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ATA Nº.026 - SESSAO ORDINARIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 1 

ABAETETUBA, REALIZADA EM 07.08.2019. 2 

                   Aos sete dias do mês de agosto de dois mil e dezenove, no Plenário 3 

da 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, Edileuza Viégas Muniz, Emerson 8 

João Negrão Rodrigues, Ezequiel Viégas do Rego-Ezequiel da Cosanpa, Gelciney Matos 9 

de Carvalho, Gilvaldo de Araújo Quaresma, Fernandes de Oliveira Anselmo-Sabiá, 10 

Joaquim de Sousa Martins, 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. O Senhor 13 

Presidente submeteu à discussão as ataa dos dias 22 e 29 de maio  e 05, 12, 19 e 26 de 14 

junho de 2019. Do expediente constou: requerimento verbal do Vereador Márcio Barreto 15 

pedindo votos de congratulação a ADEMA pela passagem dos seus 25 anos de existência 16 

no município. Atestado do Vereador João Silvano Lobato Quaresma o qual por motivo de 17 

doença ficará afastado da Casa por um período de 25 (vinte e cinco) dias. Projeto de Lei 18 

nº.015/2019 de iniciativa do Vereador Aluísio Correa, Que Institui a Semana de 19 

Prevenção e Combate à Depressão no Âmbito do Municipio de Abaetetuba e dá outras 20 

providências. Projeto de Lei nº.014/2019 de iniciativa do Vereador Fernandes Anselmo, 21 

Que estabelece no âmbito do município de Abaetetuba sanções e penalidades 22 

administrativas para aqueles que praticarem maus tratos aos animais e dá outras 23 

providências. Oficio nº.033/2019 do Conselho Municipal de Assitencia Social, convidando 24 

o Presidente a compor a Mesa de Abertura da XI Conferência Municipal de Assistência 25 

Social a realizar-se no dia 14/08/2019 no Centro de Eventos Nossa Senhora da 26 

Conceição. Oficio nº.43/2019 da OAB Subseção Abaetetuba informando que a OAB 27 

Subseção Abaetetuba possui as seguintes comissões temáticas: Comissão de Direto e 28 

Prerrogativa, Direitos Humanos, Direitos da Pessoa Idosa, Mulher Advogada, Diversidade 29 
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Sexual, Direitos da Criança e Adolescente, Educação e Ensino Jurídico, Direitos 30 

Tributários, Defesa do Consumidor, Direito Ambiental, Jovem Advogado, Cultura, Esporte 31 

e Lazer, Direito Previdenciário, Diretos das Pessoas Portadoras de Necessidades 32 

Especiais, Política Criminal e Penitenciária, Direito a Saúde, Especial de Resgate 33 

Histórico da OAB Abaetetuba, Transparência Pública, Assuntos Legislativos. Oficio nº 34 

419/2019 SR Norte do Pará, informando sobre os acordos firmados em reunião ocorrida 35 

em junho de 2017 no que tange a melhorias no atendimento ofertado à população pela 36 

Agência da Caixa Econômica.  No horário destinado ao Pequeno Expediente pronunciou-37 

se o Vereador Ademir Bitencourt  para comentar que no município ocorreram vários 38 

incidentes, comentou em especial sobre o Matadouro Municipal. Pronunciou-se o 39 

Vereador Marcio Barreto para pedir votos de congratulações a ADEMA pela passagem do 40 

seu 25 (vigésimo quinto) aniversário em Abaetetuba; falou da importância do trabalho 41 

realizado no município pela ADEMA. Pronunciou-se o Vereador Josenildo Vilhena para 42 

saudar o retorno da Vereadora Edileuza depois de ser hospitalizada para submeter a uma 43 

cirurgia. Falou sobre as grandes lutas empredidas cotidianamente pela população. 44 

Pronunciou-se o Vereador Sotério Fagundes para saudar a todos os presentes em 45 

especial aos trabalhaos da Igreja Quadrangular e sobre o evento que será realizado no 46 

dia 17/08/2019 no Ginásio Humberto Parente. Pronunciou-se o Vereador Aluísio para 47 

felicitar o retorno da Vereadora Edileuza. Pronunciou-se a Vereadora Edileuza para 48 

informar que está muito feliz com o seu retorno depois de passar por um desafio de 49 

saúde. Agradeceu os votos dos vereadores de pronto restabelecimento. Pronunciou-se o 50 

Vereador Gel para a todos os presentes e a imprensa  para participar da final de basquete 51 

. Agradeceu ao Prefeito  e a Secretária pelo apoio e por ter cedido o espaço do Ginasio 52 

para o evento. Não havendo inscritos ao horário destinado a Tribuna Popular o Senhor 53 

Presidente passou ao horário destinado ao Grande Expediente. Devidamente inscrito 54 

pronunciou-se o Vereador Ademir para falar da precarização de muitos serviços de saúde, 55 

em especial do TAC do Matadouro, que ainda no governo de Luiz Lopes, foram realizadas 56 

adequações, depois no governo de Francineti foram realizadas várias mudanças e hoje o 57 

que é central é a criação de uma estação de efluentes que é exatamente para tratar os 58 
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resíduos que saem do Matadouro e vão direto para o Igarapé. A Prefeitura não cumrpiu 59 

tais exigências e permitiu a interdição do mesmo. Os prejuízos são incalculáveis, pois se 60 

o município tendo de onde arrecadar recursos para pagar o maquinário não o conseguiu, 61 

como vai adquirir sem ter o Matadouro funcionando. Que em anos anteriores eram 62 

abatidas 150 (cento e cinquenta reses por dia, quando parou a media era de 50 63 

(cinquenta) reses por dia. O fechamento do matadouro implica também no desemprego 64 

falta de sustento de inúmeras famílias. Falou também da mudança do Banco do Brasil 65 

para o Santander, que no dia 20 de maio pediu explicações e até o momento nada foi 66 

informado. Pronunciou-se o Vereador Josenildo Vilhena para dizer que começou uma 67 

batalha explosiva com Impeachement, dizia-se que com Michel Temer  haveria mais 68 

trabalho para a população, algo que não aconteceu. Que no Governo de Bolsonaro os 69 

trabalhadores estão sendo explorados, tendo que trabalhar aos sábados e domingos. 70 

Falou sobre os cortes na assistência social, comentou que no Estado os professores 71 

consursados ainda não estão trabalhando, muitos são chamados, mas só os dos acordos 72 

políticos são contratados. Falou que não dá mais para Abaetetuba ser cartão de self para 73 

o Governador que é do mesmo partido do gestor municipal e tudo o que foi prometido 74 

ainda não foi cumprido por eles.  Pronunciou-se o Vereador Sotério Fagundes para falar 75 

sobre os problemas de saúde no município. Falou sobre as obras da escola Irmã Estela 76 

Maria, denunciando que estão reutilizando materiais na construção o que é muito grave. 77 

Pronunciou-se a Vereadora Edileuza Muniz para falar  sobre o agendamento da reunião a 78 

ser realizada em Belém para questionar sobre o Hospital Santa Rosa, que foi pedido o 79 

encaminhamento há dois meses. Questionou sobre o hospital que não há mais condição 80 

das mães darem a luz naquelas condições. Exigiu do presidente da Câmara e do líder do 81 

Governo uma audiencia com a secretaria de saúde, que é sua amiga pessoal, mas como 82 

secretaria deixa a desejar. Que os 15(quinze) Vereadores precisam cobrar do Gestor 83 

Chita e do secretario de Administração alguma atitude, pois é inadimissível a população 84 

vir à camara com os papéis de exames para pedir para os  vereadores marcarem 85 

ultrassom, entre outros exames porque a saúde não funciona em Abaetetuba, está um 86 

caos. Pronunciou-se o Vereador Gelciney Matos para mostrar que tem pedido feito para 87 
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agendar uma reunião com o governador e e o secretario de saúde do estado. E não foi 88 

feito. Que há um grupo de watsaapp se reunindo no Ginásio Humberto Parente, que é 89 

rresponsabilidade dos Vereadores e o silêncio do Secretário envergonha a Casa 90 

Legislativa. Disse que o secretário é um homem falso, pois quando está com o Gestor 91 

Municipal fala uma coisa e quando está com o deputado Galileu fala mal do Gestor e da 92 

Câmara. Expressou ainda a sua tristeza com relação ao fechamento do Matadouro 93 

Municipal, pois são vários pais de família que ficam sem trabalho.  Anunciada a Ordem do 94 

dia o Senhor Presidente passou a submeter ao plenário a matéria em pauta. Em pauta a 95 

Proposição nº.188/2019 de iniciativa do Vereador Joaquim da Pesca o qual requer, na 96 

forma regimental que a Casa encaminhe expediente ao Prefeito Municipal de Abaetetuba, 97 

Senhor Alcides Negrão – CHITA, solicitando REFORMA DA ESCOLA NOSSA SENHORA 98 

DO PERPÉTUO SOCORRO DO RIO MAÚBA, em face da necessidade célere de tais 99 

serviços na referida Instituição. Que da decisão desta Casa se dê a conhecer aos meios 100 

de comunicação e a Direção da Escola Nossa Senhora do Perpétuo Socorro do Rio 101 

Maúba; Proposição nº.189/2019 de iniciativa do Vereador Josenildo Vilhena o qual requer, 102 

na forma regimental que a Casa encaminhe expediente ao Excelentíssimo Senhor 103 

Prefeito Municipal Alcides Eufrásio da Conceição Negrão a fim de que determine ao setor 104 

competente de sua administração o pleito da construção de uma Quadra poliesportiva da 105 

comunidade Santa Terezinha do Menino Jesus localizada na PA 151, km 14, buscando 106 

proporcionar espaço de convivência, integração e fortalecimento dos vínculos afetivos 107 

com práticas esportivas de modalidades diversas e de outras atividades congêneres entre 108 

os moradores da localidade. Que da decisão da Casa se dê a conhecer aos moradores da 109 

Comunidade Santa Terezinha e meios de comunicação do município; Proposição 110 

nº.190/2019 de iniciativa do Vereador Marcio Barreto o qual requer, na forma regimental 111 

que a Casa encaminhe expediente ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal  Alcides 112 

Negrão - CHITA, e ao Ilustríssimo Senhor Secretário Municipal de Obras, Náder 113 

Rodrigues de Sousa, solicitando em caráter de urgência, serviços de LIMPEZA E 114 

REVITALIZAÇÃO DO RAMAL DO PALHAL, pois o mesmo encontra-se em condições 115 

precárias, dificultando a vida dos moradores e daqueles que precisam fazer uso do citado 116 
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Ramal. Que da decisão da Casa seja dado conhecimento aos meios de Comunicação 117 

sediados em nossa cidade, e aos moradores do Ramal do Palhal; Proposição nº.191/2019 118 

de iniciativa do Vereador Regi Mota o qual requer, na forma regimental que a Casa 119 

encaminhe expediente ao Excelentíssimo Senhor Prefeito e Senhor Secretário de Obras 120 

para utilize o espaço poligonal entre as ruas 1º de Maio, Travessa Santos Dummont, 121 

Travessa Emídio Nery da Costa e  Passagem Vasco da Gama, organizando e 122 

implantando equipamentos necessários para caminhada; Proposição nº.192/2019 de 123 

iniciativa do Vereador Aluísio Correa o qual requer, na forma regimental que a Casa 124 

encaminhe expediente ao Prefeito Municipal de Abaetetuba, Senhor Alcides Negrão - 125 

CHITA, para que o mesmo interceda junto ao Secretário Municipal de Obras, Nader 126 

Rodrigues de Souza, solicitando serviço de limpeza, com capina e retirada de entulhos na 127 

Travessa D. Pedro I, perímetro compreendido entre a Rua Magno de Araújo e Rua Lauro 128 

Sodré, pois referido serviço irá beneficiar a vida dos moradores do citado logradouro 129 

público.  Que da decisão da Casa se dê a conhecer aos meios de comunicação e aos 130 

moradores do Bairro São Lourenço; Proposição nº.193/2019 de iniciativa do Vereador 131 

Ademir Bitencourt o qual requer, na forma regimental à Mesa Diretora desta Casa que, no 132 

uso de suas atribuições, realize uma Audiência Pública no dia 20/08/2019, para tratarmos 133 

sobre os serviços de transporte rodoviário e fluvial prestados aos nossos munícipes que 134 

usufruem do deslocamento de Abaetetuba/Belém e Belém/Abaetetuba. E que sejam 135 

encaminhados convites para a Agência de Regulação e Controle dos Serviços Públicos 136 

do Pará (ARCON-PA), ao Ministério Público, Defensória Pública, Empresa JARUMÃ, 137 

Empresa TRANSARAPARI, a todas as organizações sociais, populares e povo em geral. 138 

E ainda que seja dada publicidade a este ato; Proposição nº.194/2019 de iniciativa do 139 

Vereador Ezequiel da Cosanpa o qual requer, na forma regimental que a Casa encaminhe 140 

expediente ao Excelentíssimo Senhor Alcides Negrão - CHITA, Prefeito Municipal de 141 

Abaetetuba, para que direcione ao setor competente de sua administração, solicitando a 142 

Construção de uma Ponte, tal qual dá acesso às residências, na Rua Nominando de 143 

Carvalho (Fim de Rua), Bairro Algodoal. Que da decisão da Casa se dê a conhecer aos 144 

meios de comunicação de nosso Município e aos moradores da citada localidade; 145 
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Proposição nº.195/2019 de iniciativa dos Vereadores Ademir Bitencourt e Sotério 146 

Fagundes os quais requerem, na forma regimental a Mesa Diretora desta Casa que, no 147 

uso de suas atribuições, realize uma audiência pública no dia 13/08/2019, para tratarmos 148 

sobre o Matadouro Municipal que a mais de sessenta dias encontra-se interditado 149 

judicialmente. E que sejam encaminhados convites a todas as organizações sociais, 150 

populares e povo em geral. E ainda que seja dada publicidade a este ato; Proposição 151 

nº.196/2019 de iniciativa da Vereadora Edileuza Muniz a qual requer, na forma regimental 152 

que a Casa encaminhe expediente à Sua Excelência o Prefeito Municipal Alcides Eufrásio 153 

da Conceição Negrão, para que encaminhe a Secretaria Municipal de Saúde a senhora 154 

Lucilene Ribeiro, tomar providências necessárias para a construção de uma  Unidade 155 

Básica de Saúde  Familiar na comunidade do Ramal Itacupé, pois o mesmo ira atender as 156 

necessidade da comunidade bem como as comunidades vizinhas. Que da decisão seja 157 

dado conhecer a Comunidade local, ao Conselho Municipal de Saúde, ao Sindicato dos 158 

Trabalhadores Rurais - STTR, Paróquia das Ilhas, Meios de comunicação em geral; 159 

Proposição nº.197/2019 de iniciativa do Vereador Gilvaldo Quaresma o qual verificando a 160 

grande necessidade de termos na Rodovia Dr. João Miranda, no trecho Colônia 161 

Velha/Abaetetuba foi solicitado ao Governo do Estado do Pará a urgente implantação de 162 

ACOSTAMENTO, de muita serventia devido o amplo fluxo de veículos trafegando nesse 163 

perímetro rodoviário. Contudo as obras não foram concluídas e através deste, vimos 164 

solicitar ao Governo Municipal, na pessoa do Exmo. Sr. ALCIDES NEGRÃO Prefeito 165 

Municipal de Abaetetuba, que interceda e mantenha comunicação para agilizar o término 166 

da importante obra; Proposição nº.198/2019 de iniciativa do Vereador Sotério Fagundes o 167 

qual requer, na forma regimental que a Casa encaminhe expediente à Sua Excelência 168 

Prefeito Municipal Alcides Eufrásio Negrão e à Secretária Municipal de Saúde Lucilene 169 

Ribeiro, solicitando a pintura do atual prédio do Hospital do Santa Rosa, localizado na Av. 170 

Dom Pedro II. Que a decisão da Casa Legislativa seja amplamente divulgada nas 171 

comunidades e nos meios de Comunicação (Rádio Guarany e Rádio Conceição). No 172 

horário destinado às lideranças partidárias pronunciou-ser o Vereador Ademir Bitencourt 173 

pelo PSOL, para falar sobre o ato ultra-liberal, Ato de Paralisação  Nacional) e convidar à 174 
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participação.  Pronunciou-se pelo PT o Vereador Josenildo para informar das eleições 175 

municipais para Presidente do partido cuja disputa está entre os dois candidatos 176 

Vereadora Edileuza e Fausto. Nada mais havendo a tratar o Senhor Presidente deu por 177 

encerrada a presente sessão, em firmeza e para constar foi lavrada a presente ata que 178 

depois de lida e achada conforme será votada pelo plenário e assinada pelos membros da 179 

Mesa.  180 

Aprovada em 28 de agosto de 2019.  181 

 182 

Reginaldo Rodrigues Mota 183 

PRESIDENTE DA CMA 184 

 185 

Emerson J.Negrão Rodrigues 186 

VICE-PRESIDENTE 187 

 188 

Josenildo Rodrigues Vilhena 189 

1º SECRETÁRIO 190 

 191 

Joaquim de Sousa Martins 192 

2º SECRETÁRIO 193 


