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PAUTA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL 
DE ABAETETUBA REALIZADA EM 08 DE MAIO DE 2019. 

 
ORDEM DO DIA:    

PROPOSIÇÕES: 

 

1. Proposição nº.115/2019 – 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, solicitando que o Nobre Gestor determine a utilização 

do prédio que era utilizado antigamente como residência do juiz da Comarca de Abaetetuba 

localizado na esquina da Avenida Pedro Rodrigues com Rua Siqueira Mendes, para implantar o 

museu do patrimônio histórico de Abaetetuba, no intuito de proteger e preservar o patrimônio 

histórico do município. Que da decisão da Casa se dê a conhecer aos meios de comunicação 

sediados no município. 

2. Proposição nº.116/2019 – Iniciativa da Vereadora Edileuza Muniz  o qual requer, na forma 

regimental que a Casa encaminhe expediente ao Senhor Prefeito Municipal Alcides Eufrásio da 

Conceição Negrão, para autorizar que sejam efetuados mutirão de limpeza no Bairro Cristo 

Redentor, para assegurar a dignidade do povo que ali efetivou sua moradia.  

3.Proposição nº.117/2019 – Iniciativa do Vereador Ezequiel da Cosanpa  o qual requer, na 

forma regimental que a Casa encaminhe expediente ao ao Excelentíssimo Senhor Prefeito 

Municipal Alcides Negrão – CHITA e direcione à Secretária de Saúde Senhora Maria Lucilene 

das Chagas, solicitando a aquisição urgente de uma nova Máquina de lavar roupa (Industrial), 

a fim de garantir principalmente os atendimentos necessários à população. Que da decisão da 

Casa se dê a conhecer aos meios de comunicação de nosso Município.  

4.Proposição nº.118/2019 – 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: Limpeza e aterramento das 1ª e 2ª travessas do Bairro Santa Clara. Que 

da decisão da Casa seja dado conhecimento aos moradores das citadas travessas e aos meios 

de comunicação de nosso município. 



5. Proposição nº.119/2019 – Iniciativa do Vereador   Gilvaldo Quaresma  o qual requer, na 

forma regimental que a Casa encaminhe expediente ao Excelentíssimo Senhor ALCIDES 

EUFRÁSIO DA CONCEIÇÃO NEGRÃO  – Prefeito Municipal, para que determine a secretaria 

competente  a realizar  os serviços de terraplenagem e asfalto, na Avenida Felício de Araújo 

Pontes, antigo Ramal Castanhal I, neste Município. Que da decisão da Casa se dê a 

conhecer aos moradores do respectivo ramal, e aos meios de comunicação do Município de 

Abaetetuba.  

6. Proposição nº.120/2019 – Iniciativa do Vereador  Josenildo Vilhena o qual requer, na 

forma regimental que a Casa encaminhe expediente ao Senhor  Prefeito Municipal Alcides Eufrásio 

da Conceição Negrão, solicitando a CONSTRUÇÃO DE UMA ÁREA COBERTA na escola São 

Sebastião, que servirá para esporte, recreação, reuniões, pois a escola não possui espaço adequado 

para isso, salientando que a mesma possui vasta área para que se faça essa construção e com isso 

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

seja dado a conhecer aos moradores da localidade. 

7. Proposição nº.121/2019 – Iniciativa do Vereador   Marcio Barreto o qual requer, na forma 

regimental que a Casa encaminhe expediente ao a senhora Maria Lucilene Ribeiro das 

Chagas, Secretária Municipal de Saúde, para que a mesma promova CURSO DE 

HUMANIZAÇÃO ENTRE OS COLABORADORES DA SAÚDE, para que esses colaboradores 

possam atender com solidariedade e acalentar quem procura pelo atendimento à saúde. Que 

da decisão da Casa se dê a conhecer à população, através dos meios de comunicação. 

8. Proposição nº.122/2019 – Iniciativa do Vereador  José Edinicio o qual requer, na forma 

regimental que a Casa encaminhe expediente ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal 

Alcides Negrão-CHITA, e ao Ilustríssimo Senhor Secretário Municipal de Obras, Nader 

Rodrigues de Souza, solicitando meio fio, aterramento e  pavimentação asfáltica para a 

Travessa Torquato Barros, no Bairro São Sebastião. Que da decisão da Casa se dê 

conhecimento aos meios de comunicação sediados em nossa cidade e aos moradores da 

referida rua.  

9. Proposição nº.123/2019 – Iniciativa do Vereador Emerson Negrão o qual requer, na 

forma regimental que a Casa encaminhe expediente ao Excelentíssimo Senhor Prefeito 

Municipal, Alcides Negrão, projeto de Lei Indicativo que  Dispõe sobre a obrigatoriedade de 

instalação de piso tátil de alerta sob equipamento ou mobiliário urbano para proteger o 

pedestre com deficiência visual no município de Abaetetuba. Que da decisão da Casa se dê a 

conhecer à Adema, APAE, Milton Melo e meios de comunicação. 

Plenário da Câmara Municipal de Abaetetuba: Mário Ferreira Fonseca, em 06 de maio de 

2019.  


