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1

ATA DA SESSAO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE

2

ABAETETUBA, REALIZADA EM 11.04.2018.

3

Aos onze dias do mês de abril de dois mil e dezoito, no Plenário da Câmara

4

Municipal de Abaetetuba – Mário Ferreira Fonseca – ao horário regimental, o Senhor

5

Presidente, Vereador Reginaldo Rodrigues Mota, solicitou ao Senhor 1º Secretário,

6

Vereador Josenildo Rodrigues Vilhena que procedesse a chamada dos Senhores

7

Vereadores presentes da qual constaram o(a)s seguintes:, Ademir Bitencourt Azevedo,

8

Aluisio Monteiro Corêa, Ezequiel Viégas do Rego-Ezequiel da Cosanpa, Fernandes de

9

Oliveira Anselmo-Sabiá, Gilvaldo de Araújo Quaresma, Joaquim de Sousa Martins, José

10

Edinício Gonçalves da Cunha, Josenildo Rodrigues Vilhena, Márcio Barreto Silva, João

11

Silvano Lobato Quaresma e Reginaldo Rodrigues Mota-Regi. Havendo número legal o

12

Senhor Presidente justificou a ausência dos vereadores Emerson Negrão, Sotério

13

Fagundes e da Vereadora Edileuza Muniz e deu por aberto os trabalhos da presente

14

sessão ordinária. Do expediente constou: pedido de voto de congratulação aos agentes

15

de segurança pública, Tenente Coronel Edson Lamego Júnior – Comandante do CPR-IX,

16

Pedro Paulo da Costa Vale – Sub-Comandante da CPR-IX, Ricardo Baía Polaro – Major –

17

PM-Comandante do 31º BPM, Hilton José Pantoja Menezes – Sub-Comandante do 31º

18

BPM em face de terem desempenhado juntamente com seus comandados

19

determinante junto ao combate à violência e na garantia de uma segurança pública mais

20

eficaz no que tange ao seu deslocamento, desprendimento, ação estratégica e de

21

combate de forma real e constante o que tem se tornado de extrema relevância para o

22

município de Abaetetuba e seu povo. No horário destinado ao Pequeno Expediente,

23

pronunciou-se o Vereador Márcio Barreto para falar da violência e da falta de segurança

24

no Estado do Pará, citando eventos trágicos recentemente ocorridos; Gelciney Matos para

25

falar sobre a proposta que pretende apresentar sobre festas de rua, forrozão, que visa

26

resgatar a cultura local e tradição do povo abaetetubense; Ezequiel da Cosanpa para falar

ação

PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE
ABAETETUBA
Av D. Pedro II, 1415 - Tele/Fax: 751-4435
C.N.P.J.: 04.363.065/0001-52 Caixa Postal nº 6 – CEP: 68.440-000
E-mail: cmabaetetuba@abaetenet.com.br
Abaetetuba – Pará
27

da valorização do poder partidário, questões que visam o bem da comunidade.

28

Pronunciou-se o Vereador Josenildo Vilhena para falar do noticiado na grande mídia

29

sobre a empresa Albrás; do sindicato que luta pelos trabalhadores, falou do caos da

30

Alunorte em face do acidente. Pronunciou-se o Vereador Ademir Bitencourt para falar do

31

reajuste salarial

32

município, da luta do SINDSUAS; reportou-se também sobre a situação da empresa

33

Alunorte e da preocupação de seus trabalhadores. Pronunciou-se o Vereador Gilvaldo

34

Quaresma para falar sobre a questão ambiental encolvendo a empresa Hydro, falou

35

também sobre a situação dos condomínios do nosso município, que se faz necessário um

36

olhar mais atento sobre essa questão, pois estão abandonados. Pronunciou-se o

37

Vereador Regi Mota para falar do avanço na Segurança Pública e da responsabilidade

38

dos comandantes das entidades militares no município; falou das questões acordadas em

39

reunião do dia 10/04. Falou que a Câmara Municipal irá realizar concurso publico que o

40

edital sairá ainda este mês e as provas provavelmente até junho. No horário destinado à

41

Tirbuna Popular pronunciou-se o Senhor Caio Nery para para falar sobre a Associação

42

Comercial. Que a atual direção está optando por colocar à venda o prédio da Associação

43

Comercial de Abaetetub, localizado à Avendia D. Pedro II, Que considera uma injustiça

44

com o município a venda do imóvel pois trata-se de uma prédio que é um patrimônio

45

histórico do nosso município. Parabenizou os Vereadores por suas atuações e pediu

46

apoio da Casa para intervir junto a Associação Comercial. Pronunciou-se a Senhora

47

Leidiane Ferreira para falar sobre o descaso na saúde, no Hospital Santa Rosa. Falou da

48

falta de motoristas para as ambulâncias que ficam na UPA e que não são disponibilizadas

49

para o Hospital Santa Rosa. Comentou sobre o planejamento para o efetivo no período de

50

carnaval. Reclamou da falta de material na UPA para salvar vidas. Convidou os

51

Vereadores para fazer uma visita na UPA, mas não uma visita superficial, de observação

52

mesmo. Falou da carga horária excessiva de trabalho, que UPA e Santa Rosa é diferente

que não tem ocorrido, das perdas salariais dos trablahadores do
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53

do horário de outros locais como os postos, por exemplo, que é necessário igualar a

54

todos. Que querem como categoria um esclarecimento de como ficará a situação deles

55

depois que inaugurar o hospital Santa Rosa. Que vem à Casa cobrar postura dos

56

Vereadores. Pronunciou-se o Senhor Paulo do SINDISAUDE para pedir que os

57

vereadores ouçam a categoria da saúde. Falou sobre a quebra do veto do piso salarial da

58

saúde. Pediu que os Vereadores saiam em favor do SUS. Quanto as denuncias e

59

reclamações dos servidores do Hospital Santa Rosa, disse que é necessário a realização

60

de uma audiência pública a esse respeito. Convidou os Vereadores a visitar as unidades

61

básicas de saúde. Entregou a pauta salarial do reajuste salarial/2018. No horário

62

destinado ao Grande expediente, pronunciou-se o Vereador Márcio Barreto para falar que

63

os vereadores estão dispostos a ajudar qualquer categoria. Mas que repudia atitude de

64

quem vem a tribuna faz suas denúncias, mas não espera para escutar a posição dos

65

Vereadores. Pronunciou-se o vereador Fernandes Sabiá para falar sobre a venda do

66

prédio da Associação Comercial, pediu que os Vereadores sensibilizem-se com a

67

situação e coloquem-se contrários a essa ação. Pediu que a Casa emita uma nota

68

colocando-se completamente contra venda. Pediu que a categoria que vem a Casa se

69

pronunciar na Tribuna não sofra retaliação pelas denúncias feitas. Pediu à Mesa que dê

70

retorno às pessoas que vem à Casa para fazer denúncias e pedir providências. O

71

Presidente Vereador Reginaldo Mota, informou ao Vereador Sabiá que já autorizou a

72

Secretaria da Casa a fazer documento à Associação Comercial manifestando a posição

73

contrária dos Vereadores à venda do prédio. Pronunciou-se o Vereador Josenildo Vilhena

74

para dizer que foram pedidas providências varias vezes sobre a questão de saúde e não

75

se obteve resposta; falou da democratização para as reuniões do

76

participação efetiva dos Vereadores. Reportou-se sobre a venda do prédio da Associação

77

Comercial manifestando-se contrário. Comentou sobre a temática da violência total no

78

Estado do Pará que tem ceifado muitas vidas. Pronunciou-se o Vereador Gel para pedir

sindicato com a
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79

que a categoria não se deixe usar pelos cabeças do sindicato e pediu que o sindicato

80

venha mais vezes à Casa apresentar as suas demandas e faça com mais clareza, pois

81

confessa que não entendeu realmente o que o Senhor Paulo do Sindisaude solicitou.

82

Pronunciou-se o Vereador Aluisio Corrêa para comentar o assunto da venda do prédio da

83

Associação Comercial, e que ele, Vereador Aluisio se posiciona contra a venda. Falou

84

que o Presidente do sindicato da saúde não apresentou entusiasmo para sair em defesa

85

do que foi denunciado pela servidora que o antecedeu na tribuna. Pronunciou-se o

86

Vereador Ademir Bitencourt para concordar com o Vereador Aluisio de que o sindicato

87

não saiu em defesa das denúncias apresentadas pela servidora Leidiane. Comentou a

88

situação do Hospital Santa Rosa. Falou sobre a falta de reajuste salarial dos servidores

89

do município e que é preciso marcar data para a audiência pública em que se debaterá

90

essa temática, acordando com a Casa, divulgou que a audiência acontecerá no dia 23 de

91

abril, às 19 horas. Falou sobre a conferência municipal de educação que está sendo

92

realizada. Manifestou-se sobre a venda do prédio da Associação Comercial de que a

93

Casa faça os encaminhamentos para saber das razões da venda. Falou ainda sobre a

94

temática segurança pública. Pronunciou-se o Vereador Joaquim da Pesca para falar que

95

os vereadores estão dispostos a escutar os pedidos dos servidores e encaminhar para

96

que sejam solucionados. Falou sobre a Segurança Pública, que lamentavelmente nas

97

ilhas a situação é pior que na cidade pela distância da sede. Pronunciou-se o Vereador

98

Ezequiel para dizer que os Vereadores não vão à UPA para passear e sim para fazer

99

visitas pelo compromisso que tem com a população. Agradeceu pelas obras executadas

100

nesta cidade a partir dos pedidos feitos pela Casa. Pronunciou-se o Vereador José

101

Edinicio para falar da audiência sobre segurnaça publica e que teve alguns avanços.

102

Falou sobre a chacina ocorrida no presídio em Belém. Falou sobre a Associação

103

Comercial e lamentou a postura do Senhor Valter. Falou que é necessário ter discussão

104

sobre a Hydro; que é preciso ter discussão com os profissionais da saúde para chegar a
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105

uma conclusão. Anunciada a ordem do dia o senhor Presidente passou a submeter ao

106

plenário a matéria em pauta. Em pauta as proposições nº. 066/2018 de iniciativa do

107

Vereador José Edinicio requerendo que a Mesa Executiva envie expediente ao

108

Excelentíssimo Senhor Prefeito Alcides Eufrásio da Conceição Negrão, solicitando a

109

implantação de um micro sistema de abastecimento de água, para atender aos moradores

110

do rio Furo do Panacuera, beneficiando assim em torno de 80 famílias que residem nesta

111

localidade; nº 067/ 2018 de iniciatica do Vereador Ezequiel da Cosanpa, requerendo que

112

a Mesa Executiva da Casa, envie expediente ao Excelentíssimo Senhor Alcides Negrão -

113

CHITA, Prefeito Municipal de Abaetetuba, para que direcione ao setor competente de sua

114

administração, a solicitação da Construção de um Abrigo de parada de ônibus na

115

comunidade do Jarumã (Zona rural); nº 068/2018 de iniciativa do Vereador Fernandes

116

Sabiá requerendo que a Mesa da Casa encamininhe expediente ao Excelentíssimo

117

Senhor Prefeito Municipal, Alcides Eufrásio da Conceição Negrão – Chita, para

118

determine à Secretaria de Obras a realização dos serviços de: meio-fio, e asfaltamento da

119

1ª e da 2ª Travessas do Bairro Santa Clara, zona urbana desta cidade de Abaetetuba; nº

120

069/2018 de iniciativa do Vereador Gilvaldo Quaresma – GIL, requerendo que a Mesa da

121

Casa encaminhe expediente ao Excelentíssimo Senhor Alcides Eufrásio da Conceição

122

Negrão – Prefeito Municipal, para que determine à Secretaria de Obras a construção de

123

uma praça no RESIDENCIAL AQUILES, no bairro Angélica e a reforma da quadra do

124

respectivo residencial; nº.070/2018 de iniciativa do

125

Mesa Executiva da Câmara que envie expediente ao Excelentíssimo Senhor Prefeito

126

Municipal de Abaetetuba, Alcides Eufrásio da Conceição Negrão, solicitando a reforma

127

urgente do Mercado Misto do município de Abaetetuba e o possível estudo para unificar

128

esse mercado em um só complexo com o mercado municipal de Peixe; nº.071/2018, de

129

iniciativa do Vereador Márcio Barreto, requerendo que

130

expediente ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, Alcides Negrão - CHITA, e ao

que

Vereador Josenildo requerendo à

a Mesa Executiva envie
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131

Senhor Nader Rodrigues de Souza, Secretário Municipal de Obras, solicitando em caráter

132

de urgência a instalação de tubulações ou canaletas para drenagem de água na Avenida

133

D. Pedro I, perímetro compreendido com Rua Guaribaldi Parente e D. Pedro I, perímetro

134

compreendido com a rua 1º de Maio, para que as pessoas que por ali trafegam, possam

135

ter suas integridades físicas preservadas; nº 072/2018, de iniciativa do Vereador Regi

136

Mota, requerendo que a Mesa Diretora da Casa, encaminhe expediente ao

137

Excelentíssimo Prefeito Municipal, Alcides Negrão-CHITA, solicitando serviços de

138

iluminação pública, no final da Rua Jairlândia; nº.073/2018, de iniciativa do Vereador João

139

Silvano, requerendo que a Mesa Executiva da Casa envie expediente ao Senhor Alcides

140

Negrão – CHITA, Prefeito Municipal de Abaetetuba, para que o mesmo autorize a

141

Secretaria Municipal de Obras, em caráter de urgência a construção de duas cabines

142

(paradas) de ônibus no Ramal do Imaúba, passando a 2ª ponte de Beja, dos dois lados

143

da pista, para oferecer maior comodidade à população que tanto utiliza o transporte

144

público; nº.074/2018 de iniciativa do

145

realização de uma seção especial no dia 23 de abril, dia mundial do escoteiro, para que

146

possamos homenagear os grupos existentes em Abaetetuba; nº.075/2018 de iniciativa do

147

Vereador Gelciney Matos – GEL requerendo que a Mesa da Casa encaminhe expediente

148

ao Excelentíssimo Sr. Alcides Negrão, prefeito municipal, solicitando a execução de

149

urgentes reparos de tapa buracos nas travessas ARISTIDES REIS E SILVA E D. PEDRO

150

I; nº 076/2018 de iniciativa da Vereadora Edileuza Muniz, requerendo que a Mesa Diretora

151

envie expediente ao prefeito Alcides Negrão e à Secretaria de Agricultura, requerimento

152

para que se cumpra a lei, realizando, mesmo depois de 09 anos, a CONFERÊNCIA

153

MUNICIPAL DE AGRICULTURA, possibilitando que os trabalhadores e trabalhadoras

154

rurais e demais pessoas interessadas, possam discutir as políticas que digam respeito ao

155

pleno desenvolvimento sustentável do município e a geração de emprego e renda,

156

fazendo cumprir a lei, sobre a participação direta da sociedade nas discussões de temas

Vereador Soterio Fagundes, requerendo a
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157

de interesse da população abaetetubense. Submetidas a discussão. Pronunciaram-se

158

favoravelmente às propostas e ao voto de congratulações aos militares os Vereadores

159

José Edinício, Ezequiel da Cosanpa, Fernandes Sabiá, Gilvaldo Quaresma, Josenildo

160

Vilhena, Márcio Barreto, Silvano Quaresma e Gelciney Matos. Submetidos à votação,

161

foram aprovados por unanimidade. Não havendo inscritos no horário destinado às

162

Lideranças Partidárias e nada mais havendo a tratar o Senhor Presidente convocou a

163

todos para a próxima sessão ordinária na quarta-feira, dia 18/04 e declarou encerrada a

164

presente sessão. Em firmeza e para constar foi lavrada a presente ata que depois de lida

165

e achada conforme será votada pelo plenário e assinada pelos membros da Mesa.

166

Aprovada em 18 de abril de 2018.

167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178

Reginaldo Rodrigues Mota
PRESIDENTE

Ademir Bitencourt Azevedo
VICE-PRESIDENTE

Josenildo Rodrigues Vilhena
1◦ SECRETÁRIO

