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ATA Nº.021 - SESSAO ORDINARIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 1 

ABAETETUBA, REALIZADA EM 19.06.2019. 2 

                   Aos dezenove dias do mês de junho de dois mil e dezenove, no Plenário da 3 

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

Senhor Presidente, Vereador Reginaldo Rodrigues Mota, solicitou ao Senhor 1º 5 

Secretário, Vereador Josenildo Rodrigues Vilhena a proceder a chamada dos Senhores 6 

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

Ademir Bitencourt Azevedo, Aluísio Monteiro Correa, Emerson João Negrão Rodrigues, 8 

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

Gelciney Matos de Carvalho, Gilvaldo de Araújo Quaresma, Joaquim de Sousa Martins, 10 

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

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

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

destinado ao Pequeno Expediente pronunciou-se o Vereador Ademir Bitencourt para 14 

cobrar o convite de participação na sessão ao Banco Santander. Pronunciou-se o 15 

Vereador Joseé Edinício para também questionar o convite ao Banco Santander. 16 

Pronunciou-se o Vereadotr Josenildo para questionar a ausência do Poder Executivo com 17 

relação a Empresa Cargill. Pronunciou-se o Vereador Gelciney Matos para falar que 18 

funcionários do município estão enfrentando problemas com relação a liberação de 19 

empréstimos, pois foi aprovado 50 %, mas no Banco do Brasil e Prefeitura só libera 30%. 20 

Pronunciou-se o Vereador Fernandes Sabiá para informar que esteveram na SETRAN 21 

para buscar solução para a questão de perto do Ipixuna e do Portal. No horário destinado 22 

ao Grande Expediente pronunciou-se o Vereador Ademir para falar sobre a Empresa 23 

Cargill, que os quilombolas e fechando os rios. OS ribeirinhos estão lutando contra. Eles 24 

querem uma explicação de como vai funcionar o projeto nos rios. A Sema diz que não 25 

conhece a legislação enviada pelo Ministério Público e os impostos vão ser recolhidos 26 

pelo governo do Estado, só deixando vandalismo no município e ofertando apenas 100 27 

vagas para o município. Com relação ao transporte escolar disse que os rabeteiros ainda 28 

não receberam. Com relação aos vigias disse que estes estão sendo desfavorecidos pelo 29 
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Senhor Oziel. Pronunciou-se o Vereador Marcio Barreto para falar sobre os serviços da 30 

secretaria de Obras, sobre as intrafegáveis, sobre as galerias do Bairro Cristo que estão 31 

entupidas. Pronunciou-se o Vereador Emerson Negrão para informar que os bancos tem 32 

conhecimento de que é 50%. Quanto a questao da Cargill, questiona a atitude dos 33 

ribeirinhos, disse que seria interessante ouvir o que a Cargill tem a propor, não impedir, 34 

pois de uma forma ou de outra a empresa vai entrar, então o melhor seria pegar as 35 

informações para saber o que eles tem a propor. Pronunciou-se o Vereador Fernandes 36 

Sabiá para dizer que é a favor da Cargill, até porque vai trazer progresso, emprego, lógico 37 

que também é a favor de saber os procedimentos e vantagens que pode trazer ao povo, o 38 

qual necessita de emprego. É a favor do diálogo. Pronunciou-se o Vereador Ezequiel para 39 

informar sobre as perfurações realizadas no Algodoal. Pronunciou-se o Vereador Edinício 40 

para dizer que é a favor de puxar o debate da Cargill, pois a Câmara é a Casa do povo, 41 

para depois a população não falar que os vereadores foram omissos. Pediu ao Presidente 42 

da Câmara reunião com o Governador para falar sobre as balsas do Arapari, que a Arcon 43 

não se encontra nem em Belém, nem no Arapari. Que as balsas vivem lotadas e os 44 

horários não são cumpridos, que está preocupado com a lotação das balsas, pois quer 45 

evitar acidente e morte. Pronunciou-se o Vereador Josenildo para dizer que em Barcarena 46 

tem tudo UBS, polo esportivo, tem tudo por que tem uma articulação política do 47 

governador com o Vilaça e Deputado Ogawa. Ele sugeriu que Abaetetuba faça a mesma 48 

articulação. É a favor da posição defendida pelo Vereador Ademir com relação a Cargill, a 49 

licença dos supermercados Líder e Matheus. Pronunciou-se o Vereador Sotério para falar 50 

sobre a audiência pública sobre política das mulheres, pois as consultas só são marcadas 51 

para a pessoa que precisa de 2 a 3 meses. Ele quer uma reunião com a Secretária de 52 

Saúde logo em seguida ao encerramento da sessão. Quanto a demanda sobre a Cargill, 53 

está de acordo com a posição do Vereador Ademir. Pronunciou-se o Vereador Aluisio 54 

Correa para falar sobre os vigias que é preciso verificar os dois lados. Que é a favor da 55 

Cargill e do progresso e progresso traz vantagens e desvantagens. Que é a favor de uma 56 

audiencia com a Cargill na Casa. Pronunciou-se o Vereador Gilvaldo para falar sobre o 57 

Itacuruçá onde as pessoas dependem da produção de farinha. Que está pedindo forno 58 
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elétrico para a comunidade para poder produzir farinha com mais eficiência. Disse que 59 

Moriva, paróquia das Ilhas  estão fazendo visitas e pesquisas , fazendo o trabalho deles, 60 

então sugere que a Câmara faça o trabalho e faça sua pesquisa também. Que também 61 

sugere reunião com o Governador para levar as demnadas do município. Pronunciou-se o 62 

Vereador Regi Mota para dizer que enviou oficio para o Governador e não obteve 63 

resposta; que também enviou oficio para o Deputado Galileu e também não obteve 64 

resposta. Que lembra de Barcarena que as empresas se instalaram nos terrenos e até 65 

hoje herdeiros lutam pela indenização. Que é preciso discutir com a Cargill, conhecer os 66 

projetos, os benefícios que virá trazer ao município. É a favor do diálogo. Pronunciou-se o 67 

Vereador Gelciney Matos para lembrar que estão preparando o parecer da LDO. Falou 68 

que o sistema hoje é outro, Capitalismo, que não adianta enfrentamento a Cargill vai ser 69 

implantada no município, isso é fato, porém, também é a favor do diálogo com empresas 70 

para ver os benefícios  para o município. Sobre os secretários  do município, disse que o 71 

secretario de finanças não comparece na sua sala e o povo quer um esclarecimento. Que 72 

na quarta-feira ele quer um esclarecimento  sobre o secretário de finanças pois quer que 73 

o mesmo trabalhe e resolva as questões da qual ele é responsável. Anunciada a Ordem 74 

do Dia o Senhor Presidente passou a submeter ao plenário a matéria em pauta. Em pauta 75 

para segunda discussão e votação o projeto de lei nº.012/2019 de iniciativa do Vereador 76 

Ademir Bitencourt institui no município de Abaetetuba a “Semana de sensibilização e 77 

cuidado animal” (2ª discussão e votação). Lido o projeto de lei foi submetido à discussão, 78 

não havendo debatedores inscritos foi submetido à votação e aprovado por unanimidade. 79 

Em pauta para segunda discussão e votação o projeto de lei nº.013/2019 de iniciativa do 80 

vereador Reginaldo Rodrigues Mota  que “considera de utilidade pública a entidade 81 

Associação Comunitária Desportiva e Cultural Bom Samaritano e dá outras providências. 82 

Lido o projeto de lei foi submetido à discussão, não havendo debatedores onscritos foi 83 

submetido à votação e aprovado por unanimidade. Em pauta a proposição nº.168/2019 de 84 

iniciativa do Vereador Aluísio corrêa o qual requer que a Mesa Diretora envie expediente 85 

ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal Alcides Negrão-CHITA e ao Secretário de 86 

Obras Senhor Nader Rodrigues de Sousa, no sentido que efetuem serviço de tapa buraco 87 
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e retirada de entulho da Rua Padre Piffel, perímetro compreendido entre Travessa José 88 

Gonçalves Chaves e Travessa Dom Pedro I, no bairro São Lourenço. Que da decisão da 89 

Casa se dê conhecimento aos meios de Comunicação de nosso Município e aos 90 

moradores da referida rua. Proposição nº.169/2019 de iniciativa do Vereador Irmão 91 

Edinício o qual requer que a Mesa Diretora envie expediente ao Excelentíssimo senhor 92 

prefeito municipal Alcides Eufrásio da Conceição Negrão, solicitando que o nobre gestor 93 

autorize ao setor competente de sua administração, a proceder: aterramento, 94 

asfaltamento e meio fio da Rua Nominando de Carvalho, localizada na Chicolândia, bairro 95 

Algodoal.  Que da decisão desta Casa se dê a conhecer aos meios de comunicação do 96 

Município bem como aos moradores daquela área. Proposição nº.170/2019 de iniciativa 97 

do Vereador Ezequiel da COSANPA o qual requer que a Mesa Diretora envie expediente 98 

ao Excelentíssimo Senhor Alcides Negrão - CHITA, Prefeito Municipal de Abaetetuba, 99 

solicitando a Extensão e Interligação de Rede de Água na Rua Benedito Sena dos 100 

Passos, no perímetro compreendido entre Rua Domingos de Carvalho e Rua Profª 101 

Carmem Cardoso. Que da decisão da Casa se dê a conhecer aos meios de comunicação 102 

de nosso Município e aos moradores dos bairros Algodoal e Santa Rosa. PROPOSIÇÃO 103 

Nº.171/2019 de INICIATIVA DO VEREADOR FERNANDES ANSELMO o qual requer que 104 

a Mesa Diretora envie expediente ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal Alcides 105 

Eufrásio da Conceição Negrão, solicitando que autorize o setor competente de seu 106 

governo  os serviços de LIMPEZA e ATERRAMENTO do ramal Maringá, para que os 107 

moradores possam trafegar com tranquilidade. Que da decisão da Casa seja dado 108 

conhecimento aos moradores das localidades. PROPOSIÇÃO Nº.172/2019 de 109 

INICIATIVA DO VEREADOR GILVALDO QUARESMA o qual requer que a Mesa 110 

Executiva envie expediente ao Excelentíssimo Senhor ALCIDES EUFRÁSIO DA 111 

CONCEIÇÃO NEGRÃO, Prefeito Municipal deste município, autorização para que a 112 

Secretaria de Agricultura instale UMA CASA DE FARINHA NO ALTO ITACURUÇÁ, 113 

ABRANGENDO ÀS COMUNIDADES DE PROCÓPIO, SÃO DOMINGOS E SANTA 114 

MARIA. A proposta além de ampliar o processo econômico municipal, possibilita que 115 

inúmeras famílias sejam também beneficiadas, gerando emprego e renda na própria 116 
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localidade em que residem. PROPOSIÇÃO Nº.173/2019 de INICIATIVA DO VEREADOR 117 

JOSENILDO VILHENA – o qual requer que a Mesa Executiva envie expediente a 118 

Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, Alcides Negrão-CHITA, solicitando a 119 

construção de uma rotatória na Avenida São Paulo, esquina com a Travessa D. Pedro l e 120 

Avenida Minas Gerais (conhecida como 5 esquinas), para melhorar o fluxo e garantir a 121 

segurança, além de ordenar e melhorar o trânsito no local. Que da decisão da Casa seja 122 

dado conhecimento aos meios de comunicação. PROPOSIÇÃO Nº.174/2019 de 123 

INICIATIVA DO VEREADOR MÁRCIO BARRETO – o qual requer que a Mesa Diretora da 124 

Casa envie expediente ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, Alcides Eufrásio da 125 

Conceição Negrão, e ao Ilustríssimo Senhor Secretário Municipal de Obras, Nader 126 

Rodrigues de Souza, solicitando a conclusão dos serviços de drenagem e pavimentação 127 

asfáltica, no final da Rua Garibaldi Parente, localizada no bairro São Lourenço. 128 

Reiterando pedido já feito por este Vereador através da Proposição nº.047/2018, datada 129 

em 26/03/2018. Que da decisão da Casa se dê conhecimento aos moradores do local e 130 

aos meios de Comunicação sediados em nossa cidade. PROPOSIÇÃO Nº.175/2019 de 131 

INICIATIVA DO VEREADOR SOTÉRIO FAGUNDES – os quais requerem que a Mesa da 132 

Casa  visando Concretizar as propostas apresentadas durante a Audiência Pública sobre 133 

Políticas para Mulheres é que solicito o apoio dos nobres colegas vereadores e 134 

vereadora, para que após aprovação em plenário seja encaminhado expediente à Sua 135 

Excelência, o Prefeito Municipal Alcides Eufrásio Negrão e Secretária Municipal de 136 

Saúde, Lucilene Ribeiro. Solicitando providências no sentido de aumentar o número de 137 

médicos psiquiatras bem como a realização de um diagnóstico com levantamento de 138 

dados estatísticos sobre depressão no Município. Que a decisão da Casa Legislativa seja 139 

amplamente divulgada nas comunidades e nos meios de Comunicação (Rádio Guarany e 140 

Rádio Conceição). PROPOSIÇÃO Nº.176/2019 de INICIATIVA DO VEREADOR ADEMIR 141 

e DA VEREADORA EDILEUZA MUNIZ– os quais requerem que a Mesa da Casa  envie 142 

expediente ao Gabinete do “Chefe dos Vigias”, Senhor  MOISES SOUSA. E que sejam 143 

encaminhados convites a todas as organizações sociais, populares e povo em geral. E 144 

ainda que seja dada publicidade a este ato. PROPOSIÇÃO Nº.177/2019 de INICIATIVA 145 
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DO VEREADOR ADEMIR BITENCOURT – o qual requer  que a Mesa Executiva envie 146 

expediente ao Gabinete do Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, solicitando  a 147 

construção de cobertura, assentos  e iluminação na rampa que garante o 148 

embarque/desembarque dos estudantes e moradores em  geral, ponto de acesso situado 149 

no final da Travessa  D. Pedro I, conhecido popularmente como “porto do Seu Dico do 150 

Jorge”. Requeiro ainda que seja dada publicidade a esse ato.   Submetidas à discussão e 151 

não havendo debatedores inscritos, foi submetida à votação e aprovada por unanimidade. 152 

Não havendo inscritos ao horário destinado às lideranças partidárias e nada mais 153 

havendo a tratar o Senhor Presidente deu por encerrada a presente sessão, em firmeza e 154 

para constar foi lavrada a presente ata que depois de lida e achada conforme será votada 155 

pelo plenário e assinada pelos membros da Mesa.  156 

Aprovada em 07 de agosto de 2019.  157 

 158 

Reginaldo Rodrigues Mota 159 

PRESIDENTE DA CMA 160 

 161 

Emerson João Negrão Rodrigues 162 

VICE-PRESIDENTE 163 

 164 

Josenildo Rodrigues Vilhena 165 

1º SECRETÁRIO 166 

 167 

Joaquim de Sousa Martins 168 

2º SECRETÁRIO 169 


