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ATA Nº.018 - SESSAO ORDINARIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 1 

ABAETETUBA, REALIZADA EM 29.05.2019. 2 

1.                    Aos vinte e nove dias do mês de maio de dois mil e dezenove, no 3 

Plenário da Câmara Municipal de Abaetetuba – Mário Ferreira Fonseca – ao horário 4 

regimental, o Senhor Presidente, Vereador Reginaldo Rodrigues Mota, solicitou ao 5 

Senhor 1º Secretário, Vereador Josenildo Rodrigues Vilhena a proceder a chamada dos 6 

Senhores Vereadores e da Senhora Vereadora presentes da qual constaram o(a)s 7 

seguintes: Ademir Bitencourt Azevedo, Aluísio Monteiro Correa, Emerson João Negrão 8 

Rodrigues, Ezequiel Viégas do Rego-Ezequiel da Cosanpa, Fernandes de Oliveira 9 

Anselmo-Sabiá, Gilvaldo de Araújo Quaresma, Joaquim de Sousa Martins, José Edinício 10 

Gonçalves da Cunha, Josenildo Rodrigues Vilhena, Márcio Barreto Silva, Reginaldo 11 

Rodrigues Mota-Regi e Sotério de Oliveira Fagundes. Havendo número legal o Senhor 12 

Presidente deu por aberto os trabalhos da presente sessão ordinária. No horário 13 

destinado ao Pequeno Expediente pronunciou-se o Vereador Fernandes Sabiá para falar 14 

sobre o projeto que trata de consignações. Que os servidores vieram questionar para que 15 

se vote o projeto com mais transparência. Pronunciou-ser o Vereador Márcio Barreto para 16 

agradecer o convite da ADEMA para a festa junina no dia 02 de junho às 19 horas. 17 

Pronunciou-se  Vereador Ademir Bitencourt para falar que os quadrilheiros  vieram pedir 18 

recursos para poder continuar com projetos sociais de dança junina. Os barraqueiros da 19 

praça da bandeira vieram questionar porque estão impedidos de trabalhar  no Festival do 20 

Miriti, sendo que eles pagaram a taxa. Que reuniu com o Senhor Pedro no horário de 21 

trabalho dos barraqueiros para ver justamente quem trabalha lá realmente. Ele quer 22 

discutir política cultural e isso é discutido com o povo que faz parte do meio. Que o 23 

Conselho de Cultura não é respeitado. SEMEC não fez nada. Pronunciou-se o Vereador 24 

Josenildo Vilhena para falar sobre a violência descontrolada em Abaetetuba, exigindo que 25 

o município providencie algo para socorrer, como guarda-municipal. Falou que a maior 26 

riqueza que o povo tem é a sua cultura. Ele é favorável , pois as pessoas buscam seus 27 

direitos culturais na área que atuam, miriti, quadrilhas. Pronunciou-se o Vereador 28 

Emerson Negrão para dizer que não são desconhecidos os assuntos sobre quadrilha e 29 

miriti, que ele e Vereador Regi Mota estiveram no dia anterior, 28/05/2019 em reunião 30 
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com Prefeito e com o Secretário Bruno, discutindo essas questões. No horário destinado 31 

à Tribuna Popular pronunciou-se o Senhor Pedro Costa Ferreira  para dizer que vieram 32 

pedir ajuda  porque os barraqueiros foram impedidos de trabalhar, sendo que os 33 

barraqueiros já pagaram pelos três dias do festival do miriti. Pronunciou-se a Senhora 34 

Gleiceane Barreiro para buscar conscientização pela Feira Cultural, pelo miriti porque está 35 

e perdendo espaço, os artesãos não estão conseguindo vender os seus produtos  feitos 36 

de miriti, perdendo assim a essência do festival. Exige-se uma política de consciência 37 

pelo brinquedo feito de miriti, porque a feira de miriti vende tudo. Pronunciou-se o Senhor 38 

Jonas Plácido, mestre Pirias para falar sobre o miriti perdendo o valor no município. 39 

Reclamou que a feira é mista hoje em dia e os artesãos de miriti perdendo a condição de 40 

vender seus objetos Ele quer que o município encontre uma solução para a situação. 41 

Disse que os jovens dos grupos juninos procuraram o Secretário de Administração Bruno 42 

e o Secretário para pedir resposta, marcaram uma reunião dia 28/05 e nenhum dos dois 43 

comareceram, só o vereador Ademir compareceu. A irmã do Vieirinha foi fazer denúncia 44 

sobre a quadrilha que estava ensaiando na quadra do Sagrado, pois o Meio Ambiente a 45 

está perseguindo devido aos ensaios. Pediu ao Secretário de Administração para 46 

resolver, uma vez que o Secretário de Cultura não pode resolver, está de mãos atadas. 47 

Pronunciou-se o Secretário Bruno para dizer quanto ao festival do miriti que não há 48 

recursos próprios; que fizeram analise para bancar o festival, sentaram com o Prefeito e o 49 

governo disse que está fazendo com recursos próprios com ajuda da ONLINE. Se 50 

compremeteram em resolver até sexta, porém eles querem se escever na CPL 51 

(quadrilheiro). No horário destinado ao Grande Expediente prnunciou-se o Vereador 52 

Aluisio Correa para questionar quem é o responsável pelo recurso de quadrilhas, do 53 

Fundo Municipal da Cultura, porque existe uma lei prospota por ele e aprovada por todos 54 

os vereadores do município se comprometendo com as quadilhas juninas, Lei 55 

nº.008/2017. No artigo 3º dessa lei determina que será comemorado nessa data o dia da 56 

quadra junina. Pronunciou-se o Vereador Silvano para reclamar da condição desumana a 57 

que a Caixa Evconomica submete os clientes. Ele gostaria que a Câmara retirasse a 58 

conta da instituição da Caixa. Pronunciou-se o Vereador Marcio Barreto para dizer que 59 

tem em mãos a ata de reunião anterior com o superintendente da Caixa e o mesmo 60 
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mentiu sobre o compromisso que assumiu com a Casa. pronunciou-se o Vereador 61 

Joaquim da Pesca para falar do trabalho deficitário realizada pela Caixa Econômica no 62 

município. Pronunciou-se o Vereador Edinicio para exigir uma resolução para a situação 63 

da Caixa Economica urgente, pois o superintendente se comprometeu em realizar várias 64 

melhorias e não cumpriu nenhuma. Reclamou também da parceria do Bradesco com o 65 

Bené Calçados, uma vez que só pode ser atendido no Bené Calçados quem fizer uma 66 

compra de R$-20,00. Pronunciou-se o Vereador Gil Quaresma para dizer que a Casa 67 

relama tanto da Caixa, mas continua com a conta lá, que o exemplo precisa começar da 68 

Casa. Pronunciou-se o Vereador Emerson Negrão para falar do sucateamento da Caixa, 69 

pediu ao gerente atual para oficiar as instancias superiores para falar das mentiras que se 70 

comprometeu o superintendente da Caixa e não cumpriu. Pronunciou-se o Vereador 71 

Ademir para reclamar que pessoas vieram das ilhas para sacar dinheiro e não 72 

conseguiram, sendo que eles vieram de madrugada, enfrentaram fila, confiantes nesse 73 

dinheiro para pagar as suas contas e voltar para casa. Pede uma alternativa urgente. 74 

Pronunciou-se o Vereador Josenildo Vilhena para dizer que quer o cronograma de 75 

melhorias da Caixa para apresentar aos moradores de Abaetetuba , pois os caixas estão 76 

sucateados e viraram abrigos de animais. Pronunciou-se o Vereador Regi Mota para dizer 77 

que quer um encaminhamento para o responsável resolver a questão da Caixa. Ele quer 78 

parceria com a Caixa, mas a Caixa tem que resolver os problemas. Pronunciou-se o 79 

Gerente Geral da Caixa Economica, Senhor Antonio para dizer que estão à espera da 80 

assinatura do contrato do novo prédio no município para poder fazer a transferência para 81 

o novo prédio e eles poderãp fazer as modernizações dos Caixas Eletrônicos. Ele 82 

pessoalmente irá ainda na presente semana  procurar a Secretaria de Meio Ambiente 83 

para tentar resolver  a questão dos cachorros dentro da Agência. Prometeu resolução dos 84 

problemas na gestão dele, até porque acabou de assumir a direção. Está no aguardo do 85 

novo prédio e pede desculpas pelo transtorno.  Porém, na gestão dele, como gerente 86 

geral se comprometeu a resolver as demandas apresentadas. Pronunciou-se o Vereador 87 

Edinício para dizer que a fala do gerente geral é ótima, mas não convence, pois o que 88 

ocorre dentro da agencia é responsabilidade dele, assim, retirando a culpa dos 89 

vereadores os quais fizeram a parte que deveria ser da Caixa, de cobrar do gerente 90 
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resoluções. Anunciada a Ordem do Dia o Senhor Presidente passou a submeter ao 91 

plenário a matéria em pauta. Em pauta para primeira discussão e votação o  projeto de lei 92 

nº.001/2019 de iniciativa do vereador Sotério Fagundes que dispõe sobre a publicação, 93 

na Internet, da lista de espera dos pacientes que aguardam por consultas (discriminadas 94 

por especialidade), exames e internações cirúrgicas e outros procedimentos nos 95 

estabelecimentos da rede pública de saúde do município e dá outras providências. Lido o 96 

parecer favorável da Comissão de Justiça. Foi submetido à discussão. Não havendo 97 

debatedores inscritos foi submetido à votação e aprovado por unanimidade. Lido o projeto 98 

de Lei nº.001/2019 foi submetido à discussão. Não havendo debatedores inscritos foi 99 

submetido à votação e aprovado por unanimidade. Em pauta para primeira discussão e 100 

votação o projeto de lei nº. 003/2019 de iniciativa do vereador Aluísio Corrêa, que institui 101 

parceria entre município e a iniciativa privada para instalação de lixeiras em espaços 102 

públicos e dá outras providências. Lido o parecer favorável da Comissão de Justiça. Foi 103 

submetido à discussão. Não havendo debatedores inscritos foi submetido à votação e 104 

aprovado por unanimidade. Lido o projeto de Lei nº.003/2019 foi submetido à discussão. 105 

Não havendo debatedores inscritos foi submetido à votação e aprovado por unanimidade. 106 

Em pauta para primeira discussão e votação o projeto de lei nº. 004/2019 de iniciativa do 107 

vereador Reginaldo Rodrigues Mota , que. Denomina o antigo ramal do Loteamento 108 

Moraes próximo ao portal da cidade de Abaetetuba, de Avenida Manoel Moraes e dá 109 

outras providências. Lido o parecer favorável da Comissão de Justiça. Foi submetido à 110 

discussão. Não havendo debatedores inscritos foi submetido à votação e aprovado por 111 

unanimidade. Lido o projeto de Lei nº.004/2019 foi submetido à discussão. Não havendo 112 

debatedores inscritos foi submetido à votação e aprovado por unanimidade. Em pauta 113 

para primeira discussão e votação o projeto de lei nº. 011/2019 de iniciativa do Poder 114 

Executivo, que Cria o sistema municipal de consignações dispondo sobre a consignação 115 

em folha de pagamento de servidores municipais ativos, inativos e pensionistas do 116 

município e dá outras providências (1ª discussão e votação). Lido o parecer favorável da 117 

Comissão de Justiça. Foi submetido à discussão. Não havendo debatedores inscritos foi 118 

submetido à votação e aprovado por unanimidade. Lido o parecer favorável da Comissão 119 

de Finanças. Foi submetido à discussão. Não havendo debatedores inscritos foi 120 
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submetido à votação e aprovado por unanimidade. Lido o projeto de Lei nº.011/2019 foi 121 

submetido à discussão. Não havendo debatedores inscritos foi submetido à votação e 122 

aprovado por unanimidade. O Senhor Presidente solicitou ao Senhor Secretário que 123 

fizesse a leitura das proposições em pauta. O Senhor Secretário fez a leitura dos 124 

seguintes textos: Proposição nº.136/2019 de Iniciativa do Vereador Ademir Bitencourt o 125 

qual requer, na forma regimental que a Casa encaminhe ao Gabinete do Excelentíssimo 126 

Senhor  Prefeito, Alcides Eufrásio da Conceição Negrão - Chita, PROJETO INDICATIVO 127 

que INSTITUI NO MUNICÍPIO O “CENTRO DE ZOONOSES E DISPÕE SOBRE O 128 

CONTROLE DA POPULAÇÃO DE ANIMAIS ERRANTES, ABANDONOS, POSSE 129 

RESPONSÁVEL, VACINAÇÃO, CONTROLE DAS ZOONOSES E DÁ OUTRAS 130 

PROVIDÊNCIAS. Para que o prefeito uma vez acatando a proposta possa efetivar uma 131 

política municipal que vise o cuidado e a proteção animal; Proposição nº.137/2019 de 132 

Iniciativa do Vereador José Edinício o qual requer, na forma regimental que a Casa 133 

encaminhe expediente ao Senhor ALCIDES EUFRÁSIO DA CONCEIÇÃO NEGRÃO, 134 

Prefeito Municipal deste Município e a Secretária Municipal de Saúde, Senhora Lucilene 135 

Ribeiro, solicitando uma Ambulância para os moradores da nossa querida Vila de Beja, 136 

pois é de grande importância para a vida dos moradores que residem naquela Localidade. 137 

Que da decisão desta Casa se dê a conhecer aos meios de comunicação do Município, 138 

bem como aos moradores da citada localidade; Proposição nº.138/2019 de Iniciativa do 139 

Vereador Aluísio Correa o qual requer, na forma regimental que a Casa encaminhe 140 

expediente ao Prefeito Municipal de Abaetetuba, solicitando que seja autorizada a 141 

Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Abaetetuba a elaborar um Plano Municipal de 142 

Arborização para a cidade de Abaetetuba, com urgência. Que da decisão da Casa seja 143 

dado conhecimento a população de nosso Município, através dos meios de comunicação; 144 

Proposição nº.139/2019 de Iniciativa do Vereador Joaquim Martins o qual requer, na 145 

forma regimental que a Casa encaminhe expediente ao Senhor Prefeito Alcides Negrão 146 

para que se digne em determinar a permanecia na Vila de Beja de uma caçamba e uma 147 

máquina especifica para agilizar os trabalhos locais e com isso economizar combustível 148 

com ida e vinda desses maquinários; Proposição nº.140/2019 de Iniciativa da Vereadora 149 

Edileuza Muniz a qual requer, na forma regimental que a Casa encaminhe expediente ao 150 
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Senhor Prefeito Municipal, Alcides Eufrásio da Conceição Negrão, para que cumpra o 151 

dever de autorizar a secretaria de Obras e Viação do Município, a promover os serviços 152 

de aterro e terraplenagem do RAMAL CUJARI, para garantir a todos e todas que moram e 153 

utilizam o referido ramal a dignidade necessária que os mesmos tem direito, no ir e vir em 154 

seu dia a dia. Que da decisão da Casa se dê a conhecer a Comunidade local e 155 

comunidades vizinhas, Rádio Comunitária Guarany FM, TVA, Copacabana, Sindicato dos 156 

trabalhadores rurais, Paróquia São Paulo e outras publicidades; Proposição nº.141/2019 157 

de Iniciativa do Vereador Ezequiel da Cosanpa o qual requer, na forma regimental que a 158 

Casa encaminhe expediente ao Excelentíssimo Senhor Alcides Negrão - CHITA, Prefeito 159 

Municipal de Abaetetuba, solicitando a Imediata Elaboração do Plano Municipal de 160 

Saneamento Básico.Que da decisão da Casa se dê a conhecer aos nossos munícipes 161 

através dos meios de Comunicação de nossa cidade; Proposição nº.142/2019 de 162 

Iniciativa do Vereador Fernandes Sabiá o qual requer, na forma regimental que a Casa 163 

encaminhe expediente ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, Alcides Eufrásio da 164 

Conceição Negrão – Chita, para que determine a Secretaria de Obras os serviços de: 165 

meio-fio e asfaltamento da Sétima Travessa do bairro Mutirão, zona urbana desta cidade 166 

de Abaetetuba;Proposição nº.143/2019 de Iniciativa do Vereador Gelciney Matos o qual 167 

requer, na forma regimental que a Casa encaminhe expediente ao Excelentíssimo Senhor 168 

Alcides Negrão, solicitando que o Gestor Municipal autorize a Construção de uma 169 

CRECHE NA VILA DE BEJA. Atendendo assim o apelo de sua comunidade.  Que da 170 

decisão desta Casa seja informado aos veículos de comunicação e à comunidade local; 171 

Proposição nº.144/2019 de Iniciativa do Vereador Gilvaldo Quaresma o qual requer, na 172 

forma regimental que a Casa encaminhe expediente ao Excelentíssimo Senhor ALCIDES 173 

EUFRÁSIO DA CONCEIÇÃO NEGRÃO, Prefeito Municipal deste município, solicitando 174 

que  determine à Secretaria de Obras, após licença de meio Ambiente,  a proceder a 175 

limpeza do IGARAPÉ ASSOLINA, QUE DÁ ACESSO DO CASTELO AO RIO GUAJARÁ 176 

DE BEJA. Que da decisão da Casa se dê a conhecer as Comunidades acima citadas, 177 

assim como aos meios de comunicação do Município de Abaetetuba; Proposição 178 

nº.145/2019 de Iniciativa do Vereador Josenildo Vilhena o qual requer, na forma 179 

regimental que a Casa encaminhe expediente ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal, Alcides 180 
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Negrão,  e ao Ilustríssimo Senhor Secretário Municipal de Obras, Nader Rodrigues de 181 

Sousa, solicitando em caráter de urgência, capina, limpeza, drenagem, construção de 182 

meio-fio do lado direito da travessa São Francisco de Assis, localizada atrás da 183 

Subestação no Bairro Aviação, pois a mesma encontra-se tomada pelo mato, colocando 184 

em risco de assalto e contaminação por vírus devido relatos da própria população, em 185 

face da quantidade de mosquitos presentes naquela localidade. Que da decisão da Casa 186 

se dê conhecimento aos meios de comunicação sediados em nossa cidade; Proposição 187 

nº.146/2019 de Iniciativa do Vereador Marcio Barreto o qual requer, na forma regimental 188 

que a Casa encaminhe expediente à Sua Excelência o Prefeito Municipal Alcides Eufrásio 189 

da Conceição Negrão, para que encaminhe a Secretaria Municipal de Saúde, senhora 190 

Lucilene Ribeiro, para que o município possa aderi a nova  proposta que  ampliam os 191 

horários de atendimento para funcionamento das UBS entre 60h e 75h semanais. A 192 

Portaria nº 930, de 15 de maio de 2019, que institui o Saúde na Hora; Proposição 193 

nº.147/2019 de Iniciativa do Vereador Sotério Fagundes o qual requer, na forma 194 

regimental que a Casa encaminhe expediente ao Sr. Prefeito Alcides Negrão e ao 195 

Secretário Municipal de Obras Nader Rodrigues de Sousa. Solicitando a revitalização e 196 

pavimentação asfáltica do Terminal Rodoviário de Abaetetuba. Que da decisão da Casa 197 

Legislativa seja amplamente divulgado nas comunidades e nos meios de Comunicação 198 

(Rádio Guarany e Rádio Conceição).  Submetidas à discussão e não havendo 199 

debatedores inscritos, foi submetida à votação e aprovada por unanimidade. Não havendo 200 

inscritos ao horário destinado às lideranças partidárias e nada mais havendo a tratar o 201 

Senhor Presidente deu por encerrada a presente sessão, em firmeza e para constar foi 202 

lavrada a presente ata que depois de lida e achada conforme será votada pelo plenário e 203 

assinada pelos membros da Mesa.  204 

Aprovada em 07 de agosto de 2019.  205 
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