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 ATA Nº.043 - SESSAO ORDINARIA DA CÂMARA MUNICIPAL 

DE ABAETETUBA, REALIZADA EM 11.12.2019. 

Aos onze dias do mês de dezembro 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 4 

e da Senhora Vereadora presentes da qual constaram o(a)s seguintes: Irmão Edinício, 5 

Marcio Barreto, Soterio Fagundes, Emerson Negrão, Gilvaldo Quaresma, Josenildo 6 

Vilhena, Reginaldo Mota, Joaquim da Pesca, 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 04 de dezembro de 2019. Não havendo discussão foi submetida 9 

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

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

pronunciaram-se os Vereadores Marcio Barreto e Sotério Fagundes. No horário destinad 12 

à Tribuna Popular pronunciaram-se os senhores Maykon Costa Martins e José Aristides.  13 

1. No horário destinado ao Grande Expediente pronunciaram-se os Vereadores 

Ademir Sotério Fagundes, Regi Mota, Emerson Negrão e Marcio Barreto. Anunciada a 

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

Em pauta o projeto de lei nº.027/2019 – iniciativa do vereador Sotério Fagundes – institui 

o programa “adote uma nascente” no âmbito do municipio de Abaetetuba e dá outras 

providências (1ª discussão e votação); Lido o parecer favorável da Comissao de Justiça 

foi submetido à discussão. Não havendo debatedores inscritos, foi submetido à votação 

e aprovado por unanimidade. Lido o parecer favorável da Comissao de Ecologia e Meio 

Ambiente, foi submetido à discussão. Não havendo debatedores inscritos, foi submetido 

à votação e aprovado por unanimidade. Lido o projeto de lei nº.027/2019 foi submetido à 

discussão. Pronunciou-se o Vereador Soterio para fazer defesa do projeto. Submetido à 

votação, foi aprovado por unanimidade. Em pauta o projeto de decreto legislativo 

nº.003/2019 – iniciativa do vereador Gilvaldo Quaresma – concede titulo de cidadão 

abaetetubense a Lourival da Silva nunes (Giz) e dá outras providências. (única 

discussao e votação); Lido o parecer favorável da Comissao de Justiça foi submetido à 
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discussão. Não havendo debatedores inscritos, foi submetido à votação e aprovado por 

unanimidade. Lido o projeto de de decreto nº.003/2019 foi submetido à discussão. 

Pronunciou-se o Vereador Gilvaldo Quaresma para fazer defesa do projeto. Submetido à 

votação, foi aprovado por unanimidade. Em pauta o projeto de decreto legislativo 

nº.004/2019 – iniciativa do vereador Regi Mota – concede titulo de cidadã abaetetubense 

a Eurides Elena Mendes Azevedo Camacho e dá outras providências (única discussão e 

votação); Lido o parecer favorável da Comissao de Justiça foi submetido à discussão. 

Não havendo debatedores inscritos, foi submetido à votação e aprovado por 

unanimidade. Lido o projeto de de decreto nº.004/2019 foi submetido à discussão. 

Pronunciou-se o Vereador Regi Mota para fazer defesa do projeto. Submetido à votação, 

foi aprovado por unanimidade. Em pauta o projeto de decreto legislativo nº.005/2019 – 

iniciativa do vereador Regi Mota – concede titulo de honra ao mérito a equipe de 

fiscalização da secretaria de meio ambiente do municipio de Abaetetuba e dá outras 

providências (única discussão e votação); Lido o parecer favorável da Comissao de 

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

votação e aprovado por unanimidade. Lido o projeto de de decreto nº.005/2019 foi 

submetido à discussão. Pronunciou-se o Vereador Regi Mota para fazer defesa do 

projeto. Submetido à votação, foi aprovado por unanimidade. Em pauta as: 

PROPOSIÇÃO Nº.347/2019 – INICIATIVA DO VEREADOR EMERSON NEGRÃO  – o 

qual requer que a Mesa Diretora envie expediente ao Prefeito e ao Secretário de Obras 

do Município para que viabilizem parceria com a Empresa Líder para a construção de 

uma faixa elevada de pedestres (igual a feita na frente do Mix Atacarejo (Mateus) para 

atender ao público em geral e ao público da escol, inclusive com construção de rampa 

para cadeirante  e alargamento da calçada para cadeirante em frente a escola. Que da 

decisão da Casa se dê ampla divulgação pelos meios de comunicação; PROPOSIÇÃO 

Nº.348/2019 – INICIATIVA DO VEREADOR ALUISIO CORREA  – o qual requer que a 

Mesa Diretora envie expediente ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, ALCIDES 

NEGRÃO e ao Ilustríssimo Senhor Secretário Municipal de Obras, Nader Sousa, 

solicitando em caráter de urgência, uma OPERAÇÃO TAPA BURACOS, na Travessa 

Rui Barbosa, perímetro compreendido entre a Rua Siqueira Mendes e a Beira do rio, 
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Bairro Algodoal. Que da decisão da Casa se dê a conhecer aos Moradores do,local, 

através dos meios de comunicação sediados em nossa cidade; PROPOSIÇÃO 

Nº.349/2019 – INICIATIVA DO VEREADOR MARCIO BARRETO  – o qual requer que a 

Mesa Diretora envie expediente ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, Alcides 

Negrão – Chita, e ao Senhor Nader Rodrigues de Sousa, Secretário Municipal de 

Obras, solicitando em caráter de urgência serviços de tubulações ou canaletas na 

Travessa Philo Nery, esquina com a Rua José Pinheiro Baia, no Bairro Santa Rosa, 

obedecendo à padronização necessária, para não expor a risco àqueles que por ali 

trafegam. Que da decisão da Casa se dê a conhecer aos moradores das citadas vias 

públicas e aos meios de comunicação de nossa cidade; PROPOSIÇÃO Nº.350/2019 – 

INICIATIVA DO VEREADOR ADEMIR BITENCOURT  – o qual requer que a Mesa 

Diretora desta Casa que, no uso de suas atribuições, realize uma audiência pública com 

data a ser agendada com a mesa, para tratarmos sobre o IPMA do Município de 

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

populares e povo em geral. E ainda que seja dada publicidade a este ato; 

PROPOSIÇÃO Nº.351/2019 – INICIATIVA DO VEREADOR EZEQUIEL DA COSANPA 

– o qual requer que a Mesa Diretora envie expediente ao Ilustríssimo Senhor Presidente 

da Cosanpa, José Antonio de Angelis, bem como, ao Governador do Estado do Pará, 

senhor Helder Barbalho, solicitando que seja doado ao Município de Abaetetuba, um 

Terreno que fica localizado na Travessa Santos Dumont ao lado da UPA o qual pertence 

a COSANPA, para a construção da UBS do Bairro São Lourenço, para que os 

moradores do local possam usufruir de atendimento médico, necessário e indispensável 

a cada um. Que da decisão desta Casa, seja dado conhecimento ao Município através 

dos meios de comunicação, e aos moradores do Bairro São Lourenço; PROPOSIÇÃO 

Nº.352/2019 – INICIATIVA DO VEREADOR FERNANDES SABIÁ – o qual requer que a 

Mesa Diretora envie expediente ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, Alcides 

Eufrásio da Conceição Negrão – Chita, para  que determine a Secretaria de Obras os 

serviços de Limpeza,aterramento, meio-fio, e asfaltamento da 3ª e da 4ª Travessa do 

bairro Santa Clara, zona urbana desta cidade de Abaetetuba. Que da decisão da Casa 

seja dado conhecimento aos moradores das citadas travessas e aos meios de 
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comunicação de nosso município; PROPOSIÇÃO Nº.353/2019 – INICIATIVA DO 

VEREADOR FERNANDES GILVALDO – o qual requer que a Mesa Diretora envie 

expediente ao Excelentíssimo Senhor ALCIDES EUFRÁSIO DA CONCEIÇÃO 

NEGRÃO, Prefeito Municipal deste município, solicitando que seja determinada a 

Secretaria Municipal de Obras a terraplenagem no Ramal Arumanduba próximo a polícia 

rodoviária e manutenção da ponte de madeira ali existente para que dessa forma os 

moradores do referido ramal tenham acessibilidade para entrarem e saírem de sua 

comunidade como lhes é por direito assegurado. Que da decisão da Casa se dê a 

conhecer à comunidade Vila dos Ferreira do Ramal Arumanduba, assim como aos meios 

de comunicação do município de Abaetetuba. Submetidas à discussão e não havendo 

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

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

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

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

pelo plenário e assinada pelos membros da Mesa.  

Aprovada em 18 de dezembro 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 


