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PAUTA Nº. 004 - SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ABAETETUBA 
REALIZADA EM 10 DE MARÇO DE 2020. 
 
ORDEM DO DIA: 

PROJETOS DE LEI: 

1. PROJETO DE LEI Nº. 001/2020 – INICIATIVA DO VEREADOR FERNANDES 

ANSELMO – DISPÕE SOBRE A IMPLANTAÇÃO DE BEBEDOUROS E 

COMEDOUROS PARA CÃES EM ESPAÇO PÚBLICO OU PRIVADO DO 

MUNICÍPIO DE ABAETETUBA (1ª DISCUSSÃO E VOTAÇÃO); 

2. PROJETO DE LEI Nº. 002/2020 – INICIATIVA DOS VEREADORES GEL E ADEMIR 

– AUTORIZA A REALIZAÇÃO DE FESTAS DURANTE A QUADRA JUNINA QUE 

TENHAM POR OBJETIVO RESGATAR AS TRADIÇÕES CULTURAIS DA ÉPOCA 

EM AMBIENTES FECHADOS OU ABERTOS EM LOUGRADOUROS PÚBLICOS  

OU PARTICULAREES DA ÁREA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE 

ABAETETUBA (1ª DISCUSSÃO E VOTAÇÃO). 

 

PROPOSIÇÕES: 

 

1.Proposição nº.028/2020 – Iniciativa do Vereador Aluisio Correa  - o qual requer, na forma 

regimental que a Casa encaminhe expediente ao Excelentíssimo Senhor Alcides Eufrásio da 

Conceição Negrão-CHITA, Prefeito Municipal, solicitando aterro, meio-fio e asfalto na Travessa 

João Nery, Avenida Hildo Tavares Carvalho e Avenida Jerônimo Marques Rodrigues, no bairro São 

Sebastião. Que da decisão da Casa seja dado conhecimento à Associação de moradores do 

referido bairro e os meios de comunicação de Abaetetuba. 

2.Proposição nº.029/2020 – 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, solicitando que o nobre gestor autorize ao setor competente de sua 

administração, a proceder: o envio de um representante da SEMOB à Escola Nossa Senhora 

de Guadalupe juntamente com um representante da SEMEC para que a Secretaria tenha 



conhecimento da situação em face das rachaduras no prédio maximizadas com a maré alta, 

o que tem gerado insegurança às famílias cujos filhos são alunos da escola. Que da decisão 

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

daquela região. 

3. Proposição nº.030/2020 – Iniciativa do Vereador Emerson Negrão  - o qual requer, na 

forma regimental que a Casa encaminhe expediente ao Excelentíssimo Senhor Prefeito 

Municipal, Alcides Negrão – CHITA, e ao Senhor Nader Rodrigues de Souza, Secretário 

Municipal de Obras, solicitando em caráter de urgência serviços de canaletas ou 

tubulações na Rua José Pinheiro Baia, esquina com a Travessa Philo Nery e esquina com 

a Travessa Altino Costa – Bairro Santa Rosa, para que não haja risco àqueles que por ali 

trafegam. Que a decisão da Casa se dê a conhecer aos moradores de tal logradouro público 

e aos meios de comunicação de nossa cidade; 

4. Proposição nº.031/2020 – Iniciativa do Vereador Ezequiel da Cosanpa - o qual requer, na 

forma regimental que a Casa encaminhe expediente ao Excelentíssimo Senhor Alcides Negrão 

- CHITA, Prefeito Municipal de Abaetetuba, bem como ao Governo do Estado e ao Ministério do 

Meio Ambiente 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. Que da 

decisão da Casa se dê a conhecer aos nossos munícipes através dos meios de comunicação 

de nossa cidade.  

5. Proposição nº.032/2020 – Iniciativa do Vereador Fernandes Sabiá - o qual requer, na forma 

regimental que a Casa encaminhe expediente ao Exmº. Senhor Alcides Eufrásio da Conceição 

Negrão – Chita, Prefeito Municipal, que determine à Secretaria de Obras, uma equipe  para 

consertar uma ponte de tubos que se rompeu no Ramal Camurituba Beira, prejudicando o 

Transporte em geral principalmente a questão do transporte escolar. Que da decisão da Casa, 

seja dado a conhecer aos moradores da localidade. 

6. Proposição nº.033/2020 – Iniciativa do Vereador Josenildo Vilhena - 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 revitalização da Trav. 

Benedito Monteiro, Bairro Aviação. Que da decisão da Casa se dê a conhecer aos meios de 

Comunicação sediados em nossa cidade. 

7. Proposição nº.034/2020 – Iniciativa do Vereador Marcio Barreto - o qual requer, na forma 

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

Alcides Negrão - CHITA, solicitando que o nobre gestor transforme o campo existente em frente 

à Escola Leonardo Negrão, próximo a Igreja São Francisco de Assis, Bairro Francilândia, em 

um COMPLEXO ESPORTIVO, contendo todos os equipamentos necessários para os usuários 

do citado espaço esportivo, e com isso tirar muitos dos jovens do local de situações de 

vulnerabilidade social. Que da decisão da Casa se dê conhecimento aos moradores do bairro 

Francilândia e aos meios de comunicação de nosso Município. 



8. Proposição nº.035/2020 – Iniciativa da Vereadora Edileuza Muniz - a qual requer, na forma 

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

Conceição Negrão, solicitando reforma e ampliação da Escola  HONORINA MARTINS  – 

Ramal do Curupré-Miri dando a possibilidade aos alunos de estudar em uma escola digna, com 

uma estrutura melhor, proporcionando melhores condições de ensino. Que da decisão da Casa 

se dê a conhecer à Comunidade local e comunidades vizinhas, meios de comunicação local, 

Sindicato dos Trabalhadores Rurais, Paróquia das llhas. 

9. Proposição nº.036/2020 – 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, para que cumpra o dever de autorizar a Secretaria de 

Obras e Viação do Município, para promover o serviço de TAPA BURACOS na Travessa 

São Paulo entre a Avenida São Paulo e Haroldo 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. 

10. Proposição nº.037/2020 – Iniciativa do Vereador Ademir Bitencourt - o qual requer, na 

forma regimental que a Casa encaminhe expediente ao Gabinete do Excelentíssimo Senhor 

Prefeito, ALCIDES EUFRÁSIO DA CONCEIÇÃO NEGRÃO propondo a construção de um 

Hospital Municipal que possa atender fundamentalmente as demandas de Internações, 

Clinica Médica, Obstetrícia, Cirurgias Eletivas, Consultas Ambulatoriais e uma Urgência 

para desafogar a UPA. Sugerimos que para tanto pudesse ser aproveitado o prédio da 

Unidade Básica de Saúde Roberto Contente que hoje se encontra em reforma para que não 

houvesse a necessidade de despesas adicionais com aluguel ou compra de outro espaço.  

Requeiro ainda que seja dada publicidade a esse ato. 

11. Proposição nº.038/2020 – Iniciativa do Vereador Gelciney Matos-GEL - o qual requer, na 

forma regimental que a Casa encaminhe expediente ao Excelentíssimo Senhor Prefeito 

Municipal de Abaetetuba, para que o mesmo determine à Fundação Cultural Abaetetubense, a 

organização e realização de UM CAMPEONATO INTERMUNICIPAL DE QUADRILHAS, com 

locais adequados para as Delegações participarem do Campeonato, e que haja também 

premiações para aquelas que forem as campeãs. Que da decisão da Casa se dê a conhecer 

aos meios de comunicação de nosso Município. 

12. Proposição nº.039/2020 – Iniciativa do Vereador Gilvaldo Quaresma-GIL - o qual requer, na 

forma regimental que a Casa encaminhe expediente ao Excelentíssimo Senhor ALCIDES 

EUFRÁSIO DA CONCEIÇÃO NEGRÃO, Prefeito Municipal deste município, solicitando que 

seja determinada à Secretaria Municipal de Obras a terraplenagem no Ramal Castanhal I 

(Avenida Desembargador Felício Pontes), especialmente nas travessas 20, 21 e 23 de 

Setembro para que dessa forma os moradores e indivíduos que ali trafegam tenham conduções 

adequadas para sua locomoção. Que da decisão da Casa se dê a conhecer à comunidade 



residente no Castanhal I, assim como aos meios de comunicação do município de Abaetetuba.

  

PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ABAETETUBA: MARIO FERREIRA FONSECA, EM 09 

DE MARÇO DE 2020.  


