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PAUTA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE ABAETETUBA REALIZADA EM 20 DE 
MARÇO DE 2019. 

 
ORDEM DO DIA:    

PROJETO DE LEI: 

Projeto de Lei nº.036/2018 de iniciativa do Poder Executivo – Que cria o Dia Municipal 

do Agente Comunitário de Saúde – ACS e Agente de Combate as Endemias  - ACE, 

Institui no calendário oficial do município de Abaetetuba-Pa, e dá outras providências; (1ª 

discussão e votação); 

Projeto de Lei nº.040/2018 de iniciativa do Vereador Emerson Negrão – Constitui o 

Círio de Nossa Senhora da Conceição, do Município de Abaetetuba, no Estado do Pará, 

em patrimônio cultural e imaterial do Município de Abaetetuba e dá outras providencias (1ª 

discussão e votação). 

PROPOSIÇÕES: 

 

1. Proposição nº.035/2019 – Iniciativa do Vereador Aluísio Correa o qual requer, na 

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

Alcides Negrão-CHITA, solicitando a instalação de uma luminária, no poste da Travessa 

Atalaia (antiga rua São Francisco), em frente a Igreja de São Benedito, atrás do 

Cemitério Municipal, onde a rua encontra-se às escuras, expondo os moradores a riscos 

constantes. Que da decisão da Casa seja dado conhecimento aos moradores da referida 

via pública, bem como a imprensa local. 

2. Proposição nº.036/2019 – Iniciativa da Vereadora Edileuza Muniz a qual requer que 

a Mesa Executiva encaminhe expediente ao Excelentíssimo Senhor Alcides Eufrásio da 

Conceição Negrão, prefeito do município e à Secretaria Municipal de Educação, para que 

disponibilize a fazer a reforma e ampliação  da Escola Padre Hilário, na comunidade do 

Arienga Rio dando a possibilidade aos alunos de estudarem em uma escola com digna, 

com uma estrutura melhor, proporcionando melhor condição de ensino. Que da decisão 



desta Casa Legislativa se dê conhecimento aos órgãos de imprensa local, STTR, Colônia 

Z-14, AMIA, MORIVA, PARÓQUIA DAS ILHAS, PARÓQUIA DA ESTRADA. 

3.Proposição nº.037/2019 – Iniciativa do Vereador Irmão Edinício o qual requer na 

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

expediente ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal Alcides Negrão-Chita, solicitando 

que o nobre gestor autorize ao setor competente de sua administração, a proceder: a 

conclusão da Unidade Básica de Saúde - UBS, localizada no Rio Tucumanduba. Que da 

decisão desta Casa se dê a conhecer aos meios de comunicação do Município bem como 

aos moradores do Rio Tucumanduba.  

4.Proposição nº.038/2019 – Iniciativa do Vereador Emerson Negrão – 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 de Abaetetuba Alcides Negrão – CHITA e a 

Secretária de Saúde, Senhora Lucilene Ribeiro, solicitando a CONSTRUÇÃO DE UM 

POSTO DE SAÚDE na área que fica dentro do Hospital Santa Rosa na esquina da Rua 

Pedro Borges do Rêgo com a Travessa Altino Costa – Bairro Santa Rosa, para atender às 

necessidades das famílias do citado bairro. Que da decisão da Casa seja dado 

conhecimento aos moradores do Bairro Santa Rosa, e a imprensa de nosso Município.  

5.Proposição nº.039/2019 – Iniciativa do Vereador Fernandes Sabiá o qual requer que 

a Mesa Executiva da Casa, 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 

e da 8ª Travessa do bairro Santa Clara, 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. 

6.Proposição nº.040/2019 – Iniciativa do Vereador Joaquim da Pesca  o qual requer 

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

Municipal solicitando que o nobre gestor em caráter de urgência determine a construção 

de uma ponte de acesso a Escola São Francisco de Assis no Rio da Prata, em face do 

perigo a que estão expostos os alunos, uma vez que estão se utilizando de um miritizeiro 

para acesso a escola o que tem revoltado os moradores da localidade. Que da decisão da 

Casa seja dado a conhecer à Comunidade do Rio da Prata, à Escola São Francisco de 

Assis e aos meios de comunicação local.  

7.Proposição nº.041/2019 – Iniciativa do Vereador Márcio Barreto o qual requer que a 

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

Alcides Negrão, solicitando a reforma do prédio e lotação de  Porteiros  para  E.M.E.I.F 



Doutor João Miranda, localizada na Colônia  Velha, para um melhor atendimento à sua 

demanda escolar. Que da decisão desta Casa se dê a conhecer à Direção da instituição 

escolar acima citada e aos meios de comunicação de nosso Município. 

8.Proposição nº.042/2019 – Iniciativa do Vereador Gilvaldo  o qual requer que a Mesa 

Executiva da Casa, envie expediente ao Excelentíssimo Senhor  ALCIDES NEGRÃO – 

Prefeito Municipal, para que determine a Secretaria de Obras  a realizar em caráter de 

urgência os serviços de terraplenagem  e asfaltamento da Trav. São Miguel, Rua Jáder 

Barbalho e Rua do Castelo. Assim como também seja autorizada a construção em 

concreto da Ponte do Castelo. Que da decisão da Casa se dê a conhecer às Associações 

da Vila de Beja, e aos meios de comunicação do Município de Abaetetuba. 

9.Proposição nº.043/2019 – 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, requerendo a retomada dos serviços dos poços (com 

construção de estrutura para a caixa d água  e tubulações) localizados na Ocupação 

Chicolândia e em frente ao Centro do Idoso no Bairro Algodoal. Que da decisão do 

Plenário seja dado conhecimento à comunidade em questão, e a Imprensa Local.  

10.Proposição nº.044/2019 – Iniciativa do Vereador Sotério Fagundes o qual requer 

que a Mesa Executiva da Casa, envie expediente à sua excelência prefeito Municipal 

Alcides Eufrásio Negrão e à Secretária Municipal de Assistência Social, Ivani Cardim para 

que seja incluído na pauta de construções e reforma da Secretaria Municipal de 

Assistência Social a edificação do muro do CREAM e a Secretaria Municipal de Obras 

para a construção de uma praça em frente ao referido prédio. Reiterando pedido já feito 

através da proposição nº 235/2017 de autoria desse vereador, datada 28/08/2017. Que da 

decisão da Casa Legislativa seja amplamente divulgada à comunidade beneficiada e 

adjacências. 

11.Proposição nº.045/2019 – Iniciativa do Vereador Ezequiel da Cosanpa o qual 

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

Alcides Negrão - CHITA, Prefeito Municipal de Abaetetuba, para a destinação de recursos 

para execução de serviço de limpeza, despoluição e revitalização de toda a bacia 

hidrográfica (rios, furos e igarapés) que banham a Cidade de Abaetetuba. Que da decisão 

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

Plenário da Câmara Municipal de Abaetetuba: Mário Ferreira Fonseca, em 18 de 

março de 2019.  


