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1

ATA DA SESSAO ORDINARIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE

2

ABAETETUBA, REALIZADA EM 28.02.2018.

3

Aos vinte oito dias do mês de fevereiro de dois mil e dezoito, no Plenário da Câmara

4

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

5

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

6

Rodrigues Vilhena a proceder a chamada dos Senhores Vereadores e da Senhora Vereadora

7

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

8

Corêa, Ezequiel Viégas do Rego-Ezequiel da Cosanpa, Fernandes de Oliveira Anselmo-Sabiá,

9

Gilvaldo de Araújo Quaresma, Joaquim de Sousa Martins, José Edinício Gonçalves da Cunha,

10

Josenildo Rodrigues Vilhena, Márcio Barreto Silva, João Silvano Lobato Quaresma, Reginaldo

11

Rodrigues Mota-Regi, Sotério Oliveira Fagundes. Havendo número legal o Senhor Presidente deu

12

por aberto os trabalhos da presente sessão ordinária. Do expediente constou: Projeto de Lei

13

nº.002/2018 de iniciativa do vereador Emerson Negrão, Projeto de lei nº.003/2018 de iniciativa do

14

Vereador Emerson Negrão. No horário destinado ao Pequeno Expediente, pronunciaram-se os

15

Vereadores e Vereadora, respectivamente: Gilvaldo Quaresma, Regi Mota, Ademir Bitencourt,

16

Joaquim da Pesca, Márcio Barreto, Emerson Negrão, José Edinício, Fernandes Sabiá, Edileuza

17

Muniz, Josenildo Vilhena, João Silvano, Aluisio Correa e Ezequiel da Cosanpa para fazerem seus

18

respectivos pronunciamentos. No horário destinado a Tribuna Popular pronunciou o Senhor

19

Eleudo Ferreira para pedir ajuda sobre seu problema de saúde. Pronunciou-se o Senhor Jorge

20

Lobato para pedir providências com relação a posse dos membros do Conselho de Cultura. No

21

horário destinado ao Grande Expediente pronunciaram-se os Vereadores e Vereadora,

22

respectivamente, Gilvaldo Quaresma, Regi Mota, Ademir Bitencourt, Joaquim da Pesca, Márcio

23

Barreto, Emerson Negrão, José Edinício, Fernandes Sabiá, Edileuza Muniz, Josenildo Vilhena,

24

João Silvano, Aluisio Correa e Ezequiel da Cosanpa para apresentar demandas do município e

25

seu povo. Anunciada a Ordem do Dia o Senhor Presidente passou a submeter ao plenário a

26

matéria em pauta. Em pauta para segunda discussão e votação o projeto de Lei nº.038/2017 de

27

iniciativa do Vereador Joaquim da Pesca que declara de utilidade pública a Associação Milton

28

Melo. Lido o ´projeto de lei nº.038/2017 foi submetido à discussão. Não havendo debatedores
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inscritos foi submetido à votação e aprovado por unanimidade. Em pauta o projeto de Emenda à

30

Lei Orgânica nº.003/2017, de iniciativa dos Vereadores Márcio Barreto e Ademir Bitencourt. Lido o

31

parecer favorável da Comissão de justiça foi submetido à discussão não havendo debatedores

32

inscritos foi submetido à votação e aprovado por unanimidade. Lido o projeto de Emenda foi

33

submetido à discussão. Pronunciou-se o Vereador Márcio Bareto para dizer que a proposta visa

34

ordenar a questão da denominação de prédios públicos, que com todo respeito à memória do

35

saudoso Chico Narrina há inúmeros próprios públicos municipais com o nome dele deixando

36

também de valorizar outras pessoas que também deram sua contribuição ao município.

37

Pronunciou-se o Vereador Gelciney Matos para dizer que concorda com a mudança do artigo,

38

mas sugere ao Presidente que está na hora de reformular a Lei Orgânica e o Regimento Interno

39

em sua totalidade. O Senhor Presidente informou ao vereador que em face de sua provocação na

40

semana passada já consultou a assessoria jurídica e eles já estão se organizando para que possa

41

apresentar uma proposta de revisão de referidas normas legais. Pronunciou-se o Vereador

42

Josenildo Vilhena para falar que enquanto a reforma do regimento não vem parabeniza a

43

iniciativa, pois por exemplo o nome do residencial Green Grove, a seu ver ficaria melhor com

44

nomes como Residencial Miriti , Residencial Jarumã. Que concorda com o Vereador Gel quando a

45

atualização do regimento interno, que se alterou o código tributário, o código de posturas e o que

46

estiver em desacordo com a realidade do povo, pode ser revisto para se adequar. Deu exemplo

47

de nome justo o do terminal hidroviário que terá o nome de Domingos Trindade, em homenagem

48

ao saudoso Assopra. Pronunciou-se o Vereador João Silvano para pedir emenda ao texto do

49

projeto no artigo 1º, pedindo que seja apenas um prédio público. Pronunciou-se o Vereador

50

Sotério para parabenizar os Vereadores ela proposta e fazer uma observação que tem havido

51

também uma incoerência, pois por exemplo há pessoas que se destacaram na saúde e denomina

52

prédio referente a cultura. Submetido à votação foi aprovado por unanimidade, com emenda do

53

Vereador João Silvano. Em pauta o projeto de emenda nº.001/2018 de iniciativa dos Vereadores

54

Emerson Negrão, Ezequiel da Cosanpa, Fernandes Sabiá, Gilvaldo Quaresma, José Edinicio,

55

João Silvano, Joaquim da Pesca, Josenildo Vilhena, Marcio Barreto, Reginaldo Mota e Soterio

56

Fagundes. Lido o parecer favorável da Comissão de Justiça, foi submetido à discussão.

57

Pronunciou-se o Vereador Aluísio para saber o porquê dessa antecipação da eleição, pois o que
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foi dito no parecer da comissão com relação é a justificativa do processo de transição, e isso não

59

existe, por que o Presidente quando passar para o novo presidente terá que ter sanadas todas as

60

contas, apenas isso, pois o que o Presidente administra na Casa é só o dinheiro que vem para o

61

Poder, pagamento de funcionários, alguns encargos e algumas outras coisas. E quando passar o

62

mandato não poderá deixar contas a pagar. Por isso quer saber o porquê dessa antecipação, o

63

que considera um absurdo. Já está prevendo que daqui a pouco vão querer antecipar o

64

vencimento dos vereadores. Que vai pedir vistas do projeto pois nove meses é um absurdo, sua

65

proposta é de no máximo quatro meses de antecipação. Pronunciou-se o Vereador Josenildo

66

Vilhena para dizer que como membro da Mesa Diretora quer explicar que a proposta não é mérito

67

da Mesa da Camara de Abaetetuba, outras Câmaras já enteciparam suas eleições pelo mesmo

68

motivo. Como por exemplo as Câmaras Municipais de Belém, de Acará, de Parauapebas, então

69

entendem que é para haver uma melhor transição, sendo que há dois recessos no ano que

70

deixam os Vereadores fora da Câmara praticamente três meses. No final do ano entra em recesso

71

e só volta dia 15 de fevereiro, sai também no meio do ano, com recesso prolongado. Entao a

72

proposta é algo legal, que está respaldado do ponto de vista jurídico, da organização, da

73

administração, portanto nada é escuso, está muito transparente, tranquilo, e sabem que é uma

74

proposta que poderá ter aceitação ou não e respeitam, mas a proposta está fundamentada no

75

pricipio da moralidade, da transparência, da publicidade, para pedir vista do projeto para melhor

76

estudo. Pronunciou-se o Vereador Gelciney Matos para dizer que o pedido de vistas é uma

77

prerrogativa do Vereador e no seu entender não precisa submeter à apreciação do Plenário então

78

ele concorda com o pedido do vereador Aluísio Correa. Submetido à votação. Foi aprovado por

79

unanimidade. Lido o projeto de Emenda nº.001/2018 de iniciativa dos Vereadores que a

80

subscrevem. Pronunciou-se o Vereador Aluísio Corrêa para pedir vista do projeto de emenda a Lei

81

Orgânica. O Senhor Presidente submeteu a proposta à apreciação do plenário a qual foi rejeitada

82

por maioria absoluta. Submetido a discussão o projeto de Emenda nº.001/2018. Pronunciou-se o

83

Vereador Aluisio Correa para dizer que entende o posicionamento do Vereador Josenildo e sabe

84

que não há nada de escuso, está dentro da legalidade, entretanto, queria a vista para alterar o

85

tempo para quatro meses, que é tempo suficiente para fazer nova eleição. Pronunciou-se o

86

Vereador Josenildo para dizer como é interessante o processo democrático, que são colegas
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vereadores, são defensores do povo, mas em muitas coisas convergem e outras não. Que bom

88

que o princípio deste poder é o da transparência e do processo democrático. Que já alteraram a

89

lei orgânica, o código de posturas o código tributário, que há agora proposta de revisar o

90

regimento Interno, mas de forma legal, embasados juridicamente. Que a Câmara de Belém mudou

91

ainda em 2017, Parauapebas negando vista ao vereador. Pronunciou-se o Vereador Gelciney

92

para dizer que o Vereador chega a ser submetido a situação vexatória quando pede vista e não

93

lhe concedem, que em todo o país é um direito do Vereador. Pronunciou-se o Vereador Marcio

94

Barreto para dizer que o projeto não onera em nada a Casa, apenas muda o tempo, e o tempo é

95

importante, pois a nova Mesa terá tempo para ficar a par de tudo o que a Mesa em governo estará

96

fazendo. É prerrogativa do Vereador pedir vista, mas é também prerrogativa do plenário a

97

apreciação, e a maioria vence, e não há nada de ilegal, a vista foi negada e dessa forma segue o

98

projeto. Pronunciou-se o Vereador João Silvano para dizer que muitas camaras já mudaram o

99

período de eleição, e a função de Presidente não é so o de administrar recursos, pois se um copo

100

ou qualquer outro equipamento sumir da Casa o Presidente responde por isso. Que há

101

presidentes que as contas ainda estão no tribunal de Contas, assim como há contas de prefeitos,

102

um exempo é da Prefeita Francineti que ainda não chegou nenhuma conta dela na Casa, então o

103

processo não é assim facílimo como se diz. E qualquer Vereador pode concorrer eleição.

104

Pronunciou-se a Vereadora Edileuza para dizer que é preciso vir a Casa e saber o que está

105

fazendo. Não adianta se esconder atrás da porta. Que não se está discutindo ilegalidade e nem

106

tampouco ela se manifestou contra o projeto, não é contra, apenas pediu que a Mesa desse três

107

dias ao Vereador, quando a pedir vista e ter seu pedido reprovado faz parte do processo, no

108

entanto, o que pediu foi isso. Submetido à votação foi aprovado por unanimidade. Em pauta as

109

proposições nº.012/2018, de iniciativa do Vereador Silvano Quaresma requerendo que a Mesa

110

Diretora da Casa Legislativa envie expediente ao Prefeito Municipal solicitando que determine ao

111

setor competente do governo e realizar limpeza e retirada de entulhos nas dependências do

112

terreno onde está localizada a Unidade Básica de Saúde da Angélica. nº.013/2018, de iniciativa

113

do Vereador Fernandes Sabiá Quaresma requerendo que a Mesa Diretora da Casa Legislativa

114

envie expediente ao Prefeito Municipal solicitando a implantação de um micro sistema de

115

abastecimento de água para atender aos moradores do Rio Guajará de Beja. nº.014/2018, de
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iniciativa do Vereador Joaquim da Pesca, requerendo que a Mesa Diretora da Casa Legislativa

117

envie expediente ao Prefeito Municipal solicitando extensão de encanamento de água tratado ou a

118

implantação de um microsistema de abastecimento de água para atender aos moradores da

119

Ocupação Compasa. nº.015/2018, de iniciativa do Vereador Josenildo Vilhena, requerendo que a

120

Mesa Diretora da Casa Legislativa envie expediente ao Prefeito Municipal solicitando que

121

determine ao Secretário de Obras a urgente reforma da ponte em madeira da comunidade do Rio

122

Maúba. nº.016/2018, de iniciativa do Vereador Regi Mota, requerendo que a Mesa Diretora da

123

Casa Legislativa envie expediente ao Prefeito Municipal solicitando que determine ao Secretário

124

de Obras os imediatos srviços de iluminação publica na Rua Frei José Maria de Manaus, bairro

125

Algodoal. nº.017/2018, de iniciativa do Vereador Gil Quaresma, requerendo que a Mesa Diretora

126

da Casa Legislativa envie expediente ao Prefeito Municipal solicitando a limpeza do furo que liga o

127

Rio Xingu ao Rio Urubueua Fátima. nº.018/2018, de iniciativa da Vereadora Edileuza Muniz,

128

requerendo que a Mesa Diretora da Casa Legislativa envie expediente ao Prefeito Municipal

129

solicitando a limpeza do Furo do Rio Caripetuba. nº.019/2018, de iniciativa do Vereador Galciney

130

Matos - Gel, requerendo que a Mesa Diretora da Casa Legislativa envie expediente ao Prefeito

131

Municipal projeto indicativo criando a Secretaria de Esporte e Lazer. nº.020/2018, de iniciativa do

132

Vereador Sotério Fagundes,

133

expediente ao Prefeito Municipal e à Secretaria Municipal de Educação solicitando reforma da

134

Escola Adriano Cardoso no bairro Jarumã. nº.021/2018, de iniciativa do Vereador Marcio Barreto,

135

requerendo que a Mesa Diretora da Casa Legislativa envie expediente ao Prefeito Municipal

136

solicitando o asfaltamento das Avenidas Rondônia e Amapá no Bairro Francilândia. nº.022/2018,

137

de iniciativa do Vereador Ezequiel da Cosanpa,

138

Legislativa envie expediente ao Prefeito Municipal solicitando a limpeza e manutenção do

139

cemitério municipal. nº.023/2018, de iniciativa do Vereador Aluísio Corrêa, requerendo que a

140

Mesa Diretora da Casa Legislativa envie expediente ao Prefeito Municipal solicitando serviço de

141

iluminação pública na Travessa Torquato Barros no bairro Santa Rosa. nº.024/2018, de iniciativa

142

do Vereador Emerson Negrão, requerendo que a Mesa Diretora da Casa Legislativa envie

143

expediente ao Prefeito Municipal solicitando construção de uma escola de Ensino Fundamental na

144

localidade Camurituba Centro com seis salas de aula para receber a demanda escolar ali

requerendo que a Mesa Diretora da Casa Legislativa envie

requerendo que a Mesa Diretora da Casa

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
145

existente. Submetidas à discussão e não havendo pronunciamento foram submetidas à votação e

146

aprovadas por unanimidade. No horário destinado às Lideranças Partidárias pronunciou-se o

147

Vereador Márcio Barreto pelo PSD para pedir que sejam revistas as questões referentes aos

148

problemas das Agências Bancarias, principalmente Caixa Econômica Federal. Pronunciou-se o

149

Vereador Fernandes Sabiá pelo PR para dizer que no Camurituba Centro rompeu uma das pontes

150

que liga à localidade e tão logo soube do problema comunicou ao Executivo e imediatamente o

151

governo resolveu o problema, que quer registrar para mostrar a celeridade com que foi resolvido o

152

problema, pois muitas vezes o governo é lento e dessa vez foi eficientíssimo por isso o registro e

153

parabenizou o Secretario de Obras que prontamente resolveu o problema. Nada mais havendo a

154

tratar o Senhor Presidente convocou a todos para a próxima sessão ordinária na quarta-feira, dia

155

07/03 e declarou encerrada a presente sessão. Em firmeza e para constar foi lavrada a presente

156

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

157

Mesa.

158

Aprovada em 14 de março de 2018.

159
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161
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Reginaldo Rodrigues Mota
PRESIDENTE

Ademir Bitencourt Azevedo
VICE-PRESIDENTE

Josenildo Rodrigues Vilhena
1◦ SECRETÁRIO

