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PAUTA Nº.018 -  SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ABAETETUBA 
REALIZADA EM 23 DE SETEMBRO  DE 2020. 
 
ORDEM DO DIA:    

PROJETOS DE LEI: 

1. Projeto de Lei nº.017/2020 de iniciativa do Vereador Emerson Negrão – 

Considera de utilidade pública municipal a entidade Associação Unida do Jarumã 

– AUJA e dá outras providências (2ª discussão e votação); 

 

2. Projeto de Lei nº.018/2020 de iniciativa do vereador Sotério Fagundes – 

Dispõe sobre o reconhecimento da Cachoeira do Rio Abaeté como patrimônio 

histórico cultural e ambiental do município de Abaetetuba (1ª discussão e 

votação). 

 
 

PROPOSIÇÕES 

 

1. Proposição nº.118/2020 de iniciativa do Vereador Gilvaldo Quaresma o qual requer 

que a Mesa Executiva da Casa Legislativa envie expediente ao Excelentíssimo Senhor 

ALCIDES EUFRÁSIO DA CONCEIÇÃO NEGRÃO, Prefeito Municipal deste município, 

solicitando a reforma/implantação da Unidade Básica de Saúde no bairro Santa Rosa, 

considerando que o município tem imóvel disponível, no perfil que a obra precisa para sua 

efetivação, isto é, um imóvel localizado onde funcionava a antiga COOPED/ABAETETUBA, 

este se constitui de espaço adequado para que a obra possa ser desenvolvida, situado à Rua 

Torquato Barros, nº 206, município de Abaetetuba-Pa, para a instalação da Unidade Básica de 

Saúde do referido bairro. Que da decisão da Casa se dê a conhecer à comunidade do Bairro 

Santa Rosa, assim como aos meios de comunicação do município de Abaetetuba.  



2. Proposição nº.119/2020 de iniciativa do Vereador Ademir Bitencourt o qual requer 

que à Mesa Diretora desta Casa Legislativa, na forma regimental, que seja realizada uma 

audiência pública no dia 30/09 para discutir sobre o pagamento dos trabalhadores do 

transporte escolar (rabeteiros) do município de Abaetetuba, dentre outros pontos que afligem a 

referida classe.  Requeiro ainda que seja dada publicidade a esse ato; 

3. Proposição nº.120/2020 de iniciativa dos Vereadores Ademir Bitencourt e Emerson 

Negrão os quais requerem que a Mesa Executiva da Casa Legislativa envie expediente ao 

Gabinete do Excelentíssimo Senhor Prefeito, Alcides Eufrásio da Conceição Negrão, 

Excelentíssima Secretária Municipal de Saúde, Senhora Lucilene Ribeiro, requerendo a 

testagem em massa das crianças e dos trabalhadores da educação do Município. Requeiro 

ainda que seja dada publicidade a esse ato. 

4. Proposição nº.121/2020 de iniciativa da Vereadora Edileuza Muniz  a qual requer 

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

Prefeito Alcides Eufrásio da Conceição Negrão, solicitando construção de uma ESCOLA NA 

COMUNIDADE SÃO JOSÉ, as proximidades do Rio Xingú, devidamente equipada dando a 

possibilidade aos alunos de estudar em uma escola digna, com uma estrutura melhor, 

proporcionando melhores condições de ensino. Que da decisão da Casa se dê a conhecer à 

Comunidade local e comunidades vizinhas, meios de comunicação local, Sindicato dos 

Trabalhadores Rurais, Paróquia das Ilhas. 

5. Proposição nº.122/2020 de iniciativa do Vereador Aluisio Correa o qual requer que a 

Mesa Executiva da Casa Legislativa envie expediente ao Excelentíssimo Senhor Alcides 

Eufrásio da Conceição Negrão, Prefeito Municipal de Abaetetuba, encaminhando o Projeto 

Indicativo de lei que DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR NO 

MUNICÍPIO DE ABAETETUBA E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS. Que dá decisão da Casa 

seja dado conhecimento a população de nosso Município através dos meios de comunicação. 

6. Proposição nº.123/2020 de iniciativa do Vereador Gelciney Matos-GEL o qual requer 

que a Mesa Executiva da Casa Legislativa envie expediente à Secretária Municipal de Saúde, 

senhora Maria Lucilene Ribeiro, para que a mesma agende e realize uma ação nas 

dependências do Matadouro Municipal, por meio da Secretaria que a mesma dirige, para os 

cuidados da Saúde dos Funcionários Efetivos e Contratados que lá trabalham com os 

seguintes serviços:- Teste de Covid 19; - Carteira de Saúde; - Vacinação; - Verificação de 

Pressão Arterial; - Tipagem Sanguínea e outros. Que da decisão da Casa se dê a conhecer à 

Direção do Matadouro Público Municipal, e aos meios de comunicação de Município. 

7. Proposição nº.124/2020 de iniciativa do Vereador Irmão Edinício o qual requer que a 

Mesa Executiva da Casa Legislativa envie expediente ao Excelentíssimo Senhor Prefeito 

Municipal, Alcides Eufrásio da Conceição Negrão-Chita, solicitando que o nobre gestor autorize 



ao setor competente de sua administração, a proceder a Construção em alvenaria do prédio da 

Escola Emiliana Maués localizada no Furo do Gentil. Que da decisão desta Casa se dê a 

conhecer aos meios de comunicação do Município bem como aos moradores daquela região. 

8. Proposição nº.125/2020 de iniciativa do Vereador Joaquim da Pesca  o qual requer 

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

Municipal, Alcides Negrão - CHITA, para que determine ao setor competente de sua 

administração a realizar serviços de aterro e limpeza no Ramal do Paramajó, atendendo assim 

o apelo dos moradores do referido local. Que da decisão da Casa, se dê a conhecer aos meios 

de comunicação e aos Moradores do Ramal. 

9. Proposição nº.126/2020 de iniciativa do Vereador Josenildo Vilhena o qual requer 

que a Mesa Executiva da Casa Legislativa envie expediente ao Prefeito Municipal, Alcides 

Eufrásio da Conceição Negrão-CHITA, que a mesma encaminhe expediente ao departamento 

competente de seu governo para proceder as reparações e ampliações urgentes da 

ILUMINAÇÂO PÚBLICA no RAMAL DO CASTANHAL II. Que da decisão da Casa se dê a 

conhecer aos meios de comunicação e aos moradores da referida comunidade. 

10. Proposição nº.127/2020 de iniciativa do Vereador  Marcio Barreto, o qual requer que 

a Mesa Executiva da Casa Legislativa envie expediente ao Excelentíssimo Senhor Alcides 

Negrão – CHITA, Prefeito Municipal solicitando do mesmo por meio da Secretaria competente 

serviços de INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO RESIDENCIAL ABAETEUARA 

DA ANGÉLICA, atendendo reivindicações dos moradores. Que da decisão desta Casa, seja 

dado conhecimento ao Município através dos meios de comunicação. 

11. Proposição nº.128/2020 de iniciativa do Vereador  Ezequiel da Cosanpa, o qual 

requer que a Mesa Executiva da Casa Legislativa envie expediente ao Excelentíssimo Senhor 

Alcides Negrão - Chita, Prefeito Municipal de Abaetetuba, para que direcione as Secretarias de 

Meio Ambiente e Agricultura, a demanda de Criação de um Plano de Ação de combate ao 

desflorestamento no Município de Abaetetuba. Que da decisão da Casa se dê a conhecer 

aos meios de comunicação e aos munícipes.  

 

PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ABAETETUBA: MARIO FERREIRA FONSECA, 

EM 21 DE SETEMBRO  DE 2020. 


