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ATA Nº.029 - SESSAO ORDINARIA DA CÂMARA MUNICIPAL 

DE ABAETETUBA, REALIZADA EM 04.09.2019. 

                   Aos quatro dias do mês de setembro de dois mil e dezenove, no 1 

Plenário da Câmara Municipal de Abaetetuba – Mário Ferreira Fonseca – ao horário 2 

regimental, o Senhor Presidente, Vereador Reginaldo Rodrigues Mota, solicitou ao 3 

Senhor 1º Secretário, Vereador Josenildo Rodrigues Vilhena a proceder a chamada 4 

dos Senhores Vereadores e da Senhora Vereadora presentes da qual constaram o(a)s 5 

seguintes: Ademir Bitencourt, Sotério Fagundes, Edileuza Muniz, João Silvano, 6 

Emerson Negrão, Regi Mota. Joaquim da Pesca, Aluisio Correa, Ezequiel da Cosanpa, 7 

Gelciney Matos, Gilvaldo Quaresma, Irmão Edinicio, Josenildo Vilhena e Fernandes 8 

Anselmo. Havendo número legal o Senhor Presidente deu por aberto os trabalhos da 9 

presente sessão ordinária e submeteu à discussão a ata do dia 28 de agosto de 2019. 10 

Não havendo discussão foi submetida à votação e aprovada por unanimidade. 11 

Devidamente autorizado o Senhor Secretário fez a leitura do expediente recebido. No 12 

horário destinado ao Pequeno Expediente pronunciaram-se os Vereadores Soterio 13 

Fsgundes, Ademir Bitencourt, Edileuza Muniz e João Silvano. No horário destinado a 14 

Tribuna Popular pronunciou-se o Senhor Antonio Miguel C. Pereira. No horário 15 

destinado ao Grande Expediente pronunciaram-se os Vereadores Sotério Fagundes, 16 

Ademir Bitencourt, Edileuza Muniz, Marcio Barreto, Josenildo Vilhena, Ezequiel da 17 

Cosanpa, Gelciney Matos e José Edinício  Anunciada a Ordem do dia o Senhor 18 

Presidente passou a submeter ao plenário a matéria em pauta. Em pauta o projeto de 19 

lei nº. 015/2019 – iniciativa do Vereador Aluisio Correa, que Institui a semana de 20 

prevenção e combate à depressao no âmbito do municipio de Abaetetuba e dá outras 21 

providências (1ª discussão e votação); Lido oparecer favorável da Comissão de Justiça 22 

foi submetido à discussão. Não havendo debatedores inscritos, foi submetido à votação 23 

e aprovado por unanimidade. Lido o projeto nº.015/2019 foi submetido à discussão. 24 

Não havendo debatedores inscritos, foi submetido à votação e aprovado por 25 
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unanimidade. Em pauta o projeto de lei  nº.017/2019 – iniciativa do Vereador Ademir 26 

Bitencourt – denomina de passagem Júlio César a antiga Rua da Ponte e dá outras 27 

providências; (1ª discussão e votação). Lido o parecer favorável da Comissão de 28 

Justiça foi submetido à discussão. Não havendo debatedores inscritos foi submetido à 29 

votação e aprovado por unanimidade. Lido o projeto de lei nº.017/2019 foi submetido à 30 

discussão. Discutiu favoravelmente o Vereador Ademir Bitencourt. Submetido à 31 

votação foi aprovado por unaimidade. Em pauta o Projeto de Resolução nº.002/2019 32 

de iniciativa da Mesa Executiva - Dispõe sobre a constituição de uma Comissão 33 

Temporária de Investigação para apurar denúncias de possíveis irregularidades 34 

cometidas pela gestão pública municipal (única discussão). Lido o projeto de resolução 35 

foi submetido à discussão, debateram o projeto os vereadores Ademir Bitencourt, 36 

Edileuza Muniz, Fernandes Sabiá, Aluisio Correa, Soterio Fagundes. Submetida a 37 

votação foi aprovada por maioria. Em pauta as  proposições nº.222/2019 – iniciativa 38 

do Vereador Aluisio Correa  – o qual requer que a Mesa Diretora envie veemente 39 

expediente ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, Alcides Negrão – Chita, para 40 

que o nobre gestor mantenha sua boa disposição de continuar com a construção de 41 

obras sociais que reintegram crianças e jovens ao seu convívio social e familiar, e com 42 

isso mantê-los longe das drogas e dos perigos que os levam ao crime. Mas, ainda, que 43 

empunhe a bandeira da segurança púbica pleiteando junto ao governador do Estado 44 

meios capazes de dotar Abaetetuba de um contingente com maior número de policiais 45 

civis e militares engajados no combate ostensivo e preventivo nos quatro cantos do 46 

município, aí incluídos: cidade, região das ilhas e região das estradas, criando pontos 47 

estratégicos para fiscalização de veículos que entram e saem do município, muitos dos 48 

quais responsáveis pelo sobressalto porque passa nossa população, que se sente 49 

insegura e que diariamente sofre na pele a dor da perda de um ente querido. Lutar 50 

contra a violência urbana não é um favor, mas sim um dever que devemos ter para 51 

levar a paz a todos os lares daqueles que têm em nós sua única esperança para a 52 
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solução desse terrível problema; nº.223/2019 – INICIATIVA DO VEREADOR 53 

FERNANDES SABIÁ  – o qual requer que a Mesa Diretora envie veemente expediente 54 

ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, Alcides Eufrásio da Conceição Negrão – 55 

Chita, para  que determine a Secretaria de Obras os serviços de: Limpeza, 56 

aterramento, meio-fio, e asfaltamento da 7ª e da 8ª Travessa do bairro Santa Clara, 57 

zona urbana desta cidade de Abaetetuba. Que da decisão da Casa seja dado 58 

conhecimento aos moradores das citadas travessas e aos meios de comunicação de 59 

nosso município; nº.224/2019 – INICIATIVA DO VEREADOR JOSENILDO VILHENA  60 

– o qual requer que a Mesa Diretora envie veemente expediente ao Excelentíssimo 61 

Senhor Prefeito Municipal, Alcides Eufrásio da Conceição Negrão, solicitando 62 

interdição urgente da escola Raimundo Pauxis do rio Panacuera baixo, pelas precárias 63 

condições de uso inclusive totalmente insalubre para abrigar nossas crianças 64 

ribeirinhas, peço também que o município aloque outro espaço para atender 65 

provisoriamente  e que construa em caráter de urgência uma nova escola, que possa 66 

oferecer condições dignas e humanas para atender nossas crianças da referida 67 

localidade. Que da decisão da Casa seja dado a conhecer a Comunidade local e meios 68 

de comunicação em geral; nº.225/2019 – INICIATIVA DO VEREADOR JOÃO 69 

SILVANO  – o qual requer que a Mesa Diretora envie veemente expediente ao 70 

Excelentíssimo senhor Prefeito Municipal de Abaetetuba – Alcides Negrão – Chita, para 71 

que possa encaminhar ao setor responsável que organize a realização de um 72 

MUTIRÃO DE LIMPEZA NO BAIRRO AVIAÇÃO, com serviços de capina, retirada de 73 

entulhos, e outros. Que da decisão desta Casa se dê a conhecer aos Moradores do 74 

Bairro Aviação e aos meios de comunicação do Município; nº.226/2019 – INICIATIVA 75 

DO VEREADOR ADEMIR BITENCOURT  – o qual requer que a Mesa Diretora realize 76 

uma audiência pública para discutir o que representa os cortes dos recursos das 77 

instituições públicas federais no município de Abaetetuba (IFPA e UFPA), bem como 78 

discutir a implantação do Projeto Future-se no IFPA e UFPA.; nº.227/2019 – 79 
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INICIATIVA DO VEREADOR IRMÃO EDINICIO  – o qual requer que a Mesa Diretora 80 

envie veemente expediente ao  Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de 81 

Abaetetuba Senhor Alcides Negrão – CHITA, solicitando a implantação de um: 82 

CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL–CRAS no Rio Tucumanduba, 83 

na localidade das ilhas de Abaetetuba, pois o mesmo será de grande importância para 84 

essa Localidade que tanto necessita dos serviços sócio assistenciais. Que da decisão 85 

da Casa seja dado conhecimento aos moradores da Localidade Rio Tucumanduba e a 86 

imprensa local; nº.228/2019 – INICIATIVA DO VEREADOR GILVALDO QUARESMA  87 

– o qual requer que a Mesa Diretora envie veemente expediente ao Excelentíssimo 88 

Senhor Gustavo Sefer Deputado Estadual solicitando que seja incluso em sua Ementa 89 

Parlamentar uma Ambulancha para a Unidade Básica no Rio Baixo Ajuaí, que atenderá 90 

a comunidade local e adjacentes. Que da decisão da Casa se dê a conhecer ao Exmo. 91 

Sr. ALCIDES NEGRÃO Prefeito Municipal de Abaetetuba e aos meios de comunicação 92 

deste município; nº.229/2019 – INICIATIVA DO VEREADOR MÁRCIO BARRETO – o 93 

qual requer que a Mesa Diretora envie veemente expediente ao Excelentíssimo Senhor 94 

Prefeito Alcides Negrão - CHITA, solicitando que o mesmo autorize a Secretaria de 95 

Saúde Municipal, o retorno imediato em caráter de urgência urgentíssima das consultas 96 

especializadas juntamente com os profissionais que atuam nessa área, para um melhor 97 

atendimento à nossa tão sofrida população. Que da decisão do Plenário seja dado 98 

conhecimento aos órgãos de comunicação; nº.230/2019 – INICIATIVA DO 99 

VEREADOR SOTÉRIO FAGUNDES – o qual requer que a Mesa Diretora realize uma 100 

Sessão Especial Alusiva ao Setembro Amarelo, no dia 27 de setembro de 2019 as 101 

09 horas. Que da decisão da Casa Legislativa seja amplamente divulgada nas 102 

comunidades e nos meios de Comunicação (Rádio Guarany e Rádio Conceição).  103 

nº.231/2019 – INICIATIVA DA VEREADORA EDILEUZA  – a qual requer que a Mesa 104 

Diretora envie veemente expediente ao Exmo Senhor, Prefeito Alcides Eufrásio da 105 

Conceição Negrão, solicitando a Reforma da Escola Nossa Senhora da Paz – Rio 106 
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Arumanduba para garantir e assegurar o acesso universal, integral e equânime dos 107 

moradores daquela localidade e a melhoria no atendimento do ensino à população. 108 

Que da decisão da Casa se dê a conhecer a Comunidade local e às comunidades 109 

vizinhas, meios de comunicação local, Sindicato dos Trabalhadores Rurais, Paróquia 110 

das Ilhas; nº.232/2019 – INICIATIVA DO VEREADOR REGI MOTA E OUTROS  – o 111 

qual requer que a Mesa Diretora envie veemente expediente ao Excelentíssimo Senhor 112 

Prefeito Municipal de Abaetetuba, Alcides Negrão-Chita, solicitando a descentralização 113 

das licitações, dado que  atualmente todas acontecem na CPL, sugerindo que as 114 

Secretarias de Educação, Saúde e Assistência Social (as quais detém fundos) realizem 115 

processo licitatório próprio, facilitando assim o andamento das políticas públicas 116 

importantes para o município. Submetidas à discussão foram defendidas pelos seus 117 

respectivos autores. Submetidas à votação, foram aprovadas por unanimidade. Nada 118 

mais havendo a tratar o Senhor Presidente deu por encerrada a presente sessão, em 119 

firmeza e para constar foi lavrada a presente ata que depois de lida e achada conforme 120 

será votada pelo plenário e assinada pelos membros da Mesa.  121 

Aprovada em 11 de setembro de 2019.  

 
 

Reginaldo Rodrigues Mota 
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