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PAUTA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL 
DE ABAETETUBA REALIZADA EM 02 DE MAIO DE 2019. 

 
ORDEM DO DIA:    

PROPOSIÇÕES: 

 

1.Proposição nº.104/2019 – Iniciativa do Vereador Aluísio Corrêa o qual requer, na forma 

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

Alcides Eufrásio da Conceição Negrão, e ao Ilustríssimo Senhor Secretário Municipal de Obras, 

Nader Rodrigues de Souza, solicitando em caráter de urgência, serviços de tapa-buraco, na 

Rua Nova V, precisamente na esquina da Praça da Igreja Divino Espírito Santo, Bairro Aviação, 

protegendo assim a integridade física daqueles que precisam transitar pelo local citado. Que da 

decisão da Casa se dê conhecimento aos moradores da  Rua Nova V, bairro Aviação e aos 

meios de comunicação sediados em nossa cidade.  

2.Proposição nº.105/2019 – Iniciativa da Vereadora Edileuza e outros os quais requerem, 

na forma regimental que a Mesa Diretora da Câmara envie convite ao Secretário de 

Administração e ao Gerente do Banco Santander para prestarem esclarecimentos sobre de 

como se deu o convênio entre Prefeitura de Abaetetuba e Banco Santander e como serão os 

pagamentos dos servidores municipais de Abaetetuba. Que da decisão da Casa se dê a 

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

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

publicidades. 

3. Proposição nº.106/2019 – Iniciativa da Vereadora Edileuza e do Vereador Ademir  os 

quais requerem, na forma regimental que a Mesa Diretora da Casa envie convite ao Senhor 

Prefeito Municipal Alcides Eufrásio da Conceição Negrão, para uma reunião na Câmara 

Municipal para discutir sobre as problemáticas do município que perduram e urgem por 

solução. 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. 

4.Proposição nº.107/2019 – Iniciativa do Vereador Ezequiel da Cosanpa o qual requer, na 

forma regimental que a Casa encaminhe expediente ao Excelentíssimo Senhor Prefeito 

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

solicitando REFORMA, CONSTRUÇÃO, COBERTURA  e  ILUMINAÇÃO DA QUADRA 

ESPORTIVA da Comunidade do São Francisco de Assis, no Bairro Francilândia para atender a 

uma solicitação da comunidade. Que da decisão da Casa se dê a conhecer aos meios de 

comunicação de nosso Município e aos moradores do Bairro Francilândia.  

5.Proposição nº.108/2019 – Iniciativa do Vereador Gelciney Matos-GEL o qual requer, na 

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

– CHITA, solicitando a construção de um Muro e Alambrado no Campo da Angélica,  localizado 

atrás da Escola Pedro Ferreira Costa, no Bairro São Domingos da Angélica, (Comunidade São 

Domingos de Gusmão), para atender aqueles moradores, que usam o citado campo para suas praticas 

esportivas, com isso fazer frente ao ócio e a violência, prezando sempre pela qualidade de vida. Que da 

decisão da Casa seja dado conhecimento aos moradores da Comunidade São Domingos de Gusmão e 

aos meios de comunicação aqui existentes. 

6.Proposição nº.109/2019 – 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 

Municipal de Obras a executar serviço de limpeza e OPERAÇÃO TAPA BURACOS, na 2ª e 3ª 

Rua da Ocupação ULTRALAR, neste Município. Que da decisão da Casa se dê a conhecer aos 

moradores da Ocupação Ultralar, e aos meios de comunicação do Município de Abaetetuba. 

7.Proposição nº.110/2019 – Iniciativa do Vereador Josenildo Vilhena o qual requer, na 

forma regimental que a Casa encaminhe expediente a Casa realize  Audiência Pública para 

discutir  a implantação urgente da Guarda Municipal, conforme projeto de Lei indicativo, 

encaminhado ao Executivo depois de aprovado anualmente por proposição  em 2014, 2015, 

2016  à então Prefeita Francineti Carvalho e em 2017 e 2018 ao Prefeito atual. Que da decisão 

da Casa seja dado conhecimento aos meios de comunicação, associações de moradores, 

CDL, Observatório Social, Moriva, Amia, STR, Z-14, Sintepp e Paróquia das ilhas. 

8.Proposição nº.111/2019 – Iniciativa do Vereador Sotério Fagundes o qual requer, na 

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

Negrão e à Secretária Municipal de Educação, Socorro Figueiró, solicitando a construção de 

um espaço de convivência (mini praça) em frente à Escola Dr. Ronald Ferreira, localizado na 

Rodovia Dr. João Miranda, bairro Castanhal. Que da decisão da Casa Legislativa seja 

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

Rádio Conceição).  



9.Proposição nº.112/2019 – Iniciativa do Vereador José Edinício 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 pavimentação asfáltica e operação tapa buracos para a Rua 

José Latino Lídio da Silva, Bairro Santa Rosa. Que da decisão da Casa se dê conhecimento 

aos meios de comunicação sediados em nossa cidade e aos moradores da referida rua. 

10.Proposição nº.113/2019 – 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: meio-fio, e asfaltamento da 5ª e da 6ª Travessas 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. 

11.Proposição nº.114/2019 – Iniciativa do Vereador Ademir Bitencourt o qual requer, na 

forma regimental que a Mesa Diretora desta Casa que, no uso de suas atribuições, realize uma 

audiência pública para tratarmos sobre esses atos criminosos nas ilhas e ramais de 

Abaetetuba. E que sejam encaminhados convites a todas as organizações sociais, populares e 

povo em geral. E ainda que seja dada publicidade a este ato. 

Plenário da Câmara Municipal de Abaetetuba: Mário Ferreira Fonseca, em 30 de abril de 

2019.  


