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ATA Nº. 036 - SESSÃO ORDINARIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

ABAETETUBA, REALIZADA EM 02.12.2020. 

1. Aos dois dias do mês de dezembro 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 Vereador Marcio Barreto 3 

que assumisse a 1ª Secretaria ad hoc e procedesse a chamada dos Senhores 4 

Vereadores e da Senhora Vereadora presentes da qual constaram o(a)s seguintes: 5 

Ademir Bitencourt Azevedo, Aluisio Correa, Edileuza Muniz, Emerson Negrão, Ezequiel 6 

Viégas,  Fernandes de Oliveira Anselmo-Sabiá, Gelciney Matos-GEL, Gilvaldo de Araújo 7 

Quaresma, João Silvano Lobato Quaresma, José Edinício Gonçalves da Cunha, Márcio 8 

Barreto Silva, Reginaldo Rodrigues Mota-Regi e Sotério Oliveira Fagundes. Havendo 9 

número legal o Senhor Presidente deu por aberto os trabalhos da presente sessão 10 

ordinária e autorizou a leitura do expediente recebido. No horário destinado ao pequeno 11 

expediente pronunciaram-se os Vereadores Sotério Fagundes, Emerson Negrão e Márcio 12 

Barreto Silva. No horário destinado a Tribuna Popular pronunciou-se o senhor Venino 13 

Paixão de Moraes, Odival Paixão dos Santoe e Miguel Neto Rodrigues Caripuna. No 14 

horário destinado ao Grande Expediente pronunciaram-se os Vereadores:  Ademir 15 

Bitencourt, Gelciney Matos, Gilvaldo Quaresma e Edileuza Muniz. Anunciada a Ordem do 16 

Dia o Senhor Presidente passou a submeter ao plenário a matéria em pauta. Em pauta o 17 

projeto de lei nº.025/2020, de iniciativa do vereador Gelciney Matos de Carvalho- GEL–18 

Dispõe sobre a alterações na lei nº.485/2016, que estabelece normas para a exploração 19 

do serviço de automóveis de aluguel (táxi) no município de abaetetuba e dá outras 20 

providências. Lido o projeto de Lei foi submetido à discussão, pronunciou-se o Vereador 21 

Gelciney Matos para fazer a defesa da proposta. Submetido à votação foi aprovado por 22 

unanimidade em segunda discussão e votação. Em pauta o projeto de lei nº 029/2020, de 23 

iniciativa do vereador Reginaldo Rodrigues Mota-REGI – Reconhece como entidade de 24 

utilidade pública para o município de Abaetetuba o Instituto Liceu de Artes e Ofício Mestre 25 

José Raimundo. Lido o projeto de Lei foi submetido à discussão, pronunciou-se o 26 

Vereador Regi Mota para fazer a defesa da proposta. Submetido à votação foi aprovado 27 

por unanimidade em segunda discussão e votação. Em pauta o projeto de lei 28 
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nº.019/2020, de iniciativa do Poder Executivo, que Estabelece Regras do Regime Próprio 29 

de Previdência Social do Município de Abaetetuba-Pará de acordo com a Emenda 30 

Constitucional nº.103, de 2019, no caput do art. 11 e art. 9º, §2º. Em questão de Ordem 31 

pronunciou-se o Vereador Ademir Bitencourt para solicitar a retirada da proposta de pauta 32 

em face da falta de estudo atuarial atualizado, com a aquiescência dos demais 33 

vereadores o senhor Presidente deferiu e o projeto foi retirado de pauta. Em pauta o 34 

projeto de lei nº.023/2020, de  iniciativa do vereador Aluísio Corrêa, que Dispõe sobre a 35 

obrigatoriedade dos estabelecimentos comerciais, hotéis, motéis, casas nortunas e 36 

similares do município de Abaetetuba a anexar aviso em local visível sobre os crimes 37 

praticados contra crianças e adolescentes e suas penas, e dá outras providências. Lido o 38 

parecer favorável da Comissão de Justiça foi submetido à discussão, não havendo 39 

debatedores inscritos, foi submetido à votação e aprovado por unanimidade. Lido o 40 

projeto de Lei foi submetido à discussão, pronunciou-se o Vereador Aluisio Correa para 41 

fazer a defesa da proposta. Submetido à votação foi aprovado por unanimidade. Em 42 

pauta o projeto de lei nº.024/2020, de iniciativa do vereador Ademir Azevedo, que dispõe 43 

sobre a prioridade para ocupação de vaga em creche para filhos de mulheres vítimas de 44 

violência domésticas e dá outras providências. Lido o parecer favorável da Comissão de 45 

Justiça foi submetido à discussão, não havendo debatedores inscritos, foi submetido à 46 

votação e aprovado por unanimidade. Lido o projeto de Lei foi submetido à discussão, 47 

pronunciou-se o Vereador Ademir Bitencourt para fazer a defesa da proposta. Submetido 48 

à votação foi aprovado por unanimidade. Em pauta o projeto de lei nº.028/2020, de 49 

iniciativa do Poder Executivo, Dispõe sobre a criação do Serviço de Inspeção Municipal – 50 

SIM e sobre os procedimentos de inspeção sanitária em estabelecimentos que produzam 51 

bebidas e alimentos de origem animal e vegetal para a industrialização, o beneficiamento 52 

e a comercialização e dá outras providências. Lido o parecer favorável da Comissão de 53 

Justiça foi submetido à discussão, não havendo debatedores inscritos, foi submetido à 54 

votação e aprovado por unanimidade. Lido o parecer favorável da Comissão de Saúde foi 55 

submetido à discussão, não havendo debatedores inscritos, foi submetido à votação e 56 

aprovado por unanimidade. Lido o projeto de Lei foi submetido à discussão, não havendo 57 

debatedores inscritos foi submetido à votação e aprovado por unanimidade. Em pauta as 58 
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proposições nº.183/2020, de iniciativa do Vereador Gelciney Matos de Carvalho, o qual 59 

requer que  esta Casa encaminhe expediente à Sua Excelência o  Prefeito Municipal, 60 

Alcides Eufrásio Negrão, solicitando a construção de uma cobertura em estrutura de 61 

madeira e telhas de barro em frente ao Prédio Escolar Professor Maximiano Antônio 62 

Rodrigues, Bairro Algodoal, para servir de proteção à clientela escolar, bem como a 63 

instalação de 05 (cinco) Ventiladores da Marca TRON, nas salas de aula. Que da decisão 64 

da Casa seja informado aos veículos de comunicação e à Direção da escola em apreço; 65 

nº.184/2020, de iniciativa do vereador Gilvaldo Quaresma, o qual requer que a Mesa 66 

Executiva da Câmara Municipal de Abaetetuba,  envie expediente à Sua Excelência o 67 

Prefeito Municipal, Alcides Eufrásio da Conceição Negrão, solicitando junto ao órgão 68 

competente de sua administração que seja viabilizado, um estudo mais técnico para a 69 

construção de uma lombada em frente ao Residencial Green Groove e outra em frente e a 70 

Casa de Show Convés, para que assim possamos amenizar riscos de acidentes às 71 

pessoas que por ali trafegam. Que da decisão da Casa se dê a conhecer aos nossos 72 

munícipes através dos meios de comunicação aqui existente; nº.185/2020, de iniciativa do 73 

Vereador Márcio Barreto, o qual requer que a Mesa Executiva da Câmara Municipal de 74 

Abaetetuba,  envie expediente a Sua Excelência o Prefeito  Alcides Negrão - CHITA, 75 

solicitando que o mesmo autorize à Secretaria de Saúde Municipal, que mantenha os 76 

exames laboratoriais especializados que eram ofertados aos pacientes, para um melhor 77 

atendimento a nossa tão sofrida população. Que da decisão do Plenário seja dado 78 

conhecimento aos órgãos de comunicação; nº.186/2020, de iniciativa do Vereador Sotério 79 

Fagundes, o qual requer que a Mesa Executiva da Câmara Municipal de Abaetetuba, 80 

envie expediente a Sua Excelência o Prefeito Municipal Alcides Eufrásio Negrão e ao 81 

Secretário Municipal de Obras, Nader Rodrigues, solicitando a colocação de lombada, 82 

faixa de pedestres e sinalização escolar na Rodovia Dr. João Miranda, em frente a Escola 83 

Dr. Ronald Ferreira, Bairro Castanhal. Que da decisão da Casa Legislativa seja 84 

amplamente divulgado nas comunidades e nos meios de Comunicação (Rádio Guarany e 85 

Rádio Conceição); nº.187/2020, de iniciativa do Vereador Aluísio Corrêa, o qual requer 86 

que a Mesa Executiva da Câmara Municipal de Abaetetuba, envie expediente ao 87 

Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, Alcides Negrão – CHITA, solicitando a 88 
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implantação de um posto médico, com todos os profissionais e equipamentos necessários 89 

para um bom funcionamento, no Rio Abaeté, o qual também irá beneficiar as localidades 90 

adjacentes como: Gapoaçú, Santa Maria, Genipaúba, Campompema, Jacarequara, para 91 

que as pessoas desses locais possam ser acompanhadas e diagnosticadas por 92 

profissionais da saúde. Que da decisão da Casa se dê a conhecer a Comunidade do Rio 93 

Abaeté, bem como às comunidades acima citadas e aos órgãos de imprensa de nosso 94 

Município; nº.188/2020, de iniciativa da Vereadora Edileuza Muniz, a qual requer que a 95 

Mesa Executiva da Câmara Municipal de Abaetetuba, envia expediente ao Prefeito 96 

Municipal de Abaetetuba, Alcides Negrão – CHITA, solicitação a reforma completa da 97 

escola Nossa Senhora da Graça, localizada na localidade Ramal Arienga Centro, para 98 

melhor atendimento da comunidade escolar. Que da decisão da Casa, seja dado 99 

conhecimento a imprensa local e a comunidade escolar. Submetidas à discussão e não 100 

havendo debatedores inscritos, foram submetidas à votação e aprovadas por 101 

unanimidade. Nao houve inscritos ao horário destinado as lideranças partidárias. Nada 102 

mais havendo a tratar o Senhor Presidente deu por encerrada a presente sessão. Em 103 

firmeza e para constar foi lavrada a presente ata que depois de lida e achada conforme 104 

será votada pelo plenário e assinada pelos membros da Mesa. 105 

Aprovada em 10 de dezembro de 2020.  106 
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