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ATA DA SESSAO DE ABERTURA DO 5º PERÍODO DA 18ª 1 

LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 2 

ABAETETUBA, REALIZADA EM 15.02.2019. 3 

 4 

Aos quinze dias do do mês de fevereiro de dois mil e dezenove, no Plenário da Câmara 5 

Municipal de Abaetetuba – Mário Ferreira Fonseca – ao horário regimental, o Senhor 6 

Presidente, Vereador Reginaldo Rodrigues Mota, convidou o Vereador Marcio Barreto a 7 

assumir a primeira secretaria e proceder a chamada dos Senhores Vereadores presentes 8 

da qual constaram o(a)s seguintes: Ademir Bitencourt Azevedo, Ezequiel Viégas do Rego, 9 

Emerson Negrão, Fernandes de Oliveira Anselmo-Sabiá, Gilvaldo de Araújo Quaresma, 10 

João Silvano Lobato Quaresma, Joaquim de Sousa Martins,  Márcio Barreto Silva, 11 

Reginaldo Rodrigues Mota e Sotério Fagundes, Havendo número legal o Senhor 12 

Presidente deu por aberto os trabalhos da presente sessão e o 5º período da 18ª 13 

legislatura e justificou a ausência dos Vereadores Gelciney Matos, Josenildo Vilhena, 14 

Aluisio Correa, José Edinicio  e da Vereadora Edileuza Muniz. Do expediente constou 15 

Ofício nº.041/2019-GAB/PMA encaminhando mensagem do executivo  desejando 16 

sucesso pelo novo período de legislativo. Oficio circular  nº.1/19-GSJBAR do Senador 17 

Jáder Barbalho informando que a emdna alocada por ele em 2017 para compra de 18 

equipamentos de saúde no valor de R$-195.000,00 foi paga totalmente em 21 de 19 

dezembro de 2018; Oficio nº.028/2018-MP/4ªPJA enviado pelo promotor Daniel Menezes 20 

Barros encaminhando a recomendaçãonº.001/2019-MP/4ªPJA datada de 06/02/2019 21 

diante das constantes desobediências das Leis de Trânsito neste município para as 22 

providências cabíveis. Ofício nº.253/2019-TER/PRE/DG/STI/STIGAB do cartório eleitoral 23 

agradecendo cooperação técnica da camara por meio do convenio nº.77/2018. Em ato 24 

continuo o Senhor Presidente facultou a palavra pronunciou-se o Vereador Emerson para 25 

pedir bênçãos de Deus para todos, para mais um período de trabalho, que trarão para o 26 



 
PODER LEGISLATIVO 

CÂMARA MUNICIPAL DE 

ABAETETUBA 

Av D. Pedro II, 1415 - Tele/Fax: 751-4435 

C.N.P.J.: 04.363.065/0001-52 Caixa Postal nº 6 – CEP: 68.440-000 

E-mail: secretaria@ cmabaetetuba.pa.gov.br 

camara_abaetetetuba@hotmail.com 

Abaetetuba – Pará 

 

 

5º período toda a demnada do recesso, logo prevê um período agitado. Pronunciou-se o 27 

Vereador Márcio para cumprimentar o presidente da loja Maçônica, ao Padre Júnior e a 28 

todos  os presentes; que a luta é constante em busca de melhorias que o povo almeja  e 29 

são direitos assegurados pela Constituiçãl Federal. Pronunciou-se o Vereador Sotério 30 

para falar que do recomeço dos trabalhos e continuidade do trabalho legislativo, pois 31 

recesso não é férias. Pronunciou-se o vereador Ezequiel para dizer que é o 5º período 32 

desta legislatura e a sociedade espera por muitas respostas que sejam dadas antes do 33 

final do mandato à população. Que está feliz pelos empreendimentos que estão chegando 34 

em Abaetetuba, como é o caso do Mateus. Pronunciou-se o Vereador Joaquim para 35 

cumprimentar a todos agradecendo pela volta aos trabalhos legislativos e que como 36 

Vereador  está braços abertos na luta pelo povo abaetetubense. Pronunciou-se o 37 

Vereador Gilvaldo para parabenizar aos homengeados com titulo de cidadão 38 

abaetetubense e honra ao mérito. Falou da abertura do período e das demandas 39 

advindas da sociedade. Pronunciou-se o vereador Ademir para agradecer a presença de 40 

todos. Falou da situação da saúde sem atendimento com medicação para doenças 41 

mentais, dentre outros problemas que está levando ao caos. Falou da educação no 42 

município, ao que considera um flagelo o ensino em condição de multisseriado; que quer 43 

fazer debate, pois não tem como aceitar isso. Que a Cargill será um problema pois 44 

alterará a forma de vida da região. Pronunciou-se o Vereador Sabiá para falar da abertura 45 

; falou da entrega de títulos que é algo de certa forma pessoal  quanto a escolha, mas que 46 

os escolhidos o são pelo caráter coletivo do que realizam e que se destacaram. Que 47 

vislumbra um momento tenso esse novo período pois vivemos em um momento 48 

complicado na política brasileira. Pronunciou-se o Verwador Silvano para dizer que o 49 

Governador é do mesmo partido  do Prefeito de Abaetetuba, portanto deve investir em 50 

Abaetetuba ajudando o prefeito a melhorar a vida dos moradores do município. 51 
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Pronunciou-se o Vereador Regi Mota para dizer ao Vereador Ademir que a Cargil virá sim 52 

à Casa; que a Casa se manterá firme como tem feito sempre, como fexz com relação ao 53 

Hospital e mutas outros problemas, a Cargil é apenas mais um problema. Que tem dito 54 

que Abaetetuba crescerá em 10 anos o que não cresceu em 50. Quem esteve no Mix 55 

Atacarejo Mateus horas antes da sessão percebeu o inchaço populacional a que 56 

Abaetetuba está exposta e o município terá que estar preparado para receber o bônus e o 57 

ônus. Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente declarou encerrada a presente 58 

sessão e convocou a todos para a próxima sessão ordinária a ser realizada na quarta-59 

feira, 07 de novembro de 2018 e convidou a todos para a sessão solene de entrega de 60 

títulos de honra ao mérito e cidadão abaetetubense.  Em firmeza e para constar foi 61 

lavrada a presente ata que depois de lida e achada conforme será aprovada pelo Plenário 62 

e assinada pelos membros da Mesa.  63 

Aprovada em 20 de fevereiro de 2019. 64 

 65 

 66 

Reginaldo Rodrigues Mota 67 

PRESIDENTE 68 
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Emerson João Negrão Rodrigues 71 

VICE-PRESIDENTE 72 
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Josenildo Rodrigues Vilhena 75 

1◦ SECRETÁRIO 76 
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Joaquim de Sousa Martins 79 

2º Secretário 80 
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