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PAUTA Nº.003 -  SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ABAETETUBA 
REALIZADA EM 04 DE MARÇO DE 2020. 
 
ORDEM DO DIA:    

 

1. Proposição nº.016/2020 – Iniciativa do Vereador Irmão Edinício  - o qual requer, na 

forma regimental que a Casa encaminhe 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 implantação de um 

posto avançado da Polícia Civil na frente da cidade, para atender a demanda de 

boletins de ocorrências dos nossos ribeirinhos. Assim, a população não precisaria se 

deslocar à delegacia para tal ato. Que da decisão desta Casa se dê a conhecer aos meios 

de comunicação do Município bem como aos moradores daquela região; 

2. Proposição nº.017/2020 – Iniciativa do Vereador Aluísio Correa  - o qual requer, na 

forma regimental que a Casa encaminhe 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 Travessa 

Professora Terezinha, bairro São Sebastião, perímetro compreendido entre Avenida Hildo 

Tavares Carvalho e Rua Antônio Mendes Lemos. Que  da decisão da Casa seja dado 

conhecimento aos moradores da citada travessa e aos meios de comunicação de nosso 

município. 

3. Proposição nº.018/2020 – Iniciativa do Vereador Regi Mota  - o qual requer, na forma 

regimental que a Casa encaminhe expediente ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, 

senhor ALCIDES NEGRÃO – CHITA, a fim de determinar ao setor competente de sua 

administração a construção de um PÓLO ESPORTIVO na área do Campo de Francilândia, atrás 

da Igreja da Comunidade São Francisco de Assis, beneficiando com isso todos os moradores do 

Bairro. Que da decisão desta Casa se dê a conhecer aos meios de comunicação e aos moradores 

do Bairro Francilândia. 



4. Proposição nº.019/2020 – Iniciativa da Vereadora Edileuza Muniz - a qual requer, na 

forma regimental que a Casa encaminhe expediente Exmo Alcides Eufrásio da Conceição 

Negrão e a Secretaria de Obras solicitando os  serviços de terraplenagem e pavimentação 

em asfalto da rua José Joaquim da Silva Xavier (Travessa Tiradentes) para garantir e 

assegurar a melhoria nas vias públicas desse município. Que da decisão seja dado a 

conhecer à Comunidade local, ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais - STTR, Paróquia 

das Ilhas, Z-14 Colônia de Pescadores, MORIVA, Meios de comunicação em geral. 

5.Proposição nº.020/2020 – Iniciativa do Vereador Sotério Fagundes  - o qual requer, 

na forma regimental que a Casa encaminhe expediente ao Senhor Prefeito Municipal 

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

Obras e Viação do Município, para promover o serviço de tapa buraco na Rua Santos 

Dumont entre a Avenida São Paulo e Aroldo Araújo, garantindo assim melhor dignidade as 

pessoas que necessitam transitar no seu dia a dia. Que da decisão da Casa se dê a 

conhecer a Comunidade local e comunidades vizinhas, Rádio Comunitária Guarany FM, 

TVA, Copacabana, Sindicato dos trabalhadores rurais, Paróquia São Paulo e outras 

publicidades. 

6.Proposição nº.021/2020 – Iniciativa do Vereador Fernandes Sabiá  - o qual requer, na 

forma regimental que a Casa encaminhe expediente ao Excelentíssimo Senhor Prefeito 

Municipal, Alcides Eufrásio da Conceição Negrão – Chita, para  que determine a Secretaria 

de Obras os serviços de:  os serviços de: Valeta de esgoto concretada e tubulação na Rua 

Domingos de Carvalho, esquina com a Travessa do Sertão no bairro Santa Rosa, zona 

urbana desta cidade de Abaetetuba. Que da decisão da Casa seja dado conhecimento aos 

moradores das citadas ruas e aos meios de comunicação de nosso município. 

7.Proposição nº.022/2020 – Iniciativa do Vereador Gelciney Matos-GEL - o qual requer, 

na forma regimental que a Casa encaminhe expediente ao Excelentíssimo Senhor 

ALCIDES EUFRÁSIO DA CONCEIÇÃO NEGRÃO – Prefeito Municipal, e à Secretaria 

Municipal de Saúde, Senhora MARIA LUCILENE RIBEIRO DAS CHAGAS, solicitando dos 

mesmos à aquisição de uma linha de ônibus para levar nossas crianças até o Hospital 

Materno Infantil de Barcarena, haja vista, que esses pequeninos precisam se deslocar até o 

citado Município, em busca de atendimento à saúde. Que da decisão da Casa se dê a 

conhecer a Imprensa local de nosso Município. 

8.Proposição nº.023/2020 – Iniciativa do Vereador Gilvaldo Quaresma-GIL - o qual 

requer, na forma regimental que a Casa encaminhe expediente ao Excelentíssimo Senhor 

Prefeito Municipal de Abaetetuba, ALCIDES EUFRÁSIO DA CONCEIÇÃO NEGRÃO, 

solicitando que determine a Secretaria de Obras a realizar o PROLONGAMENTO DA 

TRAV. TORQUATO BARROS ATÉ A RUA RUI BARBOSA, no Bairro Santa Rosa, neste 



Município. Que da decisão da Casa se dê a conhecer aos moradores do Bairro Santa 

Rosa e aos meios de comunicação do Município de Abaetetuba. 

9.Proposição nº.024/2020 – Iniciativa do Vereador Marcio Barreto  - o qual requer, na 

forma regimental que a Casa encaminhe expediente ao Excelentíssimo Senhor Prefeito 

Municipal de Abaetetuba, ALCIDES EUFRÁSIO DA CONCEIÇÃO NEGRÃO, solicitando que 

determine ao setor competente de seu Governo a aquisição de uma CASA DE APOIO, em 

nosso Município, para suprir as necessidades de nossos irmãos da Zona Rural, e assim auxiliar os 

mesmos na questão de possuírem um espaço para se abrigar durante o tratamento de seus 

familiares. Que da decisão da Casa se dê a conhecer aos meios de comunicação do Município de 

Abaetetuba. 

10.Proposição nº.025/2020 m– Iniciativa do Vereador Marcio Barreto - o qual requer, na 

forma regimental que a Casa encaminhe expediente ao Senhor Prefeito Municipal, 

Alcides Negrão - CHITA, solicitação para que tome as devidas providências quanto a 

construção de uma escola na Ocupação Chicolândia. Que da decisão da Casa seja 

dado conhecimento aos moradores da Localidade Chicolândia. 

PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ABAETETUBA: MARIO FERREIRA 

FONSECA, EM 02 DE MARÇO DE 2020.  


