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1

ATA DA SESSAO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE

2

ABAETETUBA, REALIZADA EM 16.05.2018.

3

Aos dezesseis dias do mês de maio 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: Sotério Fagundes, Vereadora

8

Edileuza Muniz Ademir Bitencourt Azevedo, Gelciney Matos Aluisio Monteiro Corêa,

9

Ezequiel Viégas do Rego-Ezequiel da Cosanpa, Emerson Negrão, Aluisio Correa,

10

Fernandes de Oliveira Anselmo-Sabiá, Gilvaldo de Araújo Quaresma, Joaquim de Sousa

11

Martins, José Edinício Gonçalves da Cunha, Josenildo Rodrigues Vilhena, Márcio Barreto

12

Silva, João Silvano Lobato Quaresma e Reginaldo Rodrigues Mota-Regi. Havendo

13

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

14

ordinária. Do expediente constou: Projeto de Lei nº.013/2018 de iniciativa do Poder

15

Executivo que revoga a Lei Municipal nº. 083/94 e Institui o Conselho Municipal de

16

Desenvolvimento Rural Sustentável e dá outras providências; oficio nº.035/2018-

17

SINDSUAS solicitando que se divulgue na Camara Municipal o dia do Assistente Social

18

comemorado no dia 15 de maio. No horário destinado ao Pequeno Expediente,

19

pronunciou-se o Vereador Josenildo Vilhena para cumprimentar aos presentes na galeria

20

da Casa; pronunciou-se o Vereador Sotério para cumçrimentar a todos os presentes e

21

para parabenizar a todos os assistentes sociais que atuam principalmente na política de

22

assistência social. Que infelizmente sofrem certa discriminação, pois muitos comentam

23

que o assistente social é o profissional que é pago pelo governo para sentir pena dos

24

pobres, entretanto, o trabalho desse profissional é importantíssimo para a sociedade

25

como um todo. Pronunbciou-se a Vereadora Edileuza para parabenizar os assistentes

26

sociais e convidou para a caminhada na próxima sexta-feira que trata da exploração

27

sexuakl contra a criança e adolescente. Pronunciou-se o vereador Marcio Barreto para
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28

dizer que mais um dos seus pleitos fora efetivado serviço na esquina da rua Garibaldi

29

parente com a travessa Conceição I. pronunciou-se o vereador João Silvano para

30

agradecer ao prefeito pelo trabalho realizado no dia das mães em varias secretarias. A

31

proposta agora é com relaçao a cidade. Pronunciou-se o vereador Ezequiel da Cosanpa

32

para falar sobre o combate a doença mental que o dia 18 é o dia de combate. Pronunciou-

33

se o vereador regi Mota para parabenizar a Casa sobre mais um pleito atendido, que é a

34

instalação dos semáforos. Em aparte Vereador Marcio disse que sugere que se chame a

35

empresa que está instalando os semáforos para vir a esta Casa, pois a empresa chegou

36

ao município e não comunicou à Prefeitura que iria fazer o serviço, e a preocupação e que

37

eles saiam pela cidade fazendo o serviço sinalização veritcal horizontal e semafórica, de

38

pintura em locais que ainda serão realizados serviços de tapa buracos na rua, e é dinheiro

39

publico. De volta o Vereador Regi disse que concorda mas acredita que é preciso primeiro

40

esperar que realizem o serviço para poder chamá-los, inclusive ele tem uma demanda

41

que é na esquina da Rua João de Deus que tem um fluxo intenso e não está vendo

42

nenhuma sinalizando sendo instalada no local. Não havendo inscritos ao horário

43

destinado a Tribuna Popular passou-se ao Grande expediente. No horário destinado ao

44

Grande expediente, pronunciou-se o Vereador Márcio Josenildo Vilhena para parabenizar

45

os assistentes sociais pelo dia de comemoração, que esse segmento social recebeu

46

duros cortes pelo presidente Temer e a população é que mais sofre. Falou dos cortes

47

absurdos promovidos pelo governo Temer. Que a área da saúde não tem nada o que

48

comemorar apenas o compromisso dos valorosos profissionais.

49

cinquenta ano em dois, um retorcesso na velocidade do som e da luz, de um presidente

50

que tem quase oitenta por cento de rejeição do povo. Que estamos em ano eleitoral,

51

então é necessário que façamos uma avaliação da situação em que estamos vivendo.

52

Pronunciou-se o vereador Sotério para falar que estiram no lixão (Comissao de meio

53

ambiente) para visitar o espaço pois está tomado o acesso dos carros; que é preciso

54

fazer banheiros para os profissionais para tomar banh antes de sair de lá; que a casa

O apís retrocedeu

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
55

onde servia de refúgio para os profissionais, o lixo está a porta; que uma das máquinas

56

está quebrada; que se não for realizada uma ação urgente vai comprometer os igarapés

57

do entorno e a saúde das pessoas que moram nas redondezas. Pediu aos demais

58

membros da comissão que se juntem a ele para atuar como comissão diante desses

59

problema. Pronunciou-se o Vereador Emerson Negrão para falar sobre as sinalizações

60

semafóricas, de que esse projeto ainda vem do governo anterior e que se verifica

61

mudanças questionáveis no projeto original como, por exemplo, no local chamado 5

62

esquinas e na Rua João de Deus, pois nas 5 esquinas a ideia é a cnstruçao de uma

63

rotatória, no entanto está previsto a instalação de semáforo, qunato a Joao de Deus que

64

deveria ser semáforo não há nada previsto. Pronunciou-se a Vereadora Edileuza para

65

falar sobre o debate com o sindicato dos vigias para que chegue a um consenso; falou do

66

projeto de sinalização e ordenamento do transito que deveria ter punição para os

67

infratores. Falou sobre o lixão do quanto é imprudente esse depósito, pois na verdadeé

68

um deposito de lixo. Falou dos convênios que não estão sendo renovados pelo governo.

69

Pronuncipou-se o vereador Marcio Barreto para falar sobre o complexo esportivo para os

70

moradores do Bairro Francilandia e da cidade como um todo. Falou da sinalização e da

71

importância de se ter conhecimento desse projeto, do dever dos vereadores em fiscalizar

72

e, portanto, devem convidar a empresa responsável para vir a esta Casa dar os

73

esclarecimentos necessários. Falou do código de posturas que não está sendo cumprido,

74

está engavetado enquanto isso a cidade fica suja, desorganizada e a populkação é que

75

sofre. Pronunciou-se o vereador Ademir Bitencourt para falar sobre a educação no

76

transito que não adianta sinalizar se não tiver uma educação para a população;deve ter

77

unma política para mudança; falou da infraestrutura das ruas, que muitos acidentes tem

78

sido provocados por buracos. Falou do PRONAF, do cadastro que está desrespeitando o

79

processo sob pena do governo se tornar inelegível. Pronunciou-se o Vereador Josenildo

80

Vilhena para falar da situaçao das ruas, convidar o Secretário de Obras para vir dar

81

esclarecimentos do que está acontecendo no município. Pronunciou-se o vereador Sabiá
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82

para falar do Hospital Santa Rosa, saber se é empresa terceirizada ou não. Falou dos

83

recursos do município e de como estão sendo gastos. Sugeriu chamar o DEMUTRAN

84

para apresentar o projeto de sinalização a esta Casa para prestar esclarecimentos. Falou

85

dos buracos causados pela Cosanpa e não sinalizados que tem causado constante

86

acidentes. Ptronunciou-se o Vereador Ezequiel da Cosanpa para falar da questão de

87

tratamebnto psiquiátrico a doentes mentais, para o qual deve ser dado devido valor; que

88

deve ter apoio às pessoas com transtorno mental. Quanto ao serviço feito pela Cosanpa,

89

explicou que há um empresa que faz todo o serviço. A questão do transito deve ter uma

90

medida rígida para que a questão de acidentes possam ser reduzidos. Que se faz

91

necessário chamar os responsáveis para que planeje os serviços das ruas. Anunciada a

92

ordem do dia o senhor Presidente passou a submeter ao plenário a matéria em pauta. Em

93

pauta as proposições nº. 119/2018 de iniciativa do Vereador Gelciney Matos – GEL,

94

requerendo que a Mesa Executiva envie expediente ao Excelentíssimo Senhor Prefeito

95

Alcides Eufrásio da Conceição Negrão, solicitando que autorize a Secretaria de Obras

96

para atender aos moradores da Travessa EMÍDIO NERY DA COSTA, perímetro do BECO

97

do MANDA CHUVA à RUA 7 DE SETEMBRO, com operação tapa buraco; nº.120/2018

98

de iniciativa do Vereador Fernandes Sabiá, requerendo que a Mesa Executiva envie

99

expediente ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Alcides Eufrásio da Conceição Negrão,

100

para que determine à Secretaria de Obras a realização dos serviços de:

101

aterramento da Passagem Nazaré no bairro mutirão, zona urbana desta cidade de

102

Abaetetuba;

103

requerendo que a Mesa Executiva envie expediente ao Excelentíssimo Senhor Prefeito

104

Alcides Eufrásio da Conceição Negrão, para que cumpra o dever de autorizar o

105

ordenamento da Feira Municipal de Abaetetuba, para assim melhor atender as pessoas

106

que diariamente trabalham e os consumidores que utilizam a referida feira; nº.122/2018

107

de iniciativa do

108

expediente ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Alcides Eufrásio da Conceição Negrão,

nº.121/2018

de

iniciativa

da

Vereadora

Limpeza e

Edileuza

Muniz,

Vereador José Edinício, requerendo que a Mesa Executiva envie
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109

solicitando em caráter de urgência a manutenção da grade da canaleta localizada na Rua

110

Siqueira Mendes, esquina com a Avenida Pedro Rodrigues, próximo a Praça da Bandeira,

111

no bairro centro, que expõe a risco aqueles que por ali trafegam; nº.123 /2018 de iniciativa

112

dos Vereadores

113

Executiva envie expediente ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Alcides Eufrásio da

114

Conceição Negrão, solicitando que seja realizada audiência pública para tratar da cultura

115

no município, bem como o repasse de verbas e a efetivação de políticas para a produção

116

cultural; nº.124/2018 de iniciativa do Vereador Ademir Bitencourt, requerendo que a Mesa

117

Executiva envie expediente ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Alcides Eufrásio da

118

Conceição Negrão, solicitando que seja realizada audiência pública para tratar acerca do

119

esporte no município, bem como o repasse de verbas e a efetivação de políticas a estas

120

áreas; nº.125/2018 de iniciativa do

121

Executiva envie expediente ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Alcides Eufrásio da

122

Conceição Negrão, solicitando construção da Escola Nova União, localizada na Costa

123

Maratauíra, às margens do Rio Maratauíra, ilhas do Município de Abaetetuba, próximo a

124

Vila Mauiauatá, com salas de aulas, banheiro biológico, enfim todos os equipamentos

125

necessários para que a Escola possa oferecer aprendizado com dignidade aos seus

126

alunos; nº.126/2018 de iniciativa do Vereador Sotério Fagundes, requerendo que a Mesa

127

Executiva envie expediente ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Alcides Eufrásio da

128

Conceição Negrão e à Secretária Municipal de Educação Maria do Socorro Figueiró,

129

solicitando a reforma da Escola Municipal de Educação Infantil e Fundamental Raimundo

130

Nominado Carvalho, da comunidade do Apeí; nº.127/2018 de iniciativa do

131

Ezequiel da Cosanpa, requerendo que a Mesa Executiva envie expediente ao

132

Excelentíssimo Senhor Prefeito Alcides Eufrásio da Conceição Negrão, para que

133

direcione a Secretaria Municipal de Obras a viabilização de Limpeza das Galerias de

134

Drenagem, na Travessa Santos Dumont, em frente à UPA, (Bairro São Lourenço); nº.

135

128/2018 de iniciativa do Vereador Márcio Barreto, requerendo que a Mesa Executiva

Ademir Bitencourt e Josenildo Vilhena, requerendo que a Mesa

Vereador Regi Mota, requerendo que a Mesa

Vereador
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136

envie expediente ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Alcides Eufrásio da Conceição

137

Negrão, e ao Senhor Nader Rodrigues de Sousa, Secretário Municipal de Obras,

138

solicitando em caráter de urgência serviços de tubulações nas cabeças das ruas onde

139

houver necessidade, obedecendo à padronização necessária, para não expor a risco

140

àqueles que por ali trafegam; nº.129/2018 de iniciativa do Vereador Joaquim da Pesca,

141

requerendo que a Mesa Executiva envie expediente ao Excelentíssimo Senhor Prefeito

142

Alcides Eufrásio da Conceição Negrão, para que o mesmo interceda junto ao Secretário de

143

Obras, Nader Rodrigues de Souza, no sentido de agilizar a conclusão da UBS localizada na

144

10ª rua do Bairro Angélica que está em pleno abandono e com sua efetivação estará

145

solucionando um dos problemas que mais atinge aos moradores do local. Submetidas a

146

discussão. Pronunciaram-se favoravelmente todos os Vereadores e Vereadora presentes.

147

Submetidos à votação, foram aprovados por unanimidade. Não havendo inscritos no

148

horário destinado às Lideranças Partidárias e nada mais havendo a tratar o Senhor

149

Presidente convocou a todos para a próxima sessão ordinária na quarta-feira, dia 23/05 e

150

declarou encerrada a presente sessão. Em firmeza e para constar foi lavrada a presente

151

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

152

membros da Mesa.

153

Aprovada em 30 de maio de 2018.

154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165

Reginaldo Rodrigues Mota
PRESIDENTE

Ademir Bitencourt Azevedo
VICE-PRESIDENTE

Josenildo Rodrigues Vilhena
1◦ SECRETÁRIO

