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ATA Nº. 006 DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CAMARA MUNICIPAL 

DE ABAETETUBA, REALIZADA EM 18/03/2020. 

1. Aos dezoito dias do mês de março de dois mil e vinte, ao horário regimental, 1 

o Senhor Presidente, Vereador Reginaldo Rodrigues Mota, solicitou ao Vereador 1º 2 

Secretário a proceder a chamada dos Senhores Vereadores e da Senhora Vereadora 3 

presentes da qual constaram o(a)s seguintes: Ademir Bitencourt, Edileuza Muniz, 4 

Emerson Negrão, Fernandes Anselmo, Gilvaldo Quaresma, José Edinício, Sotério 5 

Fagundes, João Silvano, Aluisio Corrêa, Ezequiel da Cosanpa, Joaquim da Pesca, 6 

Reginaldo Mota, Márcio Barreto e deu por aberto os trabalhos da presente sessão 7 

ordinária. Havendo número legal o Senhor Presidente deu por aberto os trabalhos da 8 

presente sessão ordinária e autorizou a leitura do expediente recebido. No horário 9 

destinado ao pequeno expediente pronunciaram-se os Vereadores Ademir Bitencourt, 10 

Gilvaldo Quaresma e Marcio Barreto. No horário destinado a Tribuna Popular  11 

pronunciaram-se Alan Machado de Almeida, Rodrigo Batista Balieiro, Antonio Miguel 12 

Carvalho Pereira para trazerem suas demandas à Casa. No horário destinado ao Grande 13 

Expediente pronunciaram-se os Vereadores: Ademir Bitencourt, Márcio Barreto e Edileuza 14 

Muniz. Anunciada a Ordem do Dia o Senhor Presidente passou a submeter ao plenário a 15 

matéria em pauta. Em pauta o projeto de Lei nº.001/2020 de iniciativa do Vereador 16 

Fernandes Anselmo que Dispõe sobre a implantação de bebedouros e comedouros para 17 

cães em espaço público ou privado do município de Abaetetuba. Lido o projeto foi 18 

submetido à discussão. Pronunciou-se o Vereador Fernandes para fazer a defesa do 19 

projeto. Submetido à votação e aprovado por unanimidade em segunda discussão e 20 

votação. Em pauta o projeto de Lei nº.002/2020 de iniciativa dos Vereadores Gelciney 21 

Matos e Ademir Bitencourt que Autoriza a realização de festas durante a quadra junina 22 

que tenham por objetivo resgatar as tradições culturais da época em ambientes fechados 23 

ou abertos em logradouros públicos ou particulares da área urbana e rural do município 24 

de Abaetetuba. Lido o projeto foi submetido à discussão. Pronunciaram-se os Vereadores 25 

Ademir Bitencourt e Gelciney Matos para fazer a defesa do projeto. Submetido à votação 26 

e aprovado por unanimidade em segunda discussão e votação. Em pauta o projeto de lei 27 

nº003/2020, de iniciativa do Poder Executivo, que revoga a Lei Municipal nº 015/1989 e 28 
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Cria a Secretaria de Agricultura, Abastecimento, Pecuária e Pesca e dá outras 29 

providências. Lido o parecer favorável da Comissãode Justiça foi submetido à discussão. 30 

Não havendo debatedores inscritos foi submetido à votação e aprovado por unanimidade. 31 

Lido o parecer favorável da Comissãode Finanças foi submetido à discussão. Não 32 

havendo debatedores inscritos foi submetido à votação e aprovado por unanimidade. Lido 33 

o projeto foi submetido à discussão. Não havendo debatedores inscritos foi submetido à 34 

votação e aprovado por unanimidade. Em pauta o projeto de lei nº004/2020, de iniciativa 35 

do Poder Executivo, que cria o setor de controle de água de abastecimento no âmbito da 36 

secretaria municipal de meio ambiente (SEMEIA) do município de Abaetetuba. Lido o 37 

parecer favorável da Comissão de Justiça foi submetido à discussão. Não havendo 38 

debatedores inscritos foi submetido à votação e aprovado por unanimidade. Lido o 39 

parecer favorável da Comissão de Meio Ambiente e Ecologia foi submetido à discussão. 40 

Não havendo debatedores inscritos foi submetido à votação e aprovado por unanimidade. 41 

Lido o projeto foi submetido à discussão. Não havendo debatedores inscritos foi 42 

submetido à votação e aprovado por unanimidade. Em pauta as proposições nº.040/2020, 43 

de iniciativa do Vereador Ademir Bitencourt, o qual requer, na forma regimental que a 44 

Casa encaminhe expediente ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Abaetetuba 45 

para deliberação junto ao Departamento competente de seu governo o presente Projeto 46 

Indicativo de Lei que Dispõe sobre a criação do Complexo Cultural do Município de 47 

Abaetetuba, para que uma vez retornado a esta Casa e apreciado possa além da 48 

oportunidade de promoção e preservação cultural contribuía com a sociedade 49 

abaetetubense no sentido de contrapor a violência e o espaço ocioso, nº.041/2020, de 50 

iniciativa do Vereador  Josenildo Vilhena, o qual requer, na forma regimental, que a Casa 51 

encaminhe expediente ao Prefeito Municipal, Alcides Eufrásio da Conceição Negrão-52 

CHITA, para que determine ao departamento competente do Executivo a proceder as 53 

reparações e ampliações urgentes da iluminaçâo pública no ramal do Castanhal II. Que 54 

da decisão da Casa se dê a conhecer aos meios de comunicação e aos moradores da 55 

referida comunidade; nº.042/2020, de iniciativa da Vereadora Edileuza Muniz, a qual 56 

requer, na forma regimental que a Casa encaminhe expediente à Sua Excelência o 57 

Prefeito Municipal Alcides Eufrásio da Conceição Negrão, para que determine à 58 
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Secretária Municipal de Saúde, senhora Lucilene Ribeiro, a tomar providências 59 

necessárias para a construção de uma  Unidade Básica de Saúde  Familiar na 60 

comunidade na localidade Tauerá de Beja, a qual irá atender a comunidade local, assim 61 

como às comunidade Pirocaba, Maranhão, Guajará de alto e outras comunidades 62 

próximas. Que da decisão da Casa seja dado a conhecer a Comunidade local, ao 63 

Conselho Municipal de Saúde, ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais - STTR, Paróquia 64 

das Ilhas, Z-14 Colônia de Pescadores, MORIVA e Meios de comunicação em geral; 65 

nº.043/2020, de iniciativa do Vereador Ezequiel da Cosanpa, o qual requer, na forma 66 

regimental que a Casa encaminhe expediente ao Gabinete da Excelentíssima Senhora 67 

Deputada Federal Elcione Barbalho, solicitando que a nobre parlamentar viabilize, por 68 

meio  de Emenda Parlamentar, a Aquisição de uma Ambulância do SAMU para o 69 

Município de Abaetetuba. Que da decisão desta Casa, seja dado conhecimento ao 70 

Município através dos meios de comunicação; nº.044/2020, de iniciativa do Vereador 71 

Gilvaldo Quaresma, o qual requer, na forma regimental que a Casa encaminhe 72 

expediente  ao Excelentíssimo Senhor Deputado Estadual Gustavo Sefer, solicitando que 73 

interceda comunicação direta, junto ao Governo do Estado, requerendo a Construção de 74 

uma Escola de Ensino Médio no bairro Bosque, no município de Abaetetuba, que 75 

atenderá a demanda estudantil do bairro e redondezas. Que da decisão da Casa se dê a 76 

conhecer ao Exmo. Sr. Alcides Negrão, Prefeito Municipal de Abaetetuba e aos meios de 77 

comunicação deste município. nº.045/2020, de iniciativa do Vereador Aluisio Correa, o 78 

qual requer, na forma regimental que a Casa encaminhe expediente ao Prefeito e ao 79 

Secretario de Obras Nader Rodrigues a solicitação para drenagem e construção de meio 80 

fio da Rua NEUDO MELO no Bairro de Aviação. Que da decisão da Casa se dê 81 

conhecimento aos meios de  comunicação, a Associação de Bairros e aos moradores da 82 

referida rua; nº.046/2020, de iniciativa do Vereador Marcio Barreto, o qual requer, na 83 

forma regimental, que a Casa encaminhe expediente ao Excelentíssimo Senhor Prefeito 84 

Municipal – ALCIDES NEGRÃO – CHITA, para que o mesmo direcione a Secretaria 85 

competente de seu Governo a implantação na ORLA DA CIDADE, de quiosques e 86 

banheiros, com a finalidade de geração de emprego e renda aos nossos munícipes. Que 87 

da decisão da Casa se dê a conhecer à população através dos meios de comunicação de 88 
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nosso Município; nº.047/2020, de iniciativa do Vereador  Fernandes Sabiá, o qual requer, 89 

na forma regimental, que a Casa encaminhe expediente ao Excelentíssimo Senhor 90 

Prefeito Municipal Alcides Eufrásio da Conceição Negrão – Chita, solicitando que autorize 91 

o setor competente de seu governo a realizar os serviços de limpeza, aterramento  e meio 92 

fio na RUA DOS PINHEIROS  com a TRAVESSA BOM JESUS DA OCUPAÇÃO NOVA 93 

ALIANÇA NO BAIRRO SÃO SEBASTIÃO, para que os moradores possam trafegar com 94 

tranquilidade. Que da decisão da Casa seja dado conhecimento aos moradores da 95 

Ocupação Nova Aliança; nº.048/2020, de iniciativa do Vereador  Gelciney Matos-GEL, o 96 

qual requer, na forma regimental, que a Casa encaminhe expediente ao Excelentíssimo 97 

Senhor Prefeito Municipal, Alcides Negrão – CHITA, solicitando do mesmo a construção 98 

de mais uma unidade de pronto atendimento – UPA, e que a mesma seja construída nas 99 

proximidades do Bairro Cristo Redentor, para atender os moradores de São Domingos da 100 

Angélica, Campo de Aviação, São Sebastião, Santa Clara e outros. Que da decisão da 101 

Casa seja dado conhecimento aos moradores dos citados logradouros públicos e aos 102 

meios de comunicação de nosso município; nº.049/2020 de iniciativa dos Vereadores 103 

Marcio Barreto e Emerson Negrão, os quais requerem, na forma regimental, que a Casa 104 

encaminhe expediente à Secretaria Municipal de Saúde, para que a mesma disponibilize 105 

uma maior quantidade nas consultas especializadas que são realizadas na CLÍNICA AME 106 

(ao lado do Bradesco) nas áreas de: Ortopedia, Cardiologia, Ginecologia, Pediatria, 107 

Geriatria e outros. Que da decisão da Casa seja dado conhecimento aos moradores de 108 

nosso Município, através dos meios de comunicação. Submetidas à discussão, 109 

pronunciaram-se os autores para a devida defesa. Submetidas à votação, foram todas 110 

aprovadas por unanimidade. Nada mais havendo a tratar o Senhor Presidente deu por 111 

encerrada a presente sessão, em firmeza e para constar foi lavrada a presente ata que 112 

depois de lida e achada conforme será assinada pela Mesa. 113 

Aprovada em 03 de abril de 2020.  

 
Reginaldo Rodrigues Mota 

PRESIDENTE DA CMA 
 

Emerson João Negrão Rodrigues 
VICE-PRESIDENTE DA CMA 

 
           Josenildo Rodrigues Vilhena 

        1º SECRETÁRIO 
 

     Joaquim de Sousa Martins 
2º SECRETÁRIO 


