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ATA Nº.038 - SESSAO ORDINARIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

ABAETETUBA, REALIZADA EM 06.11.2019. 

1. Aos seis dias do mês de novembro de dois mil e dezenove, no Plenário da Câmara 1 

Municipal de Abaetetuba – Mário Ferreira Fonseca – ao horário regimental, o Senhor 2 

Presidente, Vereador Reginaldo Rodrigues Mota, solicitou ao Senhor 1º Secretário, 3 

Vereador Josenildo Rodrigues Vilhena a proceder a chamada dos Senhores Vereadores e 4 

da Senhora Vereadora presentes da qual constaram o(a)s seguintes: João Silvano, 5 

Ademir Bitencourt, Soterio Fagundes, Emerson Negrão, Regi  Mota, Josenildo Vilhena, 6 

Ezequiel da Cosanpa, Gilvaldo Quaresma, Irmão Edinicio, Fernandes Sabiá e Joaquim da 7 

Pesca. Havendo número legal o Senhor Presidente deu por aberto os trabalhos da 8 

presente sessão ordinária e submeteu à discussão a ata do dia 30 de outubro de 2019. 9 

Não havendo discussão foi submetida à votação e aprovada por unanimidade. 10 

Devidamente autorizado o Senhor Secretário fez a leitura do expediente recebido. No 11 

horário destinado ao Pequeno Expediente pronunciaram-se os Vereadores Ademir 12 

Bitencourt, Soterio Fgundes e Emerson Negrão. No horário destinado a Tribuna Popular 13 

pronunciou-se a Senhora Iacilda Freitas.  No horário destinado ao Grande Expediente 14 

pronunciaram-se os Vereadores Fernandes Sabia, Josenildo Vilhena, Irmão Edinicio, 15 

Ademir Bitencourt, Aluisio Correa e Edileuza Muniz. Anunciada a Ordem do dia o Senhor 16 

Presidente passou a submeter ao plenário a matéria em pauta. Em pauta o projeto de lei 17 

nº.016/2019 – iniciativa do Poder Executivo – Discipina o pagamento de despesas pelo 18 

regime de adiantamento no âmbito da administração pública do municipio de Abaetetuba 19 

e dá outras providências (1ª discussao e votação). Lido o parecer favorável da Comissão 20 

de Justiça, foi submetido à discussão, Não havendo debatedores inscritos, foi submetido 21 

à votação e aprovado por maioria absoluta. Lido o parecer favorável da Comissão de 22 

Finanças, foi submetido à discussão, Não havendo debatedores inscritos, foi submetido à 23 

votação e aprovado por maioria absoluta. Lidio o projeto de Lei nº.016/2019 foi submetido 24 

à discussão. Pronuncionou o vereador Ademir Bitencourt para questionar a legalidade de 25 
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se estabelecer limites tão altos para regime de adiantamento. Pronunciou-se o Vereador 26 

Emerson Negrão para propor emenda, criando um inciso V e neste determinando que o 27 

limjtye seja o estabelecido pela lei de licitações. Submetido à votação, foi aprovado por 28 

maioria com a emenda do vereador Emerson Negrão. Em pauta o projeto de lei 29 

nº.021/2019 – iniciativa do vereador Sotério Fagundes – dispõe sobre a obrigatoriedade 30 

de filmar, gravar e transmitir ao vivo, via internet, as sessões públicas das licitações 31 

presenciais e facilitar o acesso ao sistema eletrônico ativo em cada licitação  eletrônica do 32 

poder público municipal, e dá outras providências. (1ª discussão e votação). O Vereador 33 

Marcio Barreto pediu vista do Projeto e o presidente deferiu após consulta e aprovação do 34 

plenário. Em pauta o projeto de lei nº.024/2019 – iniciativa do vereador Fernandes de 35 

Oliveira Anselmo – institui o dia do tiro esportivo municipal, reconhece a prática esportiva 36 

do tiro como atividade de lazer e de incentivo ao desenvolvimento de valores morais, 37 

sociais e pátrios e dá outras providências. (1ª discussão e votação). Lido o parecer 38 

favorável da Comissão de Justiça foi submetido à discussao. Não havendo debatedores 39 

inscritos, foi submetido à votação e aprovado por unanimidade. Lido o projeto de lei 40 

nº.024/2019 foi submetido à discussao. Debateu favoravelmente o Vereador Fernandes 41 

Sabiá. Submetido à votação, foi aprovado por unanimidade. Em pauta o projeto de lei 42 

nº.025/2019 – iniciativa do vereador Sotério Fagundes – dispõe sobre a divulgação 43 

referente a arrecadação e aplicação dos recursos derivados de multa de trânsito 44 

aplicadas no municipio de Abaetetuba, e dá outras providências. (1ª discussão e votação). 45 

O Vereador Marcio Barreto pediu vista do Projeto e o presidente deferiu após consulta e 46 

aprovação do plenário. Em pauta as: PROPOSIÇÃO Nº.293/2019 – INICIATIVA DO 47 

VEREADOR  IRMÃO EDINÍCIO – o qual requer, na forma regimental que a Mesa da 48 

Casa encaminhe expediente ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, Alcides 49 

Eufrásio da Conceição Negrão-Chita, solicitando que o nobre gestor autorize ao setor 50 

competente de sua administração, a proceder: A Construção em Alvenaria da Escola 51 

Emiliana Maués localizada no Furo do Gentil. Que da decisão desta Casa se dê a 52 
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conhecer aos meios de comunicação do Município bem como aos moradores daquela 53 

região; PROPOSIÇÃO Nº.294/2019 – INICIATIVA DO VEREADOR FERNANDES SABIÁ 54 

- o qual requer, na forma regimental que a Mesa da Casa encaminhe expediente ao 55 

Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, Alcides Eufrásio da Conceição Negrão – Chita, 56 

para  que determine a Secretaria de Obras os serviços de: Limpeza, aterramento, meio-57 

fio, e asfaltamento da Avenida Anchieta bairro Angélica, zona urbana desta cidade de 58 

Abaetetuba. Que da decisão da Casa seja dado conhecimento aos moradores das citadas 59 

travessas e aos meios de comunicação de nosso município; PROPOSIÇÃO Nº.295/2019 60 

– INICIATIVA DO VEREADOR GELCINEY MATOS-GEL -   o qual requer, na forma 61 

regimental que a Mesa da Casa encaminhe expediente ao Excelentíssimo Prefeito 62 

Municipal, Alcides negrão, a fim de determinar ao setor competente de sua administração 63 

a inclusão do ACS – Agente Comunitária de Saúde nas comunidades PANACUERA E 64 

CUJARI, atendendo assim, ao apelo dos seus moradores. Que da decisão desta Casa se 65 

dê a conhecer aos meios de comunicação e aos moradores da citada localidade; 66 

PROPOSIÇÃO Nº.296/2019 – INICIATIVA DO VEREADOR SOTÉRIO FAGUNDES - o 67 

qual requer, na forma regimental que a Mesa da Casa encaminhe expediente ao  Exmo. 68 

Senhor Alcides Eufrásio Negrão, Prefeito Municipal de Abaetetuba com indicativo para 69 

que o mesmo solicite o apoio do Governo do Estado para a Construção um Trapiche de 70 

acesso do Rio Jacarequara ao Bairro do Algodoal. Que da decisão desta Casa seja 71 

amplamente divulgada no site da Câmara e nos meios de comunicação; PROPOSIÇÃO 72 

Nº.297/2019 – INICIATIVA DO VEREADOR GILVALDO QUARESMA – GIL - o qual 73 

requer, na forma regimental que a Mesa da Casa encaminhe expediente ao 74 

Excelentíssimo Senhor ALCIDES EUFRÁSIO DA CONCEIÇÃO NEGRÃO, Prefeito 75 

Municipal deste município, solicitando que seja determinado ao Setor de Iluminação 76 

Pública 10 (dez) luminárias instaladas no Ramal Mangueira, localizado na PA – 151 km; 77 

PROPOSIÇÃO Nº.298/2019 – INICIATIVA DO VEREADOR EMERSON NEGRÃO - o 78 

qual requer, na forma regimental que a Mesa da Casa encaminhe expediente ao Prefeito 79 
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de Abaetetuba Senhor Alcides Negrão – CHITA, para que determine a quem de direito 80 

realizar a INSTALAÇÃO DE UMA FAIXA DE PEDESTRES NA RUA BARÃO DO RIO 81 

BRANCO, (Esquina com a Travessa Everaldo Araújo). Que da decisão desta Casa se dê 82 

a conhecer aos meios de comunicação em nosso Município; PROPOSIÇÃO Nº.300/2019 83 

– INICIATIVA DO VEREADOR JOSENILDO VILHENA - o qual requer, na forma 84 

regimental que a Mesa da Casa encaminhe expediente ao Excelentíssimo Senhor Prefeito 85 

Municipal, Alcides Eufrásio da Conceição Negrão, solicitando que o nobre gestor autorize 86 

ao setor competente de sua administração o Funcionamento em caráter de Urgência do 87 

Semáforo da Avenida São Paulo com Travessa João de Deus. Que da decisão da Casa 88 

se dê conhecimento aos meios de Comunicação sediados em nossa cidade; 89 

PROPOSIÇÃO Nº.301/2019 – INICIATIVA DO VEREADOR  EZEQUIEL DA COSANPA - 90 

o qual requer, na forma regimental que a Mesa da Casa encaminhe expediente ao 91 

Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, Senhor Alcides Negrão - CHITA, bem como ao 92 

Gerente Local da Cosanpa para que direcione ao setor competente de sua administração, 93 

para que  a Prefeitura juntamente com a COSANPA providenciem a perfuração de 94 

um novo poço no bairro do Algodoal  em um espaço localizado na Rua Frei José Maria 95 

de Manaus, nos fundos do complexo esportivo Chico Narrina que atualmente está ocioso 96 

e que poderia ser bem melhor utilizado para fins de abastecimento de água. Esse poço 97 

será fundamental para minimizar o déficit no abastecimento de água no bairro. Que da 98 

decisão da Casa se dê a conhecer aos meios de comunicação, bem como aos moradores 99 

de nosso Município; PROPOSIÇÃO Nº.302/2019 – INICIATIVA DO VEREADOR 100 

MÁRCIO BARRETO - o qual requer, na forma regimental que a Mesa da Casa 101 

encaminhe expediente ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal Alcides Negrão-102 

Chita, solicitando que o nobre gestor autorize ao setor competente de sua administração, 103 

a proceder: A CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS NO 104 

BAIRRO CASTANHAL. Que da decisão desta Casa se dê a conhecer aos meios de 105 

comunicação do Município bem como aos moradores do Bairro Castanhal; 106 
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PROPOSIÇÃO Nº.311/2019 – INICIATIVA DOS VEREADORES ADEMIR BITENCOURT  107 

E EMERSON NEGRÃO - os quais requerem, na forma regimental que a Mesa da Casa 108 

encaminhe expediente Projeto de Indicativo de Lei ao Excelentíssimo Senhor Prefeito, 109 

Alcides Negrão, com vistas à  implantação da Casa de Apoio  às  Estudantes 110 

Universitárias e/ou de Nível Técnico, no Município de Belém, respondendo ao anseio da 111 

juventude da Zona Urbana e da Zona Rural  do Município de Abaetetuba. Requerem 112 

ainda que seja dado publicidade a este ato; PROPOSIÇÃO Nº.312/2019 – INICIATIVA 113 

DO VEREADOR  REGI MOTA- o qual requer, na forma regimental que a Mesa da Casa 114 

encaminhe Projeto Indicativo de Lei ao Executivo Municipal que Dá titulo de posse e 115 

isenta dos tributos municipais os imóveis urbanos construídos e habitados, adquiridos por 116 

ocupação, em áreas pertencentes ao município de Abaetetuba. Que da decisão da Casa 117 

se dê a conhecer aos moradores de áreas de ocupação pertencentes ao município de 118 

Abaetetuba; PROPOSIÇÃO Nº.313/2019 – INICIATIVA DO VEREADOR JOAQUIM DA 119 

PESCA - o qual requer, na forma regimental que a Mesa da Casa encaminhe expediente 120 

ao Prefeito Municipal para que este articule junto ao Governo do Estado formas de 121 

perdoar ou parcelar a dívida dos trabalhadores mototaxistas que estão com veiculo 122 

atrasado e que tanto precisam de suas motocicletas para a sobrevivência de suas famílias 123 

com o mínimo de dignidade possível. Que da decisão da Casa se dê a conhecer ao 124 

município de Abaetetuba, por meio dos veículos de comunicação; PROPOSIÇÃO 125 

Nº.314/2019 – INICIATIVA DO VEREADOR ALUISIO CORREA - o qual requer, na forma 126 

regimental que a Mesa da Casa encaminhe expediente ao Excelentíssimo Senhor Prefeito 127 

Municipal Alcides Negrão, solicitando ao nobre gestor, dentro das possibilidades do 128 

município e dos trâmites de praxe que determine à Secretária de Saúde Maria Lucilene 129 

Ribeiro das Chagas, por meio de sua Coordenação de Educação em Saúde, a promover 130 

durante  este mês de “NOVEMBRO”que é o mês de referência de cuidados com a saúde 131 

da população masculina, ações de saúde, com exames, consultas, palestras de 132 

conscientização e prevenção, que contribuam significativamente para a compreensão da 133 
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realidade singular masculina do nosso município. Que da decisão da Casa se dê a 134 

conhecer à população de Abaetetuba via meios de comunicação local. Submetidas à 135 

discussão e não havendo debatedores inscritos, foram submetidas à votação e aprovada 136 

por unanimidade. Não havendo inscritos ao horário destinado às lideranças partidárias e 137 

nada mais havendo a tratar o Senhor Presidente deu por encerrada a presente sessão, 138 

em firmeza e para constar foi lavrada a presente ata que depois de lida e achada 139 

conforme será votada pelo plenário e assinada pelos membros da Mesa.  140 

Aprovada em 13 de novembro de 2019.  

 

Reginaldo Rodrigues Mota 
PRESIDENTE DA CMA 
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