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ATA Nº. 022 - SESSÃO ORDINARIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

ABAETETUBA, REALIZADA EM 09.09.2020. 

Aos nove dias do mês de setembro 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, Ezequiel Viégas do Rego, Emerson Negrão, Gelciney Matos-GEL, Joaquim de 6 

Sousa Martins, José Edinício Gonçalves da Cunha, Josenildo Rodrigues Vilhena, Márcio 7 

Barreto Silva, João Silvano Lobato Quaresma e Reginaldo Rodrigues Mota-Regi, 8 

Fernandes de Oliveira Anselmo-Sabiá, Gilvaldo de Araújo Quaresma. Havendo número 9 

legal o Senhor Presidente deu por aberto os trabalhos da presente sessão ordinária. No 10 

horário destinado ao pequeno expediente pronunciaram-se os Vereadores Ezequiel 11 

Viegas do Rego, Ademir Bitencourt e Gelciney Matos. No horário destinado a Tribuna 12 

Popular não houve inscrito. No horário destinado ao Grande Expediente pronunciaram-se 13 

os Vereadores Ademir Bitencourt, Gilvaldo Quaresma, Gelciney Matos, Josenildo Vilhena 14 

e Ezequiel Viégas. Anunciada a Ordem do Dia o Senhor Presidente passou a submeter 15 

ao plenário a matéria em pauta. Em pauta o Projeto de Lei nº.016/2020 de iniciativa do 16 

Vereador Gelciney Matos, que Denomina o Posto de saúde da Localidade Rio Maúba e 17 

dá outras providências. Lido o parecer favorável da Comissão de Justiça foi submetido à 18 

discussão. Não havendo debatedores inscritos foi submetido à votação e aprovado por 19 

unanimidade. Lido o projeto nº.016/2020 foi submetido à discussão. Pronunciou-se o 20 

autor da proposta para fazer a defesa. Submetido à votação, foi aprovado por 21 

unanimidade em 1ª discussão e votação.  Em pauta o Projeto de Decreto Legislativo 22 

nº.003/2020 de iniciativa do Vereador Reginaldo Mota – REGI, que Dispõe sobre a 23 

outorga de Título de Honra ao Mérito e dá outras providências. Lido o parecer favorável 24 

da Comissão de Justiça foi submetido à discussão. Não havendo debatedores inscritos foi 25 

submetido à votação e aprovado por unanimidade. Lido o projeto de Decreto Legislativo 26 

nº.003/2020 foi submetido à discussão. Pronunciou-se o autor da proposta para fazer a 27 

defesa. Submetido à votação, foi aprovado por unanimidade em única discussão e 28 
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votação. Em pauta o Projeto de Decreto Legislativo nº.004/2020 de iniciativa do Vereador 29 

Reginaldo Mota – REGI, que Dispõe sobre a outorga de Título de Cidadão Abaetetubense 30 

e dá outras providências. Lido o parecer favorável da Comissão de Justiça foi submetido à 31 

discussão. Não havendo debatedores inscritos foi submetido à votação e aprovado por 32 

unanimidade. Lido o projeto de Decreto Legislativo nº.004/2020 foi submetido à 33 

discussão. Pronunciou-se o autor da proposta para fazer a defesa. Submetido à votação, 34 

foi aprovado por unanimidade em única discussão e votação. Em pauta as Proposições: 35 

nº.090/2020 de iniciativa do Vereador Ademir Bitencourt, o qual requer que a Mesa 36 

Diretora envie expediente ao Gabinete do Excelentíssimo Senhor Prefeito, ALCIDES 37 

EUFRÁSIO DA CONCEIÇÃO NEGRÃO propondo a construção de Pontes, Rampas, 38 

Terminais de Embarque e Desembarque com Coberturas, Quiosques além da 39 

Arborização, na “Orla” do Município que possa atender fundamentalmente as demandas 40 

de nossa população ribeirinha. Requeiro ainda que  seja dada publicidade a esse ato; 41 

nº.091/2020 de iniciativa do Vereador Aluísio Corrêa, o qual requer que a Mesa Diretora 42 

envie expediente ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, Alcides Eufrásio da 43 

Conceição Negrão, solicitando que se faça uma parceria com Governo do Estado, para 44 

que juntos estudem a viabilidade da construção de uma Escola de Ensino Fundamental 45 

Maior e Ensino Médio, no Bairro Angélica, bem como a possibilidade do Poder Executivo 46 

doar um terreno para a construção da referida escola. Que dá decisão da Casa, seja dado 47 

conhecimento aos moradores do referido bairro e aos meios de comunicação; 48 

nº.092/2020, de iniciativa da Vereadora Edileuza, o qual requer que a Mesa Diretora envie 49 

expediente ao Senhor Prefeito Municipal Alcides Eufrásio da Conceição Negrão, para que 50 

cumpra o dever de autorizar a Secretaria de Obras e Viação do Município, a promover 51 

serviços de aterro e terraplenagem no RAMAL ARIENGA no conhecido Distrito de VILA 52 

DE BEJA, para garantir a todos e todas que moram e utilizam o referido ramal a dignidade 53 

necessária que os mesmos têm direito, no ir e vir em seu dia a dia. Que da decisão da 54 

Casa se dê a conhecer à Comunidade local e comunidades vizinhas, Rádio Comunitária 55 

Guarany FM, TVA, Copacabana, Sindicato dos Trabalhadores Rurais, Paróquia São 56 

Paulo e outras publicidades; nº.093/2020, de iniciativa dos Vereadores Emerson Negrão e 57 

Joaquim da Pesca, os quais requerem que a Mesa Diretora envie expediente ao 58 
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Excelentíssimo Senhor Prefeito, Alcides Negrão – CHITA, para que determine ao setor 59 

competente, serviços de limpeza no FURO DA PRAINHA para melhor acesso aos 60 

moradores daquela localidade, atendendo apelo dos mesmos, principalmente para 61 

beneficiar os alunos que precisam do citado logradouro para chegar até a escola em 62 

busca de conhecimento, e que tal serviço seja realizado em caráter de urgência 63 

urgentíssima, devido a necessidade que se apresenta. Que da decisão da Casa se dê 64 

conhecimento a Secretaria de Obras, e aos órgãos de imprensa local; nº.094/2020 de 65 

iniciativa do Vereador Ezequiel da Cosanpa, o qual requer que a Mesa executiva da Casa 66 

legislativa envie expediente ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, Senhor Alcides 67 

Negrão - CHITA, para que direcione ao setor competente de sua administração, 68 

solicitando que o Município de Abaetetuba, repasse para a gestão da COSANPA o poço 69 

da comunidade da Bacabeira perfurado pela FUNASA na zona urbana. Esse poço será 70 

fundamental para minimizar o déficit no abastecimento de água em nosso município. Que 71 

da decisão da Casa se dê a conhecer aos meios de comunicação, bem como aos 72 

moradores de nosso Município; nº.095/2020 de iniciativa do Vereador Emerson Negrão, o 73 

qual requer que a Mesa executiva da Casa legislativa envie expediente ao Excelentíssimo 74 

Senhor Alcides Negrão, Prefeito Municipal, solicitando o atendimento ora reclamado no 75 

que diz respeito a CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS de aterro, asfalto, meio fio e limpeza 76 

da ALAMEDA GUEDES – localizada no Bairro Santa Rosa, sendo que tais serviços foram 77 

executados na mesma, porém, não em sua totalidade. Que da decisão desta Casa seja 78 

dado conhecimento aos meios de comunicação e aos moradores da referida Alameda; 79 

nº.096/2020 de iniciativa do Vereador Gilvaldo Quaresma o qual requer que a Mesa 80 

Executiva da Casa legislativa envie expediente ao Prefeito Municipal solicitando que o 81 

nobre gestor interceda e mantenha comunicação para agilizar a conclusão do 82 

acostamento da Rodovia Dr. João Miranda, no trecho Colônia Velha/Abaetetuba dado que 83 

a obra foi solicitada ao Governo do Estado do Pará em caráter urgente por ser de muita 84 

serventia devido o amplo fluxo de veículos trafegando nesse perímetro rodoviário. 85 

Contudo as obras não foram concluídas e através deste, é que vimos solicitar 86 

providências para a conclusão da mesma; nº.097/2020 de iniciativa do Vereador 87 

Josenildo Vilhena o qual requer que a Mesa Executiva da Casa legislativa envie 88 
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expediente ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal Alcides Eufrásio da Conceição 89 

Negrão, e ao Ilustríssimo Senhor Secretário Municipal de Obras, Nader Rodrigues de 90 

Souza, solicitando em caráter de urgência revitalização da Trav. Benedito Monteiro, Bairro 91 

Aviação. Que da decisão da Casa se dê a conhecer aos meios de Comunicação sediados 92 

em nossa cidade; nº.098/2020 de iniciativa do Vereador Marcio Barreto o qual requer que 93 

a Mesa Executiva da Casa legislativa envie expediente a Ilustríssima Senhora Lucilene 94 

Ribeiro – Secretaria do Município de Abaetetuba, solicitando a aquisição de um Aparelho 95 

de Tomografia, para a UPA de ABAETETUBA, onde existe uma demanda imensa de 96 

pessoas que necessitam dispor de tal atendimento; nº.099/2020 de iniciativa do Vereador 97 

Sotério Fagundes; o qual requer que a Mesa Executiva da Casa Legislativa, reiterando as 98 

Proposições 235/2017 de 28/08/2017 e 044/2019 de 18/03/2019 envie expediente à  Sua  99 

Excelência  Prefeito  Municipal Alcides Eufrásio Negrão e à Secretária Municipal de 100 

Assistência Social, Ivani Cardim para que seja incluído na pauta de construções e reforma 101 

da Secretaria Municipal de Assistência Social a edificação do muro do CREAM e a 102 

Secretaria Municipal de Obras para a construção de uma praça em frente ao referido 103 

prédio.  Que   da   decisão   da   Casa   Legislativa   seja   amplamente   divulgada   à   104 

comunidade beneficiada e adjacências; nº.101/2020 de iniciativa do Vereador Regi Mota o 105 

qual requer que a Mesa Executiva da Casa legislativa envie expediente ao Senhor Alcides 106 

Negrão – CHITA, Prefeito Constitucional deste Município, solicitando a construção de um 107 

Prédio Escolar em alvenaria na LOCALIDADE RIO MARACAPUCU - MIRI, onde 108 

funcionam as Escolas Anjo da Guarda e Bom Jesus, porém os prédios são em madeira, e 109 

nosso pedido é que haja a construção do Prédio em alvenaria para abranger as duas 110 

escolas com salas de aula, sala de informática, sala de direção, secretaria, copa e 111 

banheiros em condições dignas de funcionamento, para que corresponda as demandas 112 

das crianças e jovens da Localidade. Que da decisão da Casa, se dê a conhecer aos 113 

moradores da Comunidade e a Direção das Escolas acima citadas; nº.102/2020 de 114 

iniciativa do Vereador Fernandes-Sabiá o qual requer que a Mesa Executiva da Casa 115 

Legislativa envie expediente ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, ALCIDES 116 

EUFRÁSIO DA CONCEIÇÃO NEGRÃO – CHITA, solicitando que o nobre gestor autorize 117 

ao setor responsável pela iluminação pública, para que o mesmo faça a reposição de 118 
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lâmpadas na Rua RAIMUNDO DA COSTA ANDRADE, na 3ª TRAVESSA e na 6ª 119 

TRAVESSA, todas localizadas no bairro  SÃO SEBASTIÃO. Que da decisão da Casa se 120 

dê a conhecer aos meios de comunicação e aos moradores do Bairro São Sebastião; 121 

nº.103/2020 de iniciativa do Vereador Gelciney Matos-GEL, o qual requer que a Mesa 122 

Executiva da Casa legislativa envie o presente projeto de lei indicativo, para o 123 

Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, Alcides Negrão – Chita, para que o nobre 124 

gestor possa alterar a estrutura administrativa do município criando a SECRETARIA 125 

MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, para com isso, pagar uma dívida histórica com 126 

aqueles que necessitam, organizam e praticam esportes em Abaetetuba. Que da decisão 127 

da Casa, se dê conhecimento a imprensa local, e aos clubes esportivos; nº.104/2020 de 128 

iniciativa do Vereador Irmão Edinício o qual requer que a Mesa Executiva da Casa 129 

legislativa envie expediente ao Excelentíssimo Senhor Alcides Negrão - CHITA, Prefeito 130 

Municipal, solicitando que seja determinado a Secretaria Municipal de Saúde a 131 

implantação de um Posto de Saúde no Rio Panacuera, para que desta forma os 132 

moradores que residem nessas comunidades possam ter  a distribuição dos serviços 133 

básicos de saúde que tanto se faz necessária para o atendimento das famílias ali 134 

residentes e que buscam solucionar seus problemas nos postos de saúde da cidade de 135 

Abaetetuba. Que da decisão da Casa seja dado conhecimento à Comunidade do Rio 136 

Panacuera e aos órgãos de imprensa do Município. Submetidas à discussão e não 137 

havendo debatedores inscritos, foram submetidas à votação e aprovadas por 138 

unanimidade. Nao houve inscritos ao horário destinado as lideranças partidárias. Nada 139 

mais havendo a tratar o Senhor Presidente deu por encerrada a presente sessão. Em 140 

firmeza e para constar foi lavrada a presente ata que depois de lida e achada conforme 141 

será votada pelo plenário e assinada pelos membros da Mesa. 142 

Aprovada em 16 de setembro de 2020.  143 

 
Reginaldo Rodrigues Mota 

PRESIDENTE 
 

Emerson João Negrão Rodrigues 
VICE-PRESIDENTE 
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Josenildo Rodrigues Vilhena 
1◦ SECRETÁRIO 

 
Joaquim de Sousa Martins 

2º Secretário 


