o Senhor 7 

Presidente deu por aberto os trabalhos da presente sessão ordinária e submeteu à 8 

discussão a ata do dia 13 de novembro de 2019. Não havendo discussão foi submetida à 9 

votação e aprovada por unanimidade. Devidamente autorizado o Senhor Secretário fez a 10 

leitura do expediente recebido. No horário destinado ao Pequeno Expediente 11 

pronunciaram-se os Vereadores Ezequiel da Cosanpa e Marcio Barreto. Não houve 12 

inscritos ao  horário destinado a Tribuna Popular. No horário destinado ao Grande 13 

Expediente pronunciaram-se os Vereadores Ademir Bitencourt, Ezequiel da Cosanpa 14 

Gelciney Matos, Sotério Fagundes e Edileuza Muniz. Anunciada a Ordem do dia o Senhor 15 

Presidente passou a submeter ao plenário a matéria em pauta. Em pauta o projeto de lei 16 

nº.014/2019 – inciativa do vereador Fernandes Sabiá – estabelece no ambito do municipio 17 

de Abaetetuba sanções e penalidades administrativas para aqueles que praticarem maus 18 

tratos aos animais e dá outras providências. (2ª discussão e votação). Lido o projeto de lei 19 

foi submetido à discussão. Não havendo debatedores inscritos foi submetido à votação e 20 

aprovado por unanimidade. Em pauta o projeto de lei nº.023/2019 – iniciativa do Poder 21 

Executivo – Institui a politica municipal de mobilidade urbana e estabelece as diretrizes 22 

para o acompanhamento e o monitoramento de sua implantação avaliação e revisão 23 

periódica e dá outras providências  (1ª discussão e votação); Lido o parecer favorável da 24 

Comissão de Justiça, foi submetido à discussão. Não havendo debatedores inscritos foi 25 
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submetido à votação e aprovado por unanimidade. Lido o parecer favorável da Comissão 26 

de Infraestrutura, foi submetido à discussão. Não havendo debatedores inscritos foi 27 

submetido à votação e aprovado por unanimidade. Lido o projeto de lei nº.023/2019 foi 28 

submetido à discussão. Pronunciaram-se os Vereadores Ademir Bitencourt, Josenildo 29 

Vilhena e Edileuza Muniz para debater o projeto. Submetido à votação foi aprovado por 30 

maioria absoluta. Em pauta o projeto de lei nº.020/2019 – iniciativa do vereador Regi Mota 31 

– estabelece regras/horários para circulação de veículos de cargas na cidade de 32 

Abaetetuba e dá outras providências (1ª discussao e votação); Lido o parecer favorável 33 

da Comissão de Justiça, foi submetido à discussão. Não havendo debatedores inscritos 34 

foi submetido à votação e aprovado por unanimidade. Lido o parecer favorável da 35 

Comissão de Infraestrutura, foi submetido à discussão. Não havendo debatedores 36 

inscritos foi submetido à votação e aprovado por unanimidade. Lido o projeto de lei 37 

nº.020/2019 foi submetido à discussão. Pronunciaram-se os Vereadores Josenildo 38 

Vilhena, Edileuza Muniz e Ademir Bitencourt para debater o projeto. Este ultimo propôs a 39 

retira do parágrafo único do artigo 1º. Submetido à votação com a emenda proposta pelo 40 

Vereador Adenir,  foi aprovado por unanimidade. Em pauta as: PROPOSIÇÃO Nº.325/2019 – 41 

INICIATIVA DO VEREADOR ALUISIO CORREA   – o qual requer que a Mesa Diretora 42 

envie expediente ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, Alcides Eufrásio da 43 

Conceição Negrão, solicitando que o nobre gestor autorize a secretaria competente de 44 

seu governo a proceder a instalação de LIXEIRAS nas ruas de nossa cidade para que 45 

haja local adequado para depósito de lixo até a sua retirada. Que da decisão desta Casa 46 

se dê conhecimento à imprensa local; PROPOSIÇÃO Nº.326/2019 – INICIATIVA DO 47 

VEREADOR  GILVALDO QUARESMA   –  o qual requer que a Mesa Diretora envie 48 

expediente ao Excelentíssimo Senhor Alcides Negrão - CHITA, Prefeito Municipal de 49 

Abaetetuba, solicitando que seja determinado à Secretaria de Obras a construção de 50 

UMA PONTE em concreto interligando o bairro SANTA ROSA ao bairro SÃO SEBASTIÃO 51 

pela rua Philo Nery. Que da decisão da Casa se dê a conhecer às Associações de 52 
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moradores dos respectivos bairros e aos meios de comunicação do município de 53 

Abaetetuba; PROPOSIÇÃO Nº.327/2019 – INICIATIVA DO VEREADOR ADEMIR 54 

BITENCOURT  – o qual requer que a Mesa Diretora envie expediente ao Gabinete da 55 

Secretária de Educação, Senhora Maria do Socorro Figueiró Guimarães convocando-a a 56 

comparecer na sessão ordinária da Câmara  Municipal de Abaetetuba no próximo dia 27 57 

de novembro para prestar esclarecimentos aos Vereadores e ao povo sobre o fechamento 58 

de vagas e a infraestrutura de algumas escolas e também sobre o multisseriado nas 59 

escolas das ilhas e estradas de nosso município. Requer ainda que sejam encaminhados 60 

convites ao Conselho Tutelar Rural e a todas as organizações sociais, populares e ao povo 61 

em geral; PROPOSIÇÃO Nº.328/2019 – INICIATIVA DO VEREADOR JOSENILDO VILHENA   – o qual 62 

requer que a Mesa Diretora envie expediente Excelentíssimo Senhor Prefeito Alcides Eufrásio da Conceição 63 

Negrão-Chita e ao Senhor Nader Rodrigues de Sousa, Secretário Municipal de Obras solicitando em caráter 64 

de urgência manutenção das grades da canaleta localizada na Rua Nova II esquina com a Travessa João 65 

de Deus, no Bairro da Aviação. Que da decisão da Casa, se dê a conhecer aos meios de comunicação de 66 

nossa cidade; PROPOSIÇÃO Nº.329/2019 – INICIATIVA DA VEREADORA EDILEUZA MUNIZ   – a qual 67 

requer que a Mesa Diretora envie veemente apelo ao Senhor Prefeito Municipal Alcides Eufrásio da 68 

Conceição Negrão-Chita para que cumpra o dever de autorizar a Secretaria de Obras e Viação do município 69 

a efetuar trabalhos de limpeza na Rua Manoel de Abreu próximo a Universidade Federal do Pará, Bairro 70 

Mutirão para assegurar a dignidade do povo que ali efetivou sua moradia. Que da decisão dessa Casa 71 

Legislativa se dê conhecimento ao referido bairro  e aos órgãos de imprensa local, STTR, Paróquia das 72 

Ilhas, Paróquia da Estrada; PROPOSIÇÃO Nº.330/2019 – INICIATIVA DO VEREADOR EZEQUIEL DA 73 

COSANPA  – o qual requer que a Mesa Diretora envie expediente ao Prefeito Municipal de Abaetetuba, 74 

Senhor Alcides Negrão – CHITA, para que direcione ao setor competente de sua administração no sentido 75 

de promover a revitalização com terraplenagem e iluminação pública do Ramal do Palhau, Zona Rural do  76 

município de Abaetetuba.  Que da decisão da Casa se dê a conhecer aos moradores e aos meios de 77 

comunicação de nosso município; PROPOSIÇÃO Nº.331/2019 – INICIATIVA DO VEREADOR MARCIO 78 

BARRETO – o qual requer que seja encaminhado expediente ao Excelentíssimo Senhor Alcides Negrão-79 

Chita, Prefeito Municipal de Abaetetuba, para que o mesmo determine à Secretaria de Obras a continuação 80 

dos serviços da galeria da Travessa D. Pedro I, ou seja, os serviços de colocação dos tubos para o 81 

escoamento das águas do local que ficam empossadas, bem como asfaltamento expondo os moradores a 82 

riscos e prejuízos Que da decisão da Casa seja dado conhecimento aos moradores da Travessa D. Pedro I 83 
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e aos meios de comunicação de nosso município.  Submetidas à discussão e não havendo 84 

debatedores inscritos, foram submetidas à votação e aprovada por unanimidade. Não 85 

havendo inscritos ao horário destinado às lideranças partidárias e nada mais havendo a 86 

tratar o Senhor Presidente deu por encerrada a presente sessão, em firmeza e para 87 

constar foi lavrada a presente ata que depois de lida e achada conforme será votada pelo 88 

plenário e assinada pelos membros da Mesa.  89 

Aprovada em 27 de novembro de 2019.  

 

Reginaldo Rodrigues Mota 
PRESIDENTE DA CMA 

 
Emerson J.Negrão Rodrigues 

VICE-PRESIDENTE 
 

Josenildo Rodrigues Vilhena 
1º SECRETÁRIO 

 
Joaquim de Sousa Martins 

2º SECRETÁRIO 


