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ATA DA SESSAO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 1 

ABAETETUBA, REALIZADA EM 03.10.2018. 2 

Aos três dias do mês de outubro de dois mil e dezoito, no Plenário da Câmara 3 

Municipal de Abaetetuba – Mário Ferreira Fonseca – ao horário regimental, o Senhor 4 

Presidente, Vereador Reginaldo Rodrigues Mota, convidou o Vereador Marcio Barreto 5 

para assumir a 1ª Secretaria, e solicitou que o mesmo procedesse a chamada dos 6 

Senhores Vereadores presentes da qual constaram o(a)s seguintes: Ademir Bitencourt 7 

Azevedo, Aluisio Monteiro Corrêa, Ezequiel Viégas do Rego-Ezequiel da Cosanpa, 8 

Emerson Negrão, Sotério Fagundes, Márcio Barreto Silva, Reginaldo Rodrigues Mota-9 

Regi, Fernandes de Oliveira Anselmo-Sabiá, Gilvaldo de Araújo Quaresma. Havendo 10 

número legal o Senhor Presidente deu por aberto os trabalhos da presente sessão 11 

ordinária. No horário destinado ao pequeno expediente Pronunciou-se o Vereador Marcio 12 

Barreto para comentar sobre a implantação de novos postos de combustível na rua João 13 

de Deus que conseguiu quebrar o cartel instalado por muitos anos no município de 14 

Abaetetuba e com isso o preço do combustível baixou. Parabenizou os empresários pela 15 

atitude. Pronunciou-se o Vereador Ademir Bitencourt para falar sobre a chamada publica 16 

em relação ao transporte escolar que é para não ter nenhum rabeiteiro trabalhando. Falou 17 

ainda sobre a saúde que a UPA está sem soro, a saúde está um caos. Pronubnciou-se o 18 

Vereador Ezequiel  para falar sobre a saúde mental a qual não está sendo levada para as 19 

comunidades, pediu o apoio da SEMEC para dar esclarecimentos; que é um assunto 20 

serio que não está sendo tratado com respeito. Pronunciou-se o Vereador Sotério 21 

Fagundes para falar que a educação desvalorizada nas comunidades, escolas precárias. 22 

Pronunciou-se o Vereador Gilvaldo para falar sobre a iluminação pública no município, 23 

que está acontecendo uma manifestação em frente ao residencial Aquiles em face de que 24 

os moradores fizeram reivindicação há mais de dois mesmes e não obtiveram resposta 25 

quanto a iluminação publica para o ramal de acesso ao condomínio então a Casa precisa 26 

pedir providencias sobre essa questão. Não havendo inscritos ao horário destinado à 27 

Tribuna Popular passou-se ao Grande Expediente. A Mesa então com a aquiescência dos 28 
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Senhores Vereadores e Vereadora concedeu o tempo necessário para que a Senhora 29 

Eliza se pronunciasse. A Senhora Elisa da Silva Pereira falou de sua saída da Secretaria 30 

de Administração e prestou contas do seu tempo de exercício como secretaria. 31 

Pronunciou-se o Vereador Marcio Barreto para agradecer à Secretária Eliza por todas as 32 

vezes que o atendeu com excelência, disse que lamenta a sua saída do governo. 33 

Pronunciou-se o Vereador Ademir Bitencourt para agradecer à Secretaria Eliza pelo 34 

excelente trabalho, insustentável à gestão desta Prefeitura, pois não fazem nada pelo 35 

município; que o Prefeito está ocupado com a campanha e esqueceu a nossa cidade. Não 36 

há iluminação pública neste município; não tem soro antiofídico na UPA; falta de 37 

combustível por mais de uma semana, essa gestão é terrível, não se consegue 38 

encaminhar nada. Falta pagamento dos médicos. Falou do edital do transporte escolar, 39 

com chamada individual que apesar de ter uma cooperativa com exigências absurdas e 40 

entende que isso é para que não haja transporte público. Pronunciou-se o Vereador para 41 

dizer que há pontos levantados na sessão qie ficam sem resposta  como hospital, 42 

iluminação pública  dentre outras coisas que são ditas em todas as sessões da Casa e 43 

não se chega a nenhuma solução. Parabenizou a Senhora Eliza pelo atendido dado, que 44 

sempre foi prestativa. Falou ainda sobre a saúde ental que não é dada a devida atenção e 45 

é uma questão grave. Pro nunciou-se o Vereador Sotério Fagundes para agradecer a boa 46 

vontade da Secretaria Eliza, o bom atendimento que sempre foi dado, parabeniza pelo 47 

trabalho. Parabenizou a sua equipe. Falou das escolas municipais , do intenso calor, que 48 

é necessário falar disso por que compromete a ecucação, a saúde das crianças; que se 49 

faz necessário fazer um debate, uma audiencia pública  para que de fato possa 50 

encaminhar soluções para tais problemas. Pronunciou-se o vereador Gilvaldo  para 51 

parabenizar a Senhora Eliza Pereira pela sua administração. Falou da necessidade de 52 

cobrar da gestão pública solução para todas as problemáticas como saúde, educação, 53 

segurança e para que se tome providências, uma resposta definitiva. Pronunciou-se o 54 

Vereador Emerson Negrão para agradecer por todas as vezes que foi atendido pela 55 

Senhora Eliza; parabenizou o seu trabalho, a sua disponibilidade, toda a sua equipe. 56 
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Pronunciou-se o Vereador Fernandes Sabiá para dizer que nessa administração poucos 57 

secretários se dispõe a ouvir e atender os Vereadores; que o Vereador é chamado pela 58 

comunidade e precisa ir lá reivindicar os direitos dos munícipes, é assim mesmo. 59 

Agradeceu a forma de atendimento sempre dentro da lei com que foi recebeido e seus 60 

assessores também pela Senhora Eliza. Pronunciou-se o Senhor Vereador Regi Mota 61 

para parabeizar a Senhora Eliza pelo seu trabalho, em especial por vir à Casa prestar 62 

contas das suas realizações frente à Secretaria de Adminsitração; parabenizou o 63 

Vereador Ademir pelo desempenho nas pesquisas de intenção de voto e sobre a 64 

audiencia pedida pelo Vereador Ademir para debater sobre a implantação dos portos da 65 

Cargil; parabenizou o Vereador Márcio sobre o seu pronunciamento referente à quebra do 66 

cartel de combustível graças a atitude dos empresários dos postos da João de Deus, que 67 

Abaetetuba precisa de dias melhores. Saudou o ex-Vereador Afonso Sarges, Senhor 68 

Ronildo e Demi Fernandes, a ex-Vereadora Andréa Pacheco. Pronunciou-se o Vereador 69 

Emerson para falar que é em nome dos inúmeros pedidos por meio de oficio à Secretaria 70 

em beneficio de cidadãos e cidadãs de Abaetetuba que agradece à Senhora Eliza, pelo 71 

atendimento e disponibilidade. Em questão de ordem o Vereador Marcio falou que a Hidro 72 

infelizmente anunciou sua parada e isso é preocupante. O Senhor Presidente informaou 73 

que em face da falta de quorum para a ordem do dia e nada mais havendo a tratar o 74 

Senhor Presidente declarou encerrada a sessão e convocou a todos para a próxima 75 

sessão ordinaria a ser realizada no dia 10 de outubro. Em firmeza e para constar foi 76 

lavrada a presente ata que depois de lida e achada conforme será votada pelo plenário e 77 

assinada pelos membros da Mesa. 78 

Aprovada em 10 de outubro de 2018.  79 
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