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ATA DA SESSAO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 1 

ABAETETUBA, REALIZADA EM 23.05.2018. 2 

Aos vinte e três dias do mês de maio 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, solicitou ao Senhor 1º Secretário, 5 

Vereador Josenildo Rodrigues Vilhena que procedesse a chamada dos Senhores 6 

Vereadores presentes da qual constaram o(a)s seguintes: Sotério Fagundes, Vereadora 7 

Edileuza Muniz, Ademir Bitencourt Azevedo, Gelciney Matos, Aluisio Monteiro Corêa, 8 

Ezequiel Viégas do Rego-Ezequiel da Cosanpa, Emerson Negrão, Aluisio Corrêa, 9 

Fernandes de Oliveira Anselmo-Sabiá, Gilvaldo de Araújo Quaresma,  Joaquim de Sousa 10 

Martins, José Edinício Gonçalves da Cunha, Josenildo Rodrigues Vilhena, Márcio Barreto 11 

Silva, João Silvano Lobato Quaresma e Reginaldo Rodrigues Mota-Regi. Havendo 12 

número legal o Senhor Presidente e  deu por aberto os trabalhos da presente sessão 13 

ordinária e justificou a ausência do Vereador Emerson Negrão em face de probelmas de 14 

saúde.  Submetida a discussão a ata referente a sessão ordinária do dia 02 de maio de 15 

2018. Não havendo debatedores inscritos foi submetida à votação e aprovada por 16 

unanimidade. Do expediente constou: Projeto de lei nº.015/2018, de iniciatiova do 17 

Vereador Marcio Barreto. Autoriza o Poder Executivo a desapropriar o terreno o 18 

quarteirão localizado entre a Avenida Goiás e a Travessa Parana para a ampliação do 19 

complexo esportivo do bairro Francilândia. Ofício da escola Criança Esperança para 20 

solicitar que  Comissão de Educação possa acompanhar o processo eleitoral para direção 21 

da escola. Expediente da secretaria municipal de saúde informando dos horários de 22 

atendimento ao publico da secretaria municipal de saúde. No horário destinado ao 23 

Pequeno Expediente, pronunciou-se o Vereador Josenildo Vilhena para falar do protesto 24 

nacional dos caminhoneiros, do retrocesso do governo federal em especial com relação 25 

as privatizações das riquezas e empresas. Gelciney Matos – GEL para falar da 26 

necessidade de convocar uma reunião com o Senhor Secretário de Finanças  para falar 27 
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do projeto dos vigias. Pronunciou-se o Vereador Sotério Fagundes para falar sobre a 28 

questão dos vigias os quais estiveram na Casa para falar sobre a questão salarial da 29 

categoria, e que coloca-se à disposição da categoria para ajudar. Pronunciou-se a 30 

Vereadora Edileuza para falar da revogação das leis pedidas pela Prefeitura Municipal 31 

como o Conselho de desenvolvimento rural, como se a Assessoria Juridica da Prefeitura 32 

tivesse entendido que o município nasceu agora, pois quer fazer leis para o que já existe 33 

e para isso quer revogar leis que já foram construídas no passado, que precisa discutir 34 

isso com calma, pois que é a primeira vez que vê secretaria pedir duas vagas no conselho 35 

e dizer que é paritário, não sabe se é desconhecimento ou malicia. Pronunciou-se o 36 

Vereador Márcio Barreto para falar sobre a importância do esporte no Bairro Francilândia. 37 

Pronunciou-se o Vereador Ezequiel da Cosanpa para falar da luta a favor da saúde 38 

mental. Não havendo inscritos ao horário destinado a Tribuna Popular passou-se ao 39 

Grande expediente. O senhor Presidente deu informes sobre o concurso público que está 40 

à disposição da Fadesp para realizar. No horário destinado ao Grande expediente, 41 

pronunciou-se o Vereador Gilvaldo Quaresma para falar do projeto que traz à pauta na 42 

presente sessão que trata de ponto facultativo referente ao dia da consciência negra. 43 

Pronunciou-se o Vereador Josenildo Vilhena para falar do caos em que está o Brasil, da 44 

manifestação orquestrada pela Classe burguesa para tirar a presidente Dilma e agora a 45 

população está arcando com o retrocesso. Que é urgente a necessidade de renovação na 46 

política. Pronunciou-se o Vereador Sotério Fagundes para falar da ação referente a abuso 47 

e exploração sexual de crianças e adolescentes. Falou ainda do cemitério de Abaetetuba 48 

que ter diálogo com o administrador para melhorias no cemitério. Pronunciou-se a 49 

Vereadora Edileuza para falar da ausência do Prefeito, pois como gestor não aparece em 50 

especial sobre a questão do problema dos vigias; da necessidade de ajudar na questão 51 

salarial para a categoria, em garantir os seus direitos; sobre o abandono da cidade e que 52 

a Casa deve se posicionar sobre isso. Pronunciou-se o Vereador Joaquim Martins para 53 

em face da insegurança que assola a população pedir segurança publica de forma mais 54 
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presente para o município. Pronunciou-se o Vereador Ezequiel para falar sobre a saúde 55 

mental, que defende essa causa, essa luta. Pronunciou-se o Vereador Regi para falar da 56 

proposta do Vereador Sotério que considera excelente pois o cemitério encontra-se em 57 

desordem. Anunciada a ordem do dia o senhor Presidente passou a submeter ao plenário 58 

a matéria em pauta. Em pauta o projeto de Lei nº.008/208, de iniciativa do Vereador 59 

Gilvaldo Quaresma que Dispoe sobre a denominação de via urbana com entrada  pela 60 

estrada de Beja, terminando na Rua Airton sena e dá outras providencias. Lido o parecer 61 

favorável da Comissão de Justiça, foi submetido à discussão, não havendo 62 

pronunciamento foi submetido à votação e aprovado por unanimidade. Lido o projeto de 63 

lei nº.008/2018, foi submetido à discussão. Não havendo debatedores inscritos foi 64 

submetido à votação e aprovado por unanimidade. Em pauta o projeto de Lei nº.009/208, 65 

de iniciativa do Vereador Gilvaldo Quaresma que determina ponto facultativo o dia 20 de 66 

novembro, dia da Consciência Negra, nas Repartições Públicas Municipais das 67 

localidades Quilombolas de: Bacuri, Laranjetuba, Arraial do Caeté, Piratuba, Samaúma e 68 

Cruzeiro na região da estrada e Baixo Itacuruçá, Médio Itacuruçá, Alto Itacuruçá, Ilhinha, 69 

Ipanema, Arapapuzinho, Acaraqui, Tauerá Miri, Genipauba, Campompema, Costa do 70 

Açacu, Açacu e Igarapé Vilar e dá outras providências. Lido o parecer favorável da 71 

comissão de justiça. Foi submetido à discussão. Não havendo debatedores inscritos, foi 72 

submetido à votação e aprovado por unanimidade. Lido o projeto de lei nº.009/2018, foi 73 

submetido à discussão. Pronunciou-se o Vereador Ezequiel da Cosanpa para sugerir que 74 

o ponto facultativo fosse para o município todo, não só para as localidades citadas. 75 

Ponunciou-se a Vereadora Edileuza para concordar com o Vereador Ezequiel de que o 76 

ponto facultativo deve ser para o município todo, não se faz ponto facultativo em uma 77 

parte do município, pois estas comunidades fazem parte do município. Pronunciou-se o 78 

Vereador Sotério para parabenizar o Vereador Gilvaldo pelo projeto e concordar com a 79 

proposta do vereador Ezequiel, falou da importância da força negra para o povo brasileiro. 80 

Pronunciou-se o Vereador Josenildo para comentar a importância do projeto e propôs a 81 
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emenda a partir do que o vereador Ezequiel sugeriu. Submetido à votação, foi aprovado 82 

por unanimidade. Em pauta o projeto de lei nº.010/2018 de iniciativa do Vereador 83 

Emerson Negrão que  dispõe sobre a proibição do uso de jaleco e aventais, pelos 84 

profissionais da saúde do quadro de funcionários do município, fora do ambeinte ao 85 

trabalho. Lido o parecer favorável da Comissão de justiça, foi submetido à discussão. Não 86 

havendo debatedores inscritos foi submetido à votação e aprovado por unanimidade. Lido 87 

o projeto de lei nº.010/2018 foi submetido a discussão. Não havendo debatedores 88 

inscritos foi submetido à votação e aprovado por unanimidade. Em pauta as proposições 89 

nº. 130/2018 de iniciativa da Vereadora Edileuza Muniz, requerendo que a Mesa Diretora 90 

da Casa envie veemente apelo ao Senhor Prefeito Municipal  Alcides Eufrásio da 91 

Conceição Negrão, para que cumpra o dever de autorizar o ordenamento da Feira 92 

Municipal de Abaetetuba, para assim melhor atender às pessoas que diariamente 93 

trabalham e os consumidores que utilizam a referida feira; nº.131/2018 de iniciativa do 94 

Vereador Gilvaldo Quaresma, requerendo que Casa encaminhe expediente ao 95 

Excelentíssimo Senhor Alcides Eufrásio da Conceição Negrão  – Prefeito Municipal, para 96 

que determine a secretaria competente  a realizar  os serviços de limpeza, terraplenagem 97 

e asfaltamento do trecho da Rua MANOEL DE ABREU no perímetro compreendido entre  98 

a Universidade Federal do Pará até o Residencial AQUILES; nº.132/2018 de iniciativa do 99 

Vereador Josenildo Vilhena, requerendo que a Mesa Executiva envie expediente ao 100 

Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, Alcides Negrão-CHITA, solicitando a 101 

construção de uma rotatória na Avenida São Paulo, esquina com a Avenida D. Pedro l e 102 

Avenida Minas Gerais (conhecida como 5 esquinas), para melhorar o fluxo e garantir a 103 

segurança, além de ordenar e melhorar o trânsito no local; nº.133/2018 de iniciativa do 104 

Vereador Aluisio Correa requerendo que a Mesa Diretora da Casa, encaminhe expediente 105 

ao Excelentíssimo Prefeito Municipal, Alcides Negrão-CHITA, solicitando serviços de 106 

iluminação pública, na Passagem Augusto Montenegro, perímetro compreendido entre as 107 

Ruas 1º de Maio e 7 de Setembro para que os moradores do local possam transitar em 108 
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segurança, e sem se exporem a riscos; nº.134/2018, de iniciativa do Vereador Gelciney 109 

Matos –GEL requerendo que a Mesa Diretora da Casa, encaminhe expediente ao 110 

Excelentíssimo Prefeito Municipal, Alcides Negrão-CHITA, solicitando a implantação de 111 

canaletas e tubos na esquina entre MANOEL DE ABREU, UBIRATÃ E TV. 112 

SANTOS DUMMONT, bairro Aviação; nº.135/208, de iniciativa do Vereador 113 

Fernandes Sabiá, requerendo que seja encaminhado expediente ao Excelentíssimo 114 

Senhor Prefeito Municipal, Alcides Eufrásio da Conceição Negrão – Chita para  que 115 

determine à Secretaria de Obras a realização dos serviços de: asfaltamento na 8ª 116 

travessa do bairro Mutirão, zona urbana desta cidade de Abaetetuba; nº.136/2018, de 117 

iniciativa do Vereador Ademir Bitencourt  solicitando à Mesa diretora da Casa Legislativa, 118 

na forma regimental, que realize uma audiência pública para discutir o preço do 119 

combustível neste município, e que seja dada publicidade a este ato; nº.137/2018 de 120 

iniciativa do Vereador Ezequiel da Cosanpa requerendo que a Mesa executiva da Casa 121 

encaminhe  documento ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, Alcides Negrão – 122 

CHITA, solicitando a ampliação do Atendimento no CAPS com a criação do CAPS i 123 

(Centro de Atendimento Psicossocial Infanto juvenil); nº.138/2018 de iniciativa do 124 

Vereador Sotério Fagundes requerendo que seja enviado expediente à Sua Excelência o 125 

Prefeito Municipal, Alcides Eufrásio Negrão, e à Secretária Municipal de Educação, Maria 126 

do Socorro Figueiró, solicitando um freezer para a Escola Municipal de Educação Infantil 127 

e Fundamental Nossa Senhora da Conceição, da comunidade do Arapiranga de Beja; 128 

nº.139/2018 de iniciativa do Vereador Márcio Barreto requerendo que a Mesa Executiva 129 

envie expediente ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, Alcides Negrão - CHITA, e 130 

ao Senhor Nader Rodrigues de Souza, Secretário Municipal de Obras, solicitando em 131 

caráter de urgência a realização dos serviços de limpeza, revitalização e drenagem da 132 

Rua Papa João de Deus, perímetro compreendido da Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes 133 

até o Instituto Bíblico, para que as pessoas que por ali trafegam, possam ter suas 134 

integridades físicas preservadas; nº140/2018, de iniciativa do Vereador Regi Mota 135 
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requerendo que a Mesa Executiva da Câmara, envie expediente ao Excelentíssimo 136 

Senhor Prefeito Municipal de Abaetetuba, Alcides Negrão – CHITA, para que faça a 137 

revitalização da Alameda que liga a Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes, à Rua Nova VII, 138 

ao lado da Pousada Arco-íris, (Bairro Aviação), com serviços de aterro, asfalto e meio-fio, 139 

para que seja amenizado o sofrimento dos moradores e os que transitam por essa via de 140 

acesso. Submetidas à discussão e não havendo debatedores inscritos foram submetidas 141 

à votação e aprovadas por unanimidade. Não havendo inscritos no horário destinado às 142 

Lideranças Partidárias e nada mais havendo a tratar o Senhor Presidente convocou a 143 

todos para a próxima sessão ordinária na quarta-feira, dia 30/05 e declarou encerrada a 144 

presente sessão. Em firmeza e para constar foi lavrada a presente ata que depois de lida 145 

e achada conforme será votada pelo plenário e assinada pelos membros da Mesa. 146 

Aprovada em 13 de junho de 2018.  147 
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Reginaldo Rodrigues Mota 149 

PRESIDENTE 150 
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