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ATA Nº. 005 DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CAMARA MUNICIPAL DE 

ABAETETUBA, REALIZADA EM 11/03/2020. 

1. Aos onze e seis dias do mês de março de dois mil e vinte, ao horário 1 

regimental, o Senhor Presidente, Vereador Reginaldo Rodrigues Mota, solicitou ao 2 

Vereador 1º Secretário a proceder a chamada dos Senhores Vereadores e da Senhora 3 

Vereadora presentes da qual constaram o(a)s seguintes: Ademir Bitencourt, Edileuza 4 

Muniz, Emerson Negrão, Fernandes Anselmo, Gilvaldo Quaresma, José Edinício, Sotério 5 

Fagundes, João Silvano, Aluisio Corrêa, Ezequiel da Cosanpa, Joaquim da Pesca, 6 

Reginaldo Mota, Márcio Barreto. Havendo número legal o Senhor Presidente deu por 7 

aberto os trabalhos da presente sessão ordinária e autorizou a leitura do expediente 8 

recebido. No horário destinado ao pequeno expediente pronunciou-se o Vereador Ademir 9 

Bitencourt. No horário destinado a Tribuna Popular  pronunciaram-se Rosangela F. de 10 

Vilhena, Romildes Assunção Teles e Elias Kempner para trazerem suas demnadas à 11 

Casa. No horário destinado ao Grande Expediente pronunciaram-se os Vereadores: 12 

Ademir Bitencourt, Márcio Barreto e Edileuza Muniz. Anunciada a Ordem do Dia o Senhor 13 

Presidente passou a submeter ao plenário a matéria em pauta.Em pauta o projeto de Lei 14 

nº.001/2020 de iniciativa do Vereador Fernandes Anselmo que Dispoe sobre a 15 

implantação de bebdouros e comedouros para cães em espaço público ou privado do 16 

município de Abaetetuba. Lido o parecer favorável da comissão de justiça foi submetido à 17 

discussão não havendo debatedores inscritos, foi submetido à votação e aprovado por 18 

unanimidade. Lido o projeto foi submetido à discussão. Pronunciou-se o Vereador 19 

Fernandes para fazer a defesa do projeto. Submetido à votação e aprovado por 20 

unanimidade. Em pauta o projeto de Lei nº.002/2020 de iniciativa dos Vereadores 21 

Gelciney Matos e Ademir Bitencourt que Autoriza a realização de festas durante a qudra 22 

junina que tenham por objetivo resgatar as tradições culturais da época em anbientes 23 

fechados ou abertos em logradouros públicos ou particulares da área urbana e rural do 24 

município de Abaetetuba. Lido o parecer favorável da comissão de justiça foi submetido à 25 
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discussão não havendo debatedores inscritos, foi submetido à votação e aprovado por 26 

unanimidade. Lido o projeto foi submetido à discussão. Pronunciaram-se os Vereadores 27 

Ademir Bitencourt e Gelciney Matos para fazer a defesa do projeto. Submetido à votação 28 

e aprovado por unanimidade. Em pauta as proposições nº.028/2020, de iniciativa do 29 

Vereador Aluísio Correa, o qual requer, na forma regimental que a Casa encaminhe 30 

expediente ao Excelentíssimo Senhor Alcides Eufrásio da Conceição Negrão-CHITA, 31 

Prefeito Municipal, solicitando aterro, meio-fio e asfalto na Travessa João Nery, Avenida 32 

Hildo Tavares Carvalho e Avenida Jerônimo Marques Rodrigues, no bairro São Sebastião. 33 

Que da decisão da Casa seja dado conhecimento à Associação de moradores do referido 34 

bairro e os meios de comunicação de Abaetetuba; nº.029/2020, iniciativa do Vereador 35 

Irmão Edinício, o qual requer, na forma regimental que a Casa encaminhe expediente ao 36 

Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal Alcides Eufrásio da Conceição Negrão, 37 

solicitando que o nobre gestor autorize ao setor competente de sua administração, a 38 

proceder: o envio de um representante da SEMOB à Escola Nossa Senhora de 39 

Guadalupe juntamente com um representante da SEMEC para que a Secretaria tenha 40 

conhecimento da situação em face das rachaduras no prédio maximizadas com a maré 41 

alta, o que tem gerado insegurança às famílias cujos filhos são alunos da escola. Que da 42 

decisão desta Casa se dê a conhecer aos meios de comunicação do Município bem como 43 

aos moradores daquela região; nº.030/2020, iniciativa do Vereador Emerson Negrão, o 44 

qual requer, na forma regimental que a Casa encaminhe expediente ao Excelentíssimo 45 

Senhor Prefeito Municipal, Alcides Negrão – CHITA, e ao Senhor Nader Rodrigues de 46 

Souza, Secretário Municipal de Obras, solicitando em caráter de urgência serviços de 47 

canaletas ou tubulações na Rua José Pinheiro Baia, esquina com a Travessa Philo Nery 48 

e esquina com a Travessa Altino Costa – Bairro Santa Rosa, para que não haja risco 49 

àqueles que por ali trafegam. Que a decisão da Casa se dê a conhecer aos moradores de 50 

tal logradouro público e aos meios de comunicação de nossa cidade; nº.031/2020, de 51 

iniciativa do Vereador Ezequiel da Cosanpa - o qual requer, na forma regimental que a 52 
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Casa encaminhe expediente ao Excelentíssimo Senhor Alcides Negrão - CHITA, Prefeito 53 

Municipal de Abaetetuba, bem como ao Governo do Estado e ao Ministério do Meio 54 

Ambiente solicitando a ampliação e modernização do Sistema de abastecimento de água 55 

da cidade de Abaetetuba, transformando-o em um sistema de captação de água do rio. 56 

Que da decisão da Casa se dê a conhecer aos nossos munícipes através dos meios de 57 

comunicação de nossa cidade; nº.032/2020, de iniciativa do Vereador Fernandes Sabiá, o 58 

qual requer, na forma regimental que a Casa encaminhe expediente ao Exmº. Senhor 59 

Alcides Eufrásio da Conceição Negrão – Chita, Prefeito Municipal, que determine à 60 

Secretaria de Obras, uma equipe  para consertar uma ponte de tubos que se rompeu no 61 

Ramal Camurituba Beira, prejudicando o Transporte em geral principalmente a questão 62 

do transporte escolar. Que da decisão da Casa, seja dado a conhecer aos moradores da 63 

localidade; nº.033/2020, de iniciativa do Vereador Josenildo Vilhena, o qual requer, na 64 

forma regimental que a Casa encaminhe expediente ao Excelentíssimo Senhor Prefeito 65 

Municipal Alcides Eufrásio da Conceição Negrão e ao Ilustríssimo Senhor Secretário 66 

Municipal de Obras, Nader Rodrigues de Souza, solicitando em caráter de urgência 67 

revitalização da Trav. Benedito Monteiro, Bairro Aviação. Que da decisão da Casa se dê a 68 

conhecer aos meios de Comunicação sediados em nossa cidade; nº.034/2020, de 69 

iniciativa do Vereador Marcio Barreto, o qual requer, na forma regimental que a Casa 70 

encaminhe expediente ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, Alcides Negrão - 71 

CHITA, solicitando que o nobre gestor transforme o campo existente em frente à Escola 72 

Leonardo Negrão, próximo a Igreja São Francisco de Assis, Bairro Francilândia, em um 73 

complexo esportivo, contendo todos os equipamentos necessários para os usuários do 74 

citado espaço esportivo, e com isso tirar muitos dos jovens do local de situações de 75 

vulnerabilidade social. Que da decisão da Casa se dê conhecimento aos moradores do 76 

bairro Francilândia e aos meios de comunicação de nosso Município; nº.035/2020, de 77 

iniciativa da Vereadora Edileuza Muniz, a qual requer, na forma regimental que a Casa 78 

encaminhe expediente ao Exmo Senhor, Prefeito Alcides Eufrásio da Conceição Negrão, 79 
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solicitando reforma e ampliação da Escola  HONORINA MARTINS  – Ramal do Curupré-80 

Miri dando a possibilidade aos alunos de estudar em uma escola digna, com uma 81 

estrutura melhor, proporcionando melhores condições de ensino. Que da decisão da Casa 82 

se dê a conhecer à Comunidade local e comunidades vizinhas, meios de comunicação 83 

local, Sindicato dos Trabalhadores Rurais, Paróquia das llhas; nº.036/2020, de iniciativa 84 

do Vereador Sotério Fagundes, o qual requer, na forma regimental que a Casa encaminhe 85 

expediente ao Senhor Prefeito Municipal Alcides Eufrásio da Conceição Negrão, para que 86 

cumpra o dever de autorizar a Secretaria de Obras e Viação do Município, para promover 87 

o serviço de tapa buracos na Travessa São Paulo entre a Avenida São Paulo e Haroldo 88 

Araújo, garantindo assim melhor dignidade as pessoas que necessitam transitar no seu 89 

dia a dia. Que da decisão da Casa se dê a conhecer a Comunidade local e comunidades 90 

vizinhas, Rádio Comunitária Guarany FM, TVA, Copacabana, Sindicato dos trabalhadores 91 

rurais, Paróquia São Paulo e outras publicidades; nº.037/2020, de iniciativa do Vereador 92 

Ademir Bitencourt, o qual requer, na forma regimental que a Casa encaminhe expediente 93 

ao Gabinete do Excelentíssimo Senhor Prefeito, ALCIDES EUFRÁSIO DA CONCEIÇÃO 94 

NEGRÃO propondo a construção de um Hospital Municipal que possa atender 95 

fundamentalmente as demandas de Internações, Clinica Médica, Obstetrícia, Cirurgias 96 

Eletivas, Consultas Ambulatoriais e uma Urgência para desafogar a UPA. Sugerimos que 97 

para tanto pudesse ser aproveitado o prédio da Unidade Básica de Saúde Roberto 98 

Contente que hoje se encontra em reforma para que não houvesse a necessidade de 99 

despesas adicionais com aluguel ou compra de outro espaço.  Requeiro ainda que seja 100 

dada publicidade a esse ato; nº.038/2020, iniciativa do Vereador Gelciney Matos-GEL, o 101 

qual requer, na forma regimental que a Casa encaminhe expediente ao Excelentíssimo 102 

Senhor Prefeito Municipal de Abaetetuba, para que o mesmo determine à Fundação 103 

Cultural Abaetetubense, a organização e realização de um campeonato intermunicipal de 104 

quadrilhas, com locais adequados para as Delegações participarem do Campeonato, e 105 

que haja também premiações para aquelas que forem as campeãs. Que da decisão da 106 
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Casa se dê a conhecer aos meios de comunicação de nosso Município; nº.039/2020, de 107 

iniciativa do Vereador Gilvaldo Quaresma-GIL, o qual requer, na forma regimental que a 108 

Casa encaminhe expediente ao Excelentíssimo Senhor ALCIDES EUFRÁSIO DA 109 

CONCEIÇÃO NEGRÃO, Prefeito Municipal deste município, solicitando que seja 110 

determinada à Secretaria Municipal de Obras a terraplenagem no Ramal Castanhal I 111 

(Avenida Desembargador Felício Pontes), especialmente nas travessas 20, 21 e 23 de 112 

Setembro para que dessa forma os moradores e indivíduos que ali trafegam tenham 113 

conduções adequadas para sua locomoção. Que da decisão da Casa se dê a conhecer à 114 

comunidade residente no Castanhal I, assim como aos meios de comunicação do 115 

município de Abaetetuba. Submetida à discussão e não havendo debatedores inscritos foi 116 

submetido à votação e aprovado por unanimidade. Não havendo inscritos ao horário 117 

destinad as lideranças partidárias e nada mais havendo a tratar o senhor presidente deu 118 

por encerrada a presente sessão. Nada mais havendo a tratar a sessão foi encerrada 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 18 de abril de 2020.  122 

 
Reginaldo Rodrigues Mota 

PRESIDENTE DA CMA 
 

Emerson João Negrão Rodrigues 
VICE-PRESIDENTE DA CMA 

 
           Josenildo Rodrigues Vilhena 

        1º SECRETÁRIO 
 

     Joaquim de Sousa Martins 
2º SECRETÁRIO 


