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ATA DA SESSAO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE

2

ABAETETUBA, REALIZADA EM 18.04.2018.

3

Aos dezoito 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 e da Senhora Vereadora presentes da qual constaram o(a)s seguintes:,

8

Ademir Bitencourt Azevedo, Aluísio Monteiro Corêa, Edileuza Viégas Muniz, Emerson

9

João Negrão Rodrigues, Ezequiel Viégas do Rego-Ezequiel da Cosanpa, Fernandes de

10

Oliveira Anselmo-Sabiá, Gelciney Matos de Carvalho-Gel, Gilvaldo de Araújo Quaresma-

11

Gil, João Silvano Lobato Quaresma, Joaquim de Sousa Martins-Joaquim da Pesca, José

12

Edinício Gonçalves da Cunha-Irmão Edinício, Josenildo Rodrigues Vilhena, Márcio

13

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

14

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

15

ordinária. Do expediente constou: Convite da Secretaria de Meio Ambiente e

16

Sustentabilidade -SEMAS para a audiência pública para apresentação do RIMA referente

17

ao licenciamento ambiente da UTE novo Tempo Barcarena CELBA a ser realizada as 9

18

horas do dia 24 de abril no Cabana Clube; projeto de Lei nº.004/2018 de iniciativa do

19

vereador Emerson Negrão que implanta o certificado de qualidade alimentar para premiar

20

os estabelecimentos comerciais do município que trabalham com comida pronta; Projeto

21

de Lei nº.005/2018 de iniciativa do Vereador Emerson Negrão, que Determina os

22

procedimentos de fiscalização em aparelhos de ar condicionado instalados em

23

estabelecimentos comerciais e de uso comum existentes em nosso município; projeto de

24

Lei nº.006/2018 de iniciativa do Vereador Emerson Negrão, que Dispoe sobre a instalação

25

de banheiros químicos quando algum grande evento estiver programado para a área

26

territorial do município. No horário destinado ao Pequeno Expediente, pronunciou-se o
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Vereador Márcio Barreto para pedir voto de congratulação ao Senhor Paulo Sena que

28

ganhou o troféu Romulo Maiorana. Pronunciou-se o Vereador Emerson Negrão para falar

29

sobre a sustentabilidade do meio ambiente. Pronunciou-se a Vereadora Edileuza para

30

falar da conferencia municipal de educação, dos debates produtivos e a conclusão do

31

novo Plano de Educação. Convidou os Vereadores a estarem presentes para dar apoio e

32

terem conhecimento. Pronunciou-se o Vereador Soterio para parabenizar o esporte

33

responsa que colocou o nome de Abaetetuba em destaque. Pronunciou-se o Vereador

34

Gelciney Matos-GEL para tecer elogios ao Senhor Paulo sena pela conquista do troféu

35

Romulo Maiorana. Pronunciou-se o Vereador Ezequiel para falar do atendimento pelo

36

Prefeito ao pleito de proposição de sua autoria para melhorias da Av. D. Pedro II.

37

Pronunciou-se o Vereador Josenildo Vilhena para falar do pedido feito ao Secretario de

38

Educação com relação ao número de funcionários e empresas que atuam nessa

39

secretaria. Pediu a reiteração do oficio com essa relação pois até o momento não obteve

40

resposta. Pronunciou-se o Vereador Ademir para parabenizar o Rogério do Handebol que

41

levou o nome de Abaetetuba para fora do país. Parabenizou Paulo Sena pela conquista

42

do troféu. Falou que a Prefeitura não está repassando a ajuda devida para os alunos da

43

UEPA e UFPA. Falou sobfe a falta de merenda em escolas da rede. Pronunciou-se o

44

Vereador Gilvaldo Quaresma para lamentar a morte do Padre Dante Mainini, relembrando

45

a trajetória do religioso em nosso município. No horário destinado à Tribuna Popular

46

pronunciou-se a Senhora Livia do Socorro para falar da ocupação do residencial Eduardo

47

Angelim para pedir apoio aos Vereadores sobre a reintegração de posse. Pronunciou-se o

48

senhor Cristiano para pedir apoio para os ocupantes do residencial Eduardo Angelim.

49

Pronunciou-se o Senhor Carlos para pedir apoio aos mototaxistas não legalizados. Falou

50

das vagas de empregos para as empresas cadastradasno SINE. Que tais vagas tem sido

51

dadas a pessoas de fora do município, enquanto que os moradores de Abaetetuba não

52

tem direito. No horário destinado ao Grande Expediente, pronunciou-se o Vereador
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Márcio Barreto para falar da preocupação com as irregularidade de moradias nos

54

condomínios do município, levantou a possibilidade de montar uma comissão para

55

verificar essas irregularidades. Falou sobre a situação so SINE, que acredita que o SINE

56

não está cumrindo o seu papel. Falou do abndono na Segurança Pública e da morte de

57

policiais e de assaltos ocorridos diariamente. Falou sobre os serviços que estão sendo

58

realizados no Bairro Francilância. Pediu desculpas a população

59

causados em face das obras. Pronunciou-se o Vereador Ademir para

60

questão do SINE, que é inaceitável que as vagas de emgregos sejam oferecidas para fora

61

do nosso município; que acha injusto que as empresas contratem pessoas de fora.

62

Levantou a possibilidade de fazer uma comissão para verificar essa situação. Falou sobre

63

a necessidade de verificação da questão habitacional no município, verificar de quem é o

64

direito. Relatou caso ocorrido da retirada do direito de um concursado para dar a um

65

contratado da Secretaria de Educação. Falou sobre a falta de merenda e da falta de

66

repasse do recurso pela Prefeitura para os alunos que antes eram do Moju. Pronunciou-

67

se o Vereador Sabiá para falar que da necessidade de ser feito levantamento do cadastro

68

das casas do Condominio Eduardo Angelim e dos cheques moradias para quem é

69

realmente de direito, de que forma está sendo feita a escolha das pessoas que recebem

70

esses benefícios. Falou da necessidade de chamar as empresas para esclarecimento de

71

como estão sendo realizadas a escolha para os trabalhadores que vão atuar, para dar

72

vagas aos moradores desta cidade. Pronunciou-se o Vereador Emerson Negrão para falar

73

da desocupação do Condominio Eduardo Angelim. Lamentou a morte do Padre Dante

74

Mainini. Falou para chamar as empresas

75

providências com relação a oferta de emprego. Pronunciou-se a Vereadora Edileuza para

76

dizer que temos o direito de reivindicar que as vagas de emprego sejam para os

77

trablahadores do nosso município. Falou que deve ser chamado o Prefeito para que ele

78

interceda com relação aos empregos oferecidos pelo SINE. Quanto a situação das

pelos transtornos
falar sobre a

para que sejam tomadas as devidas
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79

moradias dos condomínios, que é necessário montar comissão para verificar se há

80

iregularidades nos cadastros. Que a Casa deve reunir com o Prefeito e o Setor de

81

Habitação para chegar a uma conclusão. Pronunciou-se o Vereador Sotério para sugerir

82

que se averigue junto as empresas e ao SINE com relação a quantidade de vagas de

83

emprego. Falou sobre a política habitacionale seu devido valor. Falou sobre a retirada dos

84

educadores que atiavam dentro dos ônibus junto aos alunos e do protesto feito devido a

85

retirada de tais profissionais

86

dentro dos ônibus escolares. Pronunciou-se o vereador Gelciney Matos- GEL para falar

87

da ocupação do condomínio Eduardo Angelim. Falou da necessidade de chamatr o

88

prefeito e colocar as casas à disposição de quem é realmente de direito. Falou da

89

necessidade de se confrontar o SINE e as empresas para ver quem realmente esta

90

falando a verdade. Quem faz as escolhas para os empregos ofertados. Falou das eleições

91

para diretores de escolas que não mais foram realizadas. Pronunciou-se o vereador Irmão

92

Edinício para falar das irregularidades ocorridas no Residencial Eduardo Angelim e que

93

deve ser feito o cadastro para quem é de direito. Comentou sobre as empresas e que os

94

empregis tem que ser sim para os moradores de Abaetetuba, que as empresas tem

95

obrigação de dar a contrapartida para este município. Pronunciou-se o Vereador Joaquim

96

da Pesca para falar das irregularidades do Residencial Eduardo Angelim que deve ser

97

verificado o cadastro dando a residência para quem é de direito. Falou sobre as vagas de

98

emprego oferecidas pelo SINE. Pronunciou-se o Vereador Silvano para falar sobre a

99

questão do SINE, que o departamento não está cumprindo a sua função. Entao é preciso

100

chamar o Prefeito para tomar atitude. Falou sobre irregularidades no cadastro do

101

Residencial Eduardo Angelim, pessoas que não tem perfil estão garantidas. Pronunciou-

102

se o Vereador Ezequiel para lamentar a morte do Pafre Dante Mainini e da sua

103

importância para esta cidade. Falou do direito e da necessidade das vagas do SINe para

104

os trabalhadores deste município. Pronunciou-se o Vereador Josenildo para falar das

em face de o quanto tais profissionais são importantes
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irregularidades no Residencial Eduardo Angelim e da política habitacional, pois os

106

políticos se apropriam disso. Falou sobre o SINE e das ofertas de emprego pelas

107

empresas. Pronunciou-se o Vereador Gilvaldo Quaresma para comentar sobre as

108

irregularidades no cadastro dos residenciais pois muitos que tem casa no residencial

109

estão fora do perfil. Anunciada a ordem do dia o senhor Presidente passou a submeter ao

110

plenário a matéria em pauta. Em pauta as proposições nº 077/2018 de iniciativa do

111

Vereador Sotério, requerendo que a Mesa Diretora envie expediente ao Prefeito Alcides

112

Negrão solicitando que seja enviado expediente ao Prefeito Alcides Negrão e ao

113

Secretário Municipal de Obras Nader Rodrigues solicitando a revitalização da ciclovia no

114

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

115

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

116

outubro de 2009; e, implantação de ciclovia do trevo de Beja até o limite do Bairro

117

Jarumã; nº 078/2018 de iniciativa da Vereadora Edileuza Muniz, requerendo que a Mesa

118

Diretora envie expediente ao Excelentíssimo Senhor Alcides Eufrásio da Conceição

119

Negrão Gestor Municipal que autorize a construção de uma academia ao ar livre na

120

comunidade Pontilhão. Possibilitando que os moradores da referida comunidade, tenham

121

um local adequado para a prática de atividades físicas; nº 079/2018 de iniciativa do

122

Vereador Irmão Edinício, requerendo que a Mesa Diretora envie expediente ao Secretário

123

Municipal de Obras, senhor Nader Rodrigues de Souza, solicitando que determine a quem

124

de direito realizar serviços de aterramento e asfalto em toda a extensão da Alameda

125

Guedes entre a Rua Joaquim Mendes Contente e Rua 1° de Maio, Bairro Santa Rosa,

126

para que os moradores do local possam dispor de uma via pública em perfeitas condições

127

de trafegabilidade; nº 080/2018 de iniciativa da Vereadora Edileuza Muniz e do Vereador

128

Sotério Fagundes, requerendo que a Mesa Diretora envie expediente à Sua Excelência o

129

Prefeito Municipal, Alcides Eufrásio Negrão e à Secretária Municipal de Educação, Maria

130

do Socorro Figueiró, solicitando a reforma da Escola Municipal de Educação Infantil
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131

Nossa Senhora das Graças, da comunidade Pontilhão; nº 081/2018 de iniciativa do

132

Vereador Ezequiel da Cosanpa, requerendo que a Mesa Diretora envie expediente a

133

Companhia de Saneamento do Pará (COSANPA), solicitando em caráter de urgência a

134

Manutenção dos Equipamentos do Poço do Setor Algodoal da Cidade de Abaetetuba; nº

135

082/2018 de iniciativa do Vereador Fernandes Sabiá, requerendo que a Mesa Diretora

136

envie expediente ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, Alcides Eufrásio da

137

Conceição Negrão – Chita, para que determine a Secretaria de Obras os serviços de:

138

meio-fio, e asfaltamento da 1ª e da 2ª Travessas do Bairro Santa Clara, zona urbana

139

desta cidade de Abaetetuba; nº 083/2018 de iniciativa do Vereador Gelciney Matos - GEL,

140

requerendo que a Mesa Diretora envie expediente ao Excelentíssimo Sr. ALCIDES

141

NEGRÃO, Prefeito Municipal, solicitando URGENTE, aterro, asfalto, meio-fio e limpeza da

142

rua CARMEM CARDOSO, no bairro SÃO SEBASTIÃO, nos termos desta proposição; nº

143

084/2018 de iniciativa do Vereador Gilvaldo Quaresma - GIL, requerendo que a Mesa

144

Diretora envie expediente ao Excelentíssimo Senhor ALCIDES EUFRÁSIO DA

145

CONCEIÇÃO NEGRÃO – Prefeito Municipal, para que determine à Secretaria Municipal

146

de Saúde a transferência de uma ambulância da UPA para atender exclusivamente, a

147

Maternidade do Hospital SANTA ROSA, ficando à disposição das necessidades da

148

respectiva unidade hospitalar vinte a quatro horas; nº 085/2018 de iniciativa do Vereador

149

Márcio Barreto, requerendo que a Mesa Diretora envie expediente ao Excelentíssimo

150

Senhor Alcides Negrão - CHITA, Prefeito Municipal de Abaetetuba, solicitando a

151

implantação de academia ao ar livre, na Praça do Divino Espírito Santo (Bairro Aviação),

152

com equipamentos destinados ao público em geral; nº. 086/2018 de iniciativa do Vereador

153

Josenildo Vilhena, requerendo que a Mesa Diretora envie expediente ao Excelentíssimo

154

Senhor Prefeito Municipal Alcides Eufrásio da Conceição Negrão, e ao Ilustríssimo

155

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

156

de urgência revitalização da Trav. Benedito Monteiro, Bairro Aviação; nº. 087/2018 de
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157

iniciativa do Vereador Emerson Negrão, requerendo que a Mesa Diretora envie projeto

158

indicativo de lei (em anexo) sugerindo ao Executivo instituir no município o projeto “Casa

159

abrigo para mulheres vítimas da violência”; nº. 088/2018 de iniciativa dos Vereadores

160

Emerson Negrão e João Silvano, requerendo que a Mesa Diretora envie expediente ao

161

Excelentíssimo Senhor Alcides Negrão – CHITA, Prefeito Municipal de Abaetetuba,

162

solicitando que o órgão competente de seu Governo providencie a limpeza do Furo

163

Sirituba; nº. 089/2018 de iniciativa do Vereador Joaquim da Pesca, requerendo que a

164

Mesa Diretora envie expediente ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal

165

solicitando ao nobre gestor que priorize a limpeza do Furo Panacuera localizado

166

nas ilhas de Abaetetuba, atendendo assim a demanda dos ribeirinhos que ali

167

residem. Submetidas a discussão. Pronunciaram-se favoravelmente às propostas e ao

168

voto de congratulações os Vereadores presentes e a Vereadora Edileuza. Submetidos à

169

votação, foram aprovados por unanimidade. Não havendo inscritos no horário destinado

170

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

171

todos para a próxima sessão ordinária na quarta-feira, dia 25/04 e declarou encerrada a

172

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

173

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

174

Aprovada em 25 de abril de 2018.
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Reginaldo Rodrigues Mota
PRESIDENTE

Ademir Bitencourt Azevedo
VICE-PRESIDENTE

Josenildo Rodrigues Vilhena
1◦ SECRETÁRIO

