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PAUTA Nº.017 -  SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ABAETETUBA 
REALIZADA EM 16 DE SETEMBRO  DE 2020. 
 
ORDEM DO DIA:    

PROJETOS DE LEI: 

1. Projeto de Lei nº.016/2020 de iniciativa do Vereador Gelciney Matos – 

Denomina o Posto de saúde da Localidade Rio Maúba e dá outras providências 

(2ª discussão e votação); 

2. 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 (1ª discussão e votação); 

3. Projeto de Decreto Legislativo nº.002/2020 de iniciativa do Vereador Ademir 

Bitencourt – Dispõe sobre a outorga do Titulo de Cidadã Abaetetubense a Renata 

Gurgel Santos Borges e dá outras providências (única discussão e votação); 

 

PROPOSIÇÕES 

1. Proposição nº.105/2020 de iniciativa do Vereador Emerson Negrão o qual 

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

Senhor Prefeito Municipal de Abaetetuba, Alcides Negrão-Chita, para que determine ao 

setor competente a reestruturação ou construção de um espaço apropriado para 

embarque e desembarque desse fruto tão precioso que é o açaí, no final da Rua 

Frei José Maria de Manaus, próximo ao Matadouro Municipal. Que da decisão da Casa 

seja dado conhecimento aos meios de comunicação de nosso município; 

2. Proposição nº.106/2020 de iniciativa do Vereador  Fernandes Sabiá o qual 

requer que a Mesa Executiva da Casa Legislativa envie expediente a Secretaria de 

Transportes - SETRAN solicitando a construção de 02 (duas) Lombadas na PA 151, vila 



Brasília, (estrada que vai para Igarapé Miri). Com o objetivo de dar maior segurança a 

todos, inclusive às pessoas que trafegam pelos citados Logradouros. Que da decisão 

da Casa se dê conhecimento aos moradores da localidade. 

3. Proposição nº.107/2020 de iniciativa do Vereador Ezequiel da Cosanpa o 

qual requer que a Mesa Executiva da Casa Legislativa envie expediente ao 

Excelentíssimo Senhor Governador do Pará Helder Barbalho, solicitando a ampliação e 

modernização do Sistema de abastecimento de água da cidade de Abaetetuba, 

transformando-o em um Sistema de captação de água do rio. Reiterando pedido já 

solicitado por este Vereador através da Proposição nº. 019/2019, datado em 

01/03/2019. Que da decisão da Casa se dê a conhecer aos nossos munícipes através 

dos meios de comunicação de nossa cidade. 

4. Proposição nº.108/2020 de iniciativa dos Vereadores Joaquim da Pesca e 

Emerson Negrão, os quais requerem que a Mesa Executiva da Casa Legislativa envie 

expediente ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Alcides Negrão – CHITA, solicitando para 

a Localidade do Campopema a CONSTRUÇÃO DE UMA ESTAÇÃO DE ÁGUA, as 

proximidades do Barco Panacarica para atender a população da referida Comunidade. 

Que da decisão da Casa se dê a conhecer a Comunidade do Campopema e aos meios 

de comunicação de nosso Município. 

5. Proposição nº.109/2020 de iniciativa do Vereador  Joaquim da Pesca o qual 

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

Senhor Prefeito Municipal para que autorize a Secretaria competente a realizar serviços 

de terraplenagem e pavimentação asfáltica na Rua Siqueira Mendes, no Bairro 

Algodoal, atendendo assim pleito a nós feito por seus Moradores. Que da decisão da 

Casa se dê conhecimento aos órgãos de imprensa deste Município, e aos moradores 

da Rua Siqueira Mendes. 

6. Proposição nº.110/2020 de iniciativa do Vereador Josenildo Vilhena o qual 

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

Senhor Prefeito Municipal, Alcides Negrão-Chita para que encaminhe à Secretária 

Municipal de Saúde, Senhora Lucilene Ribeiro a demanda para que tome as 

providências necessárias para a aquisição de uma ambulância para a tender a 

demanda da localidade. Que da decisão da Casa seja dado a conhecer aos moradores 

da referida comunidade e meios de comunicação em geral.  



7. Proposição nº.111/2020 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 de Abaetetuba, para que direcione 

ao setor competente de sua administração, serviço de aterro, terraplenagem e meio-

fio na Ocupação Nova Liberdade (COMPASA). Que da decisão da Casa se dê a 

conhecer aos meios de comunicação de nosso Município e aos moradores do citado 

local. 

8. Proposição nº.112/2020 de iniciativa do Vereador Sotério Fagundes, o qual 

requer que a Mesa Executiva da Casa Legislativa envie expediente ao prefeito Alcides 

Eufrásio Negrão, após aprovação em plenário, requerimento de fornecimento de 

iluminação pública para a Rua Tancredo Neves, Bairro São João com troca de 

lâmpadas e funcionamento das mesmas. Que da decisão da Casa Legislativa seja 

amplamente divulgada nas comunidades e nos meios de Comunicação (Rádio Guarany 

e Rádio Conceição).   

9. Proposição nº.113/2020 de iniciativa do Vereador Gelciney Matos-GEL, o 

qual requer que a Mesa Executiva da Casa Legislativa envie expediente ao 

Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Abaetetuba – Alcides Negrão – CHITA, 

Prefeito Municipal de Abaetetuba, para que determine ao setor competente a 

INSTALAÇÃO DE 02 (DUAS) LIXEIRAS no Bairro Aviação (Bacabeira) às 

proximidades do Campo Bacabeira, atendendo assim solicitação dos moradores do 

referido Bairro. Que da decisão da Casa seja dado conhecimento aos moradores do 

Bairro Aviação (Bacabeira) e aos meios de comunicação de nosso Município. 

10. Proposição nº.114/2020 de iniciativa do Vereador Ademir Bitencourt, o qual 

requer que a Mesa Executiva da Casa Legislativa envie expediente ao Gabinete do 

Excelentíssimo Senhor Prefeito, ALCIDES EUFRÁSIO DA CONCEIÇÃO NEGRÃO, a 

cerca da construção de um posto de saúde na comunidade do rio Maracapucu – 

Comunidade do Palmar, o qual deverá garantir os serviços básicos de saúde, como 

atendimento de urgência, consultas médicas, medicamentos, sala de vacinação, dentre 

outros. Requeiro ainda que seja dada publicidade a esse ato. 

11. Proposição nº.115/2020 de iniciativa do Vereador Edileuza Muniz, a qual 

requer que a Mesa Executiva da Casa Legislativa envie expediente a Secretária 

Municipal de Saúde, senhora Lucilene Ribeiro a tomar providências necessárias para a 

realização do processo seletivo de Agentes Comunitários de Saúde para as áreas que 



ainda se encontram descobertas, para darmos respostas aos anseios da população 

abaetetubense.  Que da decisão da Casa seja dado a conhecer a Comunidade, ao 

Conselho Municipal de Saúde, ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais - STTR, Paróquia 

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

12. Proposição nº.116/2020 de iniciativa do Vereador Aluisio Correa, o qual 

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

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

determine à Secretaria de Obras a realização dos serviços de:  Limpeza,retirada de 

bloquetes, aterro e pavimentação asfáltica em toda a extensão da Travessa Major 

Frederico da Gama Costa,  bairro Centro, nesta cidade de Abaetetuba. Que da decisão 

da Casa seja dado conhecimento aos moradores da citada travessa e aos meios de 

comunicação de nosso município. 

13. Proposição nº.117/2020 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 que seja determinado à Secretaria de Obras a conclusão do 

CAIS em concreto, com rampa de acessibilidade, em frente a Unidade Básica de 

Saúde – UBS, do Rio Maracapucu Sagrado. Que da decisão da Casa se dê a 

conhecer à Comunidade do Rio Maracapucu Sagrado bem como aos meios de 

comunicação do Município de Abaetetuba.  

 

PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ABAETETUBA: MARIO FERREIRA 

FONSECA, EM 14 DE SETEMBRO  DE 2020. 


