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PAUTA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL 
DE ABAETETUBA REALIZADA EM 24 DE ABRIL DE 2019. 

 
ORDEM DO DIA:    

PROJETO DE LEI: 

 

1. Redação Final do Projeto de Lei nº.005/2019 de iniciativa do Poder Executivo – Autoriza 

o Poder Executivo a ceder a título de uso gratuito as instalações do Hospital Santa Rosa ao 

Governo do Estado do Pará  e dá outras providências (2ª discussão e votação); 

 

2. Redação Final do Projeto de Lei nº.029/2018 de iniciativa dos Vereadores Ademir 

Bitencourt e Ezequiel da Cosanpa – Proclama Nossa Senhora da Conceição Padroeira  do 

povo católico do município de Abaetetuba e dá outras providências. (2ª discussão e votação). 

 

PROPOSIÇÕES: 

 

1. Proposição nº.093/2019 – Iniciativa do Vereador Aluísio Corrêa o qual requer, na 

forma regimental que a Casa encaminhe expediente ao Excelentíssimo Senhor Prefeito 

Municipal Alcides Negrão – CHITA, solicitando, em caráter de urgência, reforma da ESCOLA 

MAGALHÃES BARATA, com serviços no telhado, pintura do prédio todo, e aquisição de novas 

portas para as salas de aulas que estão danificadas e outros serviços que precisar, pois se 

fazem urgentes tais melhorias. Que da decisão desta Casa se dê a conhecer à Direção da 

Escola Municipal Magalhães Barata e aos meios de comunicação local.  

2. Proposição nº.094/2019 – Iniciativa do Vereador Ezequiel da Cosanpa o qual requer 

na forma regimental, ouvido o douto plenário que a Mesa Executiva da Casa envie expediente 

ao Excelentíssimo Senhor Alcides Negrão - CHITA, Prefeito Municipal de Abaetetuba, para que 

direcione ao setor competente de sua administração, a Construção das Tampas dos Poços 

de Visitas e a Pavimentação Asfáltica do final da Travessa Emídio Nery da Costa. Que da 



decisão da Casa se dê a conhecer aos meios de comunicação de nosso Município e aos 

moradores da citada travessa.  

3. Proposição nº.095/2019 – Iniciativa do Vereador Emerson Negrão o qual requer que 

a Mesa Executiva encaminhe expediente ao Senhor Prefeito Municipal Alcides Negrão – 

CHITA, solicitando a COBERTURA DA QUADRA DE VILA DE BEJA, para atender àqueles 

moradores, que necessitam de um espaço estruturado para suas práticas esportivas, com isso 

fazer frente ao ócio e à violência, prezando sempre pela qualidade de vida. Que da decisão da 

Casa se dê a conhecer aos moradores da Vila de Beja e aos órgãos de Imprensa do Município.

  

4. Proposição nº.096/2019 – Iniciativa do Vereador Fernandes Sabiá – o qual requer 

que depois de obedecidas as normas regimentais desta Casa de Leis e ouvido os demais 

colegas vereadores e vereadora, que a Mesa Executiva envie expediente ao Excelentíssimo 

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

a Secretaria de Obras os serviços de:  Limpeza, aterramento, meio-fio, e asfaltamento da 7ª 

Rua do Mutirão, entre a Travessa Dr. João Novaes e Manoel de Abreu até a pista da estrada de 

Beja – PA-151, zona urbana desta cidade de Abaetetuba.Que da decisão da Casa seja dado 

conhecimento aos moradores das citadas travessas e aos meios de comunicação de nosso 

município. 

5. Proposição nº.097/2019 – Iniciativa do Vereador Gilvaldo Quaresma o qual requer 

que a Mesa Executiva da Casa, envie expediente ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal 

de Abaetetuba, ALCIDES EUFRÁSIO DA CONCEIÇÃO NEGRÃO, solicitando que determine à 

Secretaria Competente a IMPLANTAÇÃO DO CRAS QUILOMBOLA, no espaço do prédio que 

está ocioso, onde funcionava a Escola Santo André no BAIXO ITACURUÇA. Que da decisão 

da Casa se dê a conhecer à Secretaria Competente do Município, aos moradores da respectiva 

comunidade acima mencionada e aos meios de comunicação do Município de Abaetetuba. 

6. Proposição nº.098/2019 – Iniciativa do Vereador Márcio Barreto  o qual requer que a 

Mesa Executiva da Casa, envie expediente ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal 

Alcides Negrão – CHITA, solicitando a total revitalização da PRAÇA SÃO FRANCISCO DE 

ASSIS – localizada no Bairro Francilândia, com serviços de nova pintura, manutenção do solo, 

reforma de brinquedos e outros serviços necessários para poder receber melhor aqueles que a 

visitam e desfrutam do seu espaço. Que da decisão desta Casa seja amplamente divulgada 

aos moradores do citado Bairro, bem como aos meios de comunicação aqui existentes. 

7. Proposição nº.099/2019 – Iniciativa do Vereador Sotério Fagundes o qual requer que 

a Mesa Executiva da Casa, envie expediente ao  ao Prefeito Alcides Negrão e ao Secretário 

Municipal de Obras Nader Rodrigues solicitando: A revitalização da ciclovia no perímetro entre 

a Rua Joaquim Mendes Contente até o trevo de Beja com expansão ampliação ao Tijucaquara, 



limite urbano estabelecido pela Lei nº 279 de outubro de 2009; e, implantação de ciclovia do 

trevo de Beja até o limite do Bairro Jarumã. Reiterando pedido já feito através da 

proposição nº 077/2018 de nossa autoria, datada 16/04/2018. Que a decisão desta Casa 

seja amplamente divulgada nos meios de comunicação.  

8. Proposição nº.100/2019 – Iniciativa do Vereador Irmão Edinício  o qual requer que a 

Mesa Executiva da Casa, envie expediente ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Alcides Eufrásio 

da Conceição Negrão, solicitando a implantação de um micro sistema de abastecimento de 

água, através do projeto salta–z, para atender aos moradores da comunidade do rio Cuitininga. 

Que da decisão do Plenário seja dado conhecimento a comunidade do Rio Cuitininga e aos 

meios de comunicação.  

9. Proposição nº.101/2019 – Iniciativa do Vereador Josenildo Vilhena o qual requer que 

a Casa Legislativa, realize em caráter célere uma audiência pública para que se fortaleça o 

debate, se escute as categorias envolvidas e se possa ter mais clareza dos rumos a seguir, 

com relação à implantação de serviços de transporte por aplicativo Uber, Táxi, Mototáxi e o que 

houver em nossa cidade. Que da decisão da Casa se dê a conhecer a coletividade 

abaetetubense via meios de comunicação sediados em nossa cidade.  

10. Proposição nº.102/2019 – Iniciativa do Vereador Regi Mota o qual requer que a Mesa 

Executiva da Casa, envie expediente ao Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Pará, 

Senhor Helder Barbalho, aos Deputados e Senadores da Bancada Paraense pedindo que envidem 

esforços para que seja dada celeridade a obra da Orla da frente da cidade de Abaetetuba. Que da 

decisão da Casa se dê a conhecer aos meios de comunicação sediados no município para ampla 

divulgação. 

11. Proposição nº.103/2019 – Iniciativa da Vereadora Edileuza Muniz a qual requer que a 

Mesa Executiva da Casa, envie expediente à Sua Excelência o Prefeito Municipal Alcides 

Eufrásio da Conceição Negrão, para que encaminhe à Secretária Municipal de Saúde, Senhora 

Lucilene Ribeiro a tomar providências necessárias para a Reforma da Unidade Básica de 

Saúde  Familiar  de Vila de Beja, pois a mesma irá atender melhor a população que 

necessidade da unidade de Saúde. Que da decisão da Casa seja dado a conhecer a 

Comunidade local, ao Conselho Municipal de Saúde, ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais - 

STTR, Paróquia das Ilhas, Z-14 Colônia de Pescadores, MORIVA e Meios de comunicação em 

geral. 

Plenário da Câmara Municipal de Abaetetuba: Mário Ferreira Fonseca, em 22 de 

abril de 2019.  


