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ATA Nº. 004 DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DA CAMARA MUNICIPAL 

DE ABAETETUBA, REALIZADA EM 04/03/2020.  

Aos quatro dias do mês de março de dois mil e vinte, 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: Ademir Bitencourt, 5 

José Edinício, João Silvano, Ezequiel da Cosanpa, Gelciney Matos, Aluísio Corrêa, Regi 6 

Mota, Márcio Barreto, Edileuza Muniz, Sotério Fagundes, Emerson Negrão, Fernandes 7 

Sabiá, Ademir Bitencourt, Gilvaldo Quaresma e Josenildo Vilhena. Havendo número legal 8 

o Senhor Presidente deu por aberto os trabalhos da presente sessão ordinária. 9 

Devidamente autorizado o Senhor Secretário fez a leitura do expediente recebido do qual 10 

constou: Oficio nº.033/2020 do Departamento de Vigilância em Saúde do município de 11 

Abaetetuba para informar o alerta de agravo de sarampo; Projeto de Lei nº.006/2020 de 12 

iniciativa do Vereador José Edinício - Cria o Dia do Empreendedorismo Feminino; Projeto 13 

de Lei nº.005/2020 de iniciativa do Vereador Sotério Fagundes, que Dispoe sobre a 14 

obrigatoriedade de ao menos um mandato feminino à Presidência da Câmara a cada 15 

quatro anos. No horário destinado ao Pequeno Expediente pronunciaram-se os 16 

Vereadores Gelciney Matos para cobrar posição da Casa sobre o requerimento verbal 17 

que pede o comparecimento dos representantes da OS do Hospital Santa Rosa. O 18 

Presidente informou que a Mesa fez o encaminhamento devido. Pronunciou-se a 19 

Vereadora Edileuza Muniz para deve-se pegar a cópia do documento e ir ao MP. 20 

Parabenizou a Cofrutas pelos seus 20 anos de fundação; Pronunciou-se o Vereador 21 

Ezequiel da Cosanpa para destacar o serviço relevante do SAMU e do Dr. Christian no 22 

município de Abaetetuba. Pronunciou-se o Vereador Silvano para dizer que concorda com 23 

o Vereador Gel, uma vez que há profissionais com experiência de 10 anos de técnico de 24 

enfermagem e não foram classificados e outros recém formados já estão trabalhando. 25 
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Pronunciou-se o Vereador Gilvaldo Quaresma que é preciso apurar, pois circula na cidade 26 

que vereadores indicaram vagas e é preciso apurar isso. No horário destinado a Tribuna 27 

Popular pronunciou-se a Senhora Evelyn Síria Ramos Cardim, para  defender-se das 28 

acusações feitas na Tribuna da Casa em sessão do dia 27/02/2020, desmentindo que 29 

pratique assédio; Pronunciou-se a Senhora Regina Maria Ferreira Neves para endossar o 30 

discurso feito pela Senhora Síria; Pronunciou-se o Senhor Murilson Baia Monteiro para 31 

defender o que disse a professora Síria dizendo que o problema é que a denunciante quer 32 

desvio de função e não é possível fazer isso, assim pedem que Comissão de Educação 33 

vá a escola apurar a situação. No horário destinado ao Grande Expediente pronunciaram-34 

se os Vereadores Josenildo Vilhena para falar sobre a defesa da democracia no processo 35 

educacional da escola de Beja; Pronunciou-se o Vereador Ademir Bitencourt para dizer 36 

que os vereadores possam ir até o Hospital Santa Rosa verificar como estão os espaços, 37 

pois quando se tornar regional tira da esfera dos vereadores a possibilidade de fiscalizar, 38 

só terão essa prerrogativa os Deputados estaduais, que o funcionamento do hospital 39 

resolverá o problema do Governo do estado, não do município de Abaetetuba. 40 

Pronunciou-se o Gelciney Matos para dizer que a nossa população clama pela 41 

transparência do processo da OS; Pronunciou-se o Vereador Emerson Negrão para pedir 42 

que o Dr. Caio do Juridico Municipal explique sobre a situação da escola de Beja. 43 

Pronunciou-se o Dr. Caio para dizer que,  o Conselho escolar enviou ata a SEMEC 44 

pedindo a substituição de algumas servidoras Auxiliar Educacional que estariam 45 

causando problemas na convivência da comunidade escolar, inclusive com fotos das 46 

servidoras realizando outras atividades em horário de trabalho. Foi repassado ao jurídico 47 

para emissão de parecer. Que a sugestão dada a secretaria foi alteração da lotação que é 48 

uma ação mais branda do que apuração de processo disciplinar, pois não há direito 49 

adquirido de lotação fixa de nenhum servidor.De volta o Vereador Emerson Negrão disse 50 

que a situação assim que chegou à Casa foi logo encaminhada à Secretaria de 51 

Educação, entretanto, já estava adiantado o trabalho da secretaria, inclusive com parecer 52 
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sobre o caso, por isso optou por não trazer para a Casa, pois é administrativa, passou 53 

pelo conselho, jurídico etc. Quanto ao Santa Rosa vai pedir autorização para a visita, pois 54 

estão fazendo instalação de equipamentos. Pronunciou-se a Vereadora Edileuza Muniz 55 

para falar que o problema é a falta de gestão democrática, pois ainda não se tem eleição 56 

para gestor da escola. Anunciada a Ordem do dia o Senhor Presidente passou a 57 

submeter ao plenário a matéria em pauta. Em pauta a Proposição nº.016/2020 – 58 

Iniciativa do Vereador Irmão Edinício  - o qual requer, na forma regimental que a Casa 59 

encaminhe expediente ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal Alcides Eufrásio da 60 

Conceição Negrão – CHITA, solicitando que o nobre gestor autorize ao setor competente 61 

de sua administração, a proceder: a implantação de um posto avançado da Polícia 62 

Civil na frente da cidade, para atender a demanda de boletins de ocorrências dos 63 

nossos ribeirinhos. Assim, a população não precisaria se deslocar à delegacia para tal 64 

ato. Que da decisão desta Casa se dê a conhecer aos meios de comunicação do 65 

Município bem como aos moradores daquela região; Proposição nº.017/2020 – 66 

Iniciativa do Vereador Aluísio Correa  - o qual requer, na forma regimental que a Casa 67 

encaminhe expediente ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, Alcides Eufrásio da 68 

Conceição Negrão – Chita, para  que determine a Secretaria de Obras os serviços de:  69 

Limpeza, aterramento, meio-fio, e asfaltamento da Travessa Professora Terezinha, bairro 70 

São Sebastião, perímetro compreendido entre Avenida Hildo Tavares Carvalho e Rua 71 

Antônio Mendes Lemos. Que  da decisão da Casa seja dado conhecimento aos 72 

moradores da citada travessa e aos meios de comunicação de nosso município. 73 

Proposição nº.018/2020 – Iniciativa do Vereador Regi Mota  - o qual requer, na forma 74 

regimental que a Casa encaminhe expediente ao Excelentíssimo Senhor Prefeito 75 

Municipal, senhor ALCIDES NEGRÃO – CHITA, a fim de determinar ao setor competente 76 

de sua administração a construção de um PÓLO ESPORTIVO na área do Campo de 77 

Francilândia, atrás da Igreja da Comunidade São Francisco de Assis, beneficiando 78 

com isso todos os moradores do Bairro. Que da decisão desta Casa se dê a conhecer aos 79 
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meios de comunicação e aos moradores do Bairro Francilândia. Proposição nº.019/2020 80 

– Iniciativa da Vereadora Edileuza Muniz - a qual requer, na forma regimental que a 81 

Casa encaminhe expediente Exmo Alcides Eufrásio da Conceição Negrão e a Secretaria 82 

de Obras solicitando os  serviços de terraplenagem e pavimentação em asfalto da rua 83 

José Joaquim da Silva Xavier (Travessa Tiradentes) para garantir e assegurar a melhoria 84 

nas vias públicas desse município. Que da decisão seja dado a conhecer à Comunidade 85 

local, ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais - STTR, Paróquia das Ilhas, Z-14 Colônia de 86 

Pescadores, MORIVA, Meios de comunicação em geral. Proposição nº.020/2020 – 87 

Iniciativa do Vereador Sotério Fagundes  - o qual requer, na forma regimental que a 88 

Casa encaminhe expediente ao Senhor Prefeito Municipal Alcides Eufrásio da Conceição 89 

Negrão, que cumpra o dever de autorizar a secretaria de Obras e Viação do Município, 90 

para promover o serviço de tapa buraco na Rua Santos Dumont entre a Avenida São 91 

Paulo e Aroldo Araújo, garantindo assim melhor dignidade as pessoas que necessitam 92 

transitar no seu dia a dia. Que da decisão da Casa se dê a conhecer a Comunidade local 93 

e comunidades vizinhas, Rádio Comunitária Guarany FM, TVA, Copacabana, Sindicato 94 

dos trabalhadores rurais, Paróquia São Paulo e outras publicidades. Proposição 95 

nº.021/2020 – Iniciativa do Vereador Fernandes Sabiá  - o qual requer, na forma 96 

regimental que a Casa encaminhe expediente ao Excelentíssimo Senhor Prefeito 97 

Municipal, Alcides Eufrásio da Conceição Negrão – Chita, para  que determine a 98 

Secretaria de Obras os serviços de:  os serviços de: Valeta de esgoto concretada e 99 

tubulação na Rua Domingos de Carvalho, esquina com a Travessa do Sertão no bairro 100 

Santa Rosa, zona urbana desta cidade de Abaetetuba. Que da decisão da Casa seja 101 

dado conhecimento aos moradores das citadas ruas e aos meios de comunicação de 102 

nosso município. Proposição nº.022/2020 – Iniciativa do Vereador Gelciney Matos-GEL 103 

- o qual requer, na forma regimental que a Casa encaminhe expediente ao Excelentíssimo 104 

Senhor ALCIDES EUFRÁSIO DA CONCEIÇÃO NEGRÃO – Prefeito Municipal, e à 105 

Secretaria Municipal de Saúde, Senhora MARIA LUCILENE RIBEIRO DAS CHAGAS, 106 
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solicitando dos mesmos à aquisição de uma linha de ônibus para levar nossas crianças 107 

até o Hospital Materno Infantil de Barcarena, haja vista, que esses pequeninos precisam 108 

se deslocar até o citado Município, em busca de atendimento à saúde. Que da decisão da 109 

Casa se dê a conhecer a Imprensa local de nosso Município. Proposição nº.023/2020 – 110 

Iniciativa do Vereador Gilvaldo Quaresma-GIL - o qual requer, na forma regimental que 111 

a Casa encaminhe expediente ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de 112 

Abaetetuba, ALCIDES EUFRÁSIO DA CONCEIÇÃO NEGRÃO, solicitando que 113 

determine a Secretaria de Obras a realizar o PROLONGAMENTO DA TRAV. 114 

TORQUATO BARROS ATÉ A RUA RUI BARBOSA, no Bairro Santa Rosa, neste 115 

Município. Que da decisão da Casa se dê a conhecer aos moradores do Bairro Santa 116 

Rosa e aos meios de comunicação do Município de Abaetetuba. Proposição nº.024/2020 117 

– Iniciativa do Vereador Marcio Barreto  - o qual requer, na forma regimental que a 118 

Casa encaminhe expediente ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Abaetetuba, 119 

ALCIDES EUFRÁSIO DA CONCEIÇÃO NEGRÃO, solicitando que determine ao setor 120 

competente de seu Governo a aquisição de uma CASA DE APOIO, em nosso 121 

Município, para suprir as necessidades de nossos irmãos da Zona Rural, e assim auxiliar 122 

os mesmos na questão de possuírem um espaço para se abrigar durante o tratamento de 123 

seus familiares. Que da decisão da Casa se dê a conhecer aos meios de comunicação do 124 

Município de Abaetetuba. Proposição nº.025/2020 – Iniciativa do Vereador João 125 

Silvano - o qual requer, na forma regimental que a Casa encaminhe expediente ao 126 

Senhor Prefeito Municipal, Alcides Negrão - CHITA, solicitação para que tome as devidas 127 

providências quanto a construção de uma escola na Ocupação Chicolândia. Que da 128 

decisão da Casa seja dado conhecimento aos moradores da Localidade Chicolândia. 129 

Proposição nº.026/2020 – Iniciativa do Vereador Ezequiel da Cosanpa - o qual requer, 130 

na forma regimental que a Casa encaminhe expediente ao Excelentíssimo Senhor Alcides 131 

Negrão - CHITA, Prefeito Municipal de Abaetetuba, para que direcione ao setor 132 

competente de sua administração, solicitando a Revitalização do Canteiro Central, na 133 
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Rodovia Dr. João Miranda no perímetro compreendido entre a Avenida São Paulo e PA 134 

252 (estrada de Beja). Que da decisão da Casa se dê a conhecer aos meios de 135 

comunicação de nosso Município. Submetidas à discussão e não havendo debatedores 136 

inscritos, foram submetidas à votação e aprovadas por unanimidade. Não havendo 137 

inscritos ao horário destinado às lideranças partidárias e nada mais havendo a tratar o 138 

Senhor Presidente deu por encerrada a presente sessão, em firmeza e para constar foi 139 

lavrada a presente ata que depois de lida e achada conforme será votada pelo plenário e 140 

assinada pelos membros da Mesa.  141 

Aprovada em 11 de março de 2020.  

 

Reginaldo Rodrigues Mota 
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Joaquim de Sousa Martins 
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