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 ATA Nº.045 - SESSAO ORDINARIA DA CÂMARA MUNICIPAL 

DE ABAETETUBA, REALIZADA EM 18.12.2019. 

Aos dezoito dias do mês de dezembro 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 4 

e da Senhora Vereadora presentes da qual constaram o(a)s seguintes: Gelciney Matos, 5 

João Silvano, Josenildo Vilhena, Irmão Edinício, Fernandes Anselmo, Gilvaldo 6 

Quaresma, Ezequiel da Cosanpa, Joaquim da Pesca, Aluisio Correa, Emerson Negrão, 7 

Marcio Barreto, Ademir Bitencourt, Edilueza Muniz, Regi Mota e Sotério Fagundes. 8 

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

sessão ordinária e submeteu à discussão a atas dos dias 11 e 17 de dezembro de 2019. 10 

Não havendo discussão foram submetidas à votação e aprovadas 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 Aluisio 13 

Correa e Soterio Fagundes. No horário destinado à Tribuna Popular pronunciaram-se as 14 

senhoras Emanuelle de Tacia Silva Cruz e Jéssica Simone. No horário destinado ao 15 

Grande Expediente pronunciaram-se os Vereadores Fernandes Sabiá, Gelciney Matos, 16 

Emerson Negrão e Regi Mota. Anunciada a Ordem do dia o Senhor Presidente passou a 17 

submeter ao plenário a matéria em pauta. Em pauta o projeto de lei nº.027/2019 – 18 

iniciativa do vereador Sotério Fagundes – institui o programa “adote uma nascente” no 19 

âmbito do municipio de Abaetetuba e dá outras providências (2ª discussão e votação); 20 

Lido o projeto de lei nº.027/2019 foi submetido à discussão. Pronunciou-se o Vereador 21 

Soterio para fazer defesa do projeto. Submetido à votação, foi aprovado por 22 

unanimidade. Em pauta o projeto de lei nº.026/2019 – iniciativa do Poder Executivo – 23 

Dispõe sobre autorização para abertura de crédito especial no valor de R$-197.009,92 24 

(Cento e noventa e sete mil, nove reais e noventa e dois centavos). (1ª discussão e 25 

votação); Lido o parecer favorável da Comissão de Justiça foi submetido à 26 

discussão.Não havendo debatedores inscritos, foi submetido à votação e aprovado por 27 

unanimidade. Lido o parecer favorável da Comissão de Finanças foi submetido à 28 
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discussão.Não havendo debatedores inscritos, foi submetido à votação e aprovado por 29 

unanimidade. Lido o projeto nº.027/2019 foi submetido à discussão pronunciaram-se 30 

para debater o projeto os vereadores Ademir Bitencourt, Edileuza Muniz, Fernandes 31 

Sabiá, Josenildo Vilhena, Aluisio Correa, Emerson Negrão e Regi Mota. Submetido à 32 

votação foi aprovado por maioria absoluta. Em pauta o projeto de lei nº.029/209 – 33 

iniciativa do Poder Executivo – altera a lei municipal nº.528/2018, que estima a receita e 34 

fixa a despesa do municipio de Abaetetuba para o exercicio financeiro de 2019 (1ª 35 

discussão e votação); Lido o parecer favorável da Comissão de Justiça foi submetido à 36 

discussão. Não havendo debatedores inscritos, foi submetido à votação e aprovado por 37 

unanimidade. Lido o parecer favorável da Comissão de Finanças foi submetido à 38 

discussão. Não havendo debatedores inscritos, foi submetido à votação e aprovado por 39 

unanimidade. Lido o projeto nº.029/2019 foi submetido à discussão pronunciaram-se 40 

para debater o projeto os vereadores Ademir Bitencourt, Edileuza Muniz, Fernandes 41 

Sabiá, Emerson Negrão e Regi Mota. Submetido à votação foi aprovado por maioria 42 

absoluta. Em pauta o projeto de lei nº.030/2019 – iniciativa do vereador Ademir 43 

Bitencourt – Dispõe sobre a regulamentação para funcionamento das creches públicas 44 

no municipio de Abaetetuba. (1ª discussão e votação). Lido o parecer favorável da 45 

Comissão de Justiça foi submetido à discussão. Não havendo debatedores inscritos, foi 46 

submetido à votação e aprovado por unanimidade. Lido o projeto nº.030/2019 foi 47 

submetido à discussão pronunciou-se para debater o projeto o vereador Ademir 48 

Bitencourt. Subbmetido à votação foi aprovado por unanimidade. Em pauta as 49 

PROPOSIÇÃO Nº.354/2019 – INICIATIVA DO VEREADOR MARCIO BARRETO – o 50 

qual requer que a Mesa Diretora envie expediente ao Excelentíssimo Senhor Prefeito 51 

Municipal Alcides Negrão e ao Senhor Secretário Municipal de Obras, Senhor Nader 52 

Rodrigues de Sousa, solicitando em caráter de urgência, a construção de uma rampa 53 

que tenha durabilidade e uma ponte no final da Avenida Espírito Santo – Bairro 54 

Francilândia, para melhor acesso aos que precisam usar tal via e chegar até o IFPA, não 55 

só os estudantes, mas também ribeirinhos e demais pessoas, que precisam ter acesso a 56 

outros lugares, sem riscos de acidentes e outros fatores que os prejudiquem. Que da 57 

decisão da Casa se dê a conhecer aos moradores da Avenida Espírito Santo e a 58 
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imprensa local; PROPOSIÇÃO Nº.355/2019 – INICIATIVA DO VEREADOR EZEQUIEL 59 

DA COSANPA - o qual requer que a Mesa Diretora envie expediente ao Excelentíssimo 60 

Senhor Alcides Negrão - CHITA, Prefeito Municipal de Abaetetuba, para que junto ao 61 

departamento competente de sua administração  viabilize, um estudo mais técnico 62 

para a construção de uma Lombada e Faixa de Pedestre na Rua Coronel Pedro 63 

Borges do Rego, nas proximidades da citada Escola Municipal de Educação 64 

Infantil Santa Rosa, (reiterando solicitação da Direção da EMEI Santa Rosa, conforme 65 

cópia anexa do Ofício 063/2019, endereçado a Secretaria de Obras nesse sentido). Que 66 

da decisão da Casa se dê a conhecer aos nossos munícipes através dos Meios de 67 

Comunicação, bem como a Direção da Escola e moradores da citada via pública; 68 

PROPOSIÇÃO Nº.356/2019 – INICIATIVA DO VEREADOR ALUISIO CORREA - o qual 69 

requer que a Mesa Diretora envie expediente ao Excelentíssimo Senhor Prefeito 70 

Municipal de Abaetetuba – Alcides Negrão – CHITA,  solicitando a implantação de 71 

luminárias do poste na entrada da Avenida Jerônimo Marques Rodrigues - Bairro São 72 

Sebastião, uma vez que o referido logradouro está totalmente às escuras, expondo 73 

assim os moradores a riscos constantes.Que da decisão desta Casa, seja dado 74 

conhecimento por meio de ofício aos moradores do Bairro São Sebastião e meios de 75 

comunicação do Município; PROPOSIÇÃO Nº.357/2019 – INICIATIVA DO VEREADOR 76 

FERNANDES SABIÁ - o qual requer que a Mesa Diretora envie expediente ao 77 

Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, Alcides Eufrásio da Conceição Negrão – 78 

Chita, para  que determine a Secretaria de Obras os serviços de Limpeza,aterramento, 79 

meio-fio, e asfaltamento da 1ª e da 2ª Travessa do bairro Santa Clara, zona urbana 80 

desta cidade de Abaetetuba. Que da decisão da Casa seja dado conhecimento aos 81 

moradores das citadas travessas e aos meios de comunicação de nosso município; 82 

PROPOSIÇÃO Nº.358/2019 – INICIATIVA DO VEREADOR IRMÃO EDINICIO - o qual 83 

requer que a Mesa Diretora envie expediente ao Excelentíssimo senhor Governador do 84 

Estado do Pará, Hélder Barbalho, para que o mesmo viabilize a alocação de recursos no 85 

Orçamento da União, para a Ampliação do prédio da SESPA/ABAETETUBA, com 86 

segundo piso utilizando referido espaço para atendimento médico hospitalar, na parte 87 

superior, onde muitas pessoas serão beneficiadas Submetidas à discussão e não 88 
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havendo debatedores inscritos, foram submetidas à votação e aprovadas por 89 

unanimidade. Não havendo inscritos ao horário destinado às lideranças partidárias e 90 

nada mais havendo a tratar o Senhor Presidente deu por encerrada a presente sessão, 91 

em firmeza e para constar foi lavrada a presente ata que depois de lida e achada 92 

conforme será votada pelo plenário e assinada pelos membros da Mesa.  93 

Aprovada em 19 de dezembro de 2019. 94 

 
 

Reginaldo Rodrigues Mota 
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Joaquim de Sousa Martins 
2º SECRETÁRIO 


