
ATA Nº. 020 - SESSÃO ORDINARIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

ABAETETUBA, REALIZADA EM 26.08.2020. 

Aos vinte e seis dias do mês de agosto 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 

Azevedo, Aluisio Monteiro Corrêa, Ezequiel Viégas do Rego-Ezequiel da Cosanpa, 6 

Emerson Negrão, Sotério Fagundes, Edileuza Muniz, Gelciney Matos-GEL, Joaquim de 7 

Sousa Martins, José Edinício Gonçalves da Cunha, Josenildo Rodrigues Vilhena, Márcio 8 

Barreto Silva, João Silvano Lobato Quaresma e Reginaldo Rodrigues Mota-Regi, 9 

Fernandes de Oliveira Anselmo-Sabiá, Gilvaldo de Araújo Quaresma. Havendo número 10 

legal o Senhor Presidente deu por aberto os trabalhos da presente sessão ordinária. No 11 

horário destinado ao pequeno expediente pronunciaram-se os Vereadores Josenildo 12 

Vilhena, Edileuza, Ezequiel da Cosanpa, Ademir Bitencourt, Gelciney Matos, Soterio. No 13 

horário destinado a Tribuna Popular não houve inscrito. No horário destinado ao Grande 14 

Expediente pronunciaram-se os Vereadores Ademir, Sotério, Gilvaldo, Edileuza, Gelciney 15 

Matos, Josenildo, Ezequiel, Emerson e Márcio. Anunciada a ordem do dia o Senhor 16 

Presidente passou a submeter ao plenário a matéria em pauta. Em pauta as proposições 17 

nº.079/2020 de iniciativa da vereadora Edileuza Muniz, a qual requer que a Mesa Diretora 18 

da Casa Legislativa envie expediente ao Senhor Prefeito municipal Alcides Eufrásio da 19 

Conceição Negrão-Chita, para que cumpra o dever de autorizar a secretaria de Obras e 20 

Viação do Município a promover  serviços de aterro e terraplenagem no RAMAL 21 

ARIENGA CENTRO, para garantir a todos e todas que moram e utilizam o referido ramal 22 

a dignidade necessária que os mesmos têm direito, no ir e vir em seu dia a dia. Que da 23 

decisão da Casa seja dado a conhecer à Comunidade local, ao Sindicato dos 24 

Trabalhadores Rurais - STTR, Paróquia das Ilhas, Z-14 Colônia de Pescadores, MORIVA 25 

e Meios de comunicação em geral; nº.080/2020, de iniciativa do vereador Irmão Edinício, 26 

o qual requer que a mesa diretora da Casa Legislativa envie expediente ao 27 

Excelentíssimo Senhor Alcides Negrão–Chita, Prefeito Municipal de Abaetetuba, 28 

solicitando a reativação do posto de saúde na comunidade Santa Terezinha (rio Furo 29 

Grande), com todos os equipamentos necessários para o bom funcionamento do mesmo. 30 

solicitamos ainda 02 (dois) profissionais da área da saúde para atuarem no local. Que da 31 

decisão do plenário seja dado conhecimento aos moradores do rio Furo Grande e aos 32 



meios de comunicação do município; Nº.081/2020, de iniciativa do vereador Fernandes 33 

Sabiá, o qual requer que a Mesa Diretora da Casa Legislativa envie expediente ao 34 

Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal Alcides Eufrásio da Conceição Negrão – Chita, 35 

solicitando que seja contratado por lei, um (a) agente de saúde para o Rio Maracapucu – 36 

Ipiramanha, atendendo assim solicitação dos moradores da localidade supracitada, onde 37 

existe um número expressivo de Famílias e que estão desassistidas por esse profissional 38 

da Saúde. Que da decisão da Casa seja dado conhecimento aos moradores da 39 

localidade; nº.082/2020, de iniciativa do vereador  Josenildo Vilhena, o qual requer que a 40 

Mesa Diretora da Casa Legislativa envie expediente ao Excelentíssimo Senhor Prefeito 41 

Municipal, Alcides Negrão-CHITA e setor competente de sua gestão, solicitando a 42 

Ativação do semáforo entre a Avenida São Paulo e travessa João de Deus, para melhorar 43 

o fluxo e garantir a segurança, além de ordenar e melhorar o trânsito no local. Que da 44 

decisão da Casa seja dado conhecimento aos meios de comunicação; nº.083/2020, de  45 

iniciativa do vereador  Marcio Barreto, o qual requer que a Mesa Diretora da Casa 46 

Legislativa envie expediente ao Excelentíssimo Senhor Alcides Negrão – CHITA, Prefeito 47 

Municipal de Abaetetuba, solicitando revitalização, asfalto e meio fio na Alameda Cipriano, 48 

(ao lado do Bar do Amigo). Que da decisão da Casa seja dado conhecimento aos meios 49 

de comunicação de nosso Município, bem como aos moradores da citada alameda. 50 

Nº.084/2020 de iniciativa do vereador  Sotério Fagundes, o qual requer que a Mesa 51 

Diretora da Casa Legislativa reiterando as Proposições 077/2018 de 16/04/2018 e 52 

099/2019 de 22/04/2019 envie expediente ao Prefeito Alcides Negrão e ao Secretário 53 

Municipal de Obras Nader Rodrigues solicitando a  revitalização da ciclovia no perímetro 54 

compreendido entre a Rua Joaquim Mendes Contente até o Trevo de Beja com expansão 55 

e ampliação ao Tijucaquara, limite urbano estabelecido pela Lei nº 279 de outubro de 56 

2009; e, implantação de ciclovia do trevo de Beja até o limite do Bairro Jarumã. Que a 57 

decisão desta Casa seja amplamente divulgada nos meios de comunicação; Nº.085/2020, 58 

de iniciativa do veredor Ademir Bitencourt, o qual requer que a Mesa Diretora desta Casa 59 

no uso de suas atribuições, realize uma audiência pública, para dialogar com a sociedade 60 

abaetetubense a cerca do projeto de nossa autoria que visa o combate da violência 61 

obstétrica. E que sejam encaminhados convites a todas as organizações sociais, 62 

populares e povo em geral. E ainda que seja dada publicidade a este ato; Nº.086/2020, de  63 

iniciativa do vereador  Aluisio Correa, o qual requer que a Mesa Diretora da Casa 64 

Legislativa envie expediente ao Prefeito Municipal de Abaetetuba, Alcides Negrão – 65 

CHITA, solicitando serviços de limpeza, piçarramento e abertura das valas de 66 



escoamento de água, para que os moradores do referido Ramal possam trafegar com 67 

mais segurança. Que da decisão da Casa se dê conhecimento aos meios de 68 

comunicação e aos moradores do referido Ramal, Nº.087/2020, de iniciativa do vereador  69 

Ezequiel Viégas, o qual requer que a Mesa Diretora da Casa Legislativa envie expediente 70 

ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal Alcides Negrão - CHITA, e Secretário 71 

Municipal de Obras Senhor Nader Rodrigues, solicitando a reforma, construção, cobertura 72 

e iluminação da quadra esportiva (Camilo Dias) da Comunidade São Francisco de Assis, 73 

no Bairro Francilândia. Reiterando pedido que já foi solicitado por este Vereador através 74 

da Proposição nº.108/2019, datada em 02/05/2019 para atender uma solicitação da 75 

comunidade. Que da decisão da Casa se dê a conhecer aos meios de comunicação de 76 

nosso Município e aos moradores do Bairro Francilândia. Nº.088/2020, de iniciativa do 77 

vereador  Gilvaldo Quaresma, o qual requer que a Mesa Diretora da Casa Legislativa 78 

envie expediente ao Excelentíssimo Senhor Helder Barbalho Governador do Estado do 79 

Pará solicitando que seja determinado em caráter de urgência a implantação de 80 

acostamento na PA-403, no trecho entre o trevo do município de Abaetetuba e Vila de 81 

Beja, perímetro onde tem havido vários acidentes, inclusive ultimamente com duas 82 

vítimas fatais. Que da decisão da Casa se dê a conhecer ao Exmo. Sr. ALCIDES 83 

NEGRÃO, Prefeito Municipal de Abaetetuba e aos meios de comunicação deste 84 

município; Nº.089/2020, de iniciativa do vereador  Joaquim da Pesca, o qual requer que a 85 

Mesa Diretora da Casa Legislativa envie expediente ao Senhor  Prefeito Municipal Alcides 86 

Eufrásio da Conceição Negrão, para que cumpra o dever de autorizar a secretaria de 87 

Obras e Viação do Município, no sentido de que sejam efetuados trabalhos de limpeza, 88 

retirada de entulhos e pavimentação asfáltica na 9ª Rua do Bairro São Domingos da 89 

Angélica – Rua Joaquim Nunes, para assegurar a dignidade do povo que ali efetivou sua 90 

moradia. Que da decisão da Casa Legislativa se dê conhecimento aos moradores do 91 

referido Bairro, e imprensa local. Submetidas à discussão e não havendo debatedores 92 

inscritos, foi submetida à votação e aprovada por unanimidade. Nao houve inscritos ao 93 

horário destinado as lideraças partidárias. Nada mais havendo a tratar o Senhor 94 

Presidente deu por encerrada a presente sessão. Em firmeza e para constar foi lavrada a 95 

presente ata que depois de lida e achada conforme será votada pelo plenário e assinada 96 

pelos membros da Mesa. 97 

Aprovada em 02 de setembro de 2020.  98 
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