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PAUTA Nº. 012 -  SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ABAETETUBA 
REALIZADA EM 12 DE AGOSTO DE 2020. 
 
ORDEM DO DIA: 

 

PROPOSIÇÃO Nº. 058/2020 – Iniciativa do Vereador Aluisio Corrêa – o qual requer 

na forma regimental, que a Mesa Diretora da Casa envie 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. 

PROPOSIÇÃO Nº. 059/2020 – Iniciativa da Vereadora – a qual requer na forma 

regimental, que a Mesa Diretora da Casa envie expediente ao Excelentíssimo Senhor Alcides 

Negrão – CHITA, Prefeito Municipal de Abaetetuba, solicitando pavimentação asfáltica, meio 

fio e terraplenagem da Travessa ALTINO COSTA, localizada no bairro Santa Rosa. Que da 

decisão da Casa seja dado conhecimento aos meios de comunicação de nosso Município. 

PROPOSIÇÃO Nº. 060/2020 – Iniciativa do Vereador Josenildo Vilhena – o qual 

requer na forma regimental, que a Mesa Diretora da Casa envie expediente ao Senhor Alcides 

Negrão – CHITA, solicitando a CONSTRUÇÃO DA CONCHA ACÚSTICA DA PRAÇA 

FRANCISCO AZEVEDO MONTEIRO (PRAÇA DA BANDEIRA), como forma de 

verdadeiramente atender aos interesses públicos, de todos os credos religiosos, ofertando 

acesso a todos. 

PROPOSIÇÃO Nº. 061/2020 – Iniciativa do Vereador Marcio Barreto – o qual requer 

na forma regimental, que a Mesa Diretora da Casa envie expediente ao Excelentíssimo SR. 

ALCIDES NEGRÃO, Prefeito Municipal, solicitando que autorize a secretaria de obras a realizar 

REVITALIZAÇÃO DO RAMAL DO GUAJARA DE BEJA para atender aos moradores dos 

citados logradouros. Que da decisão desta Casa seja dado conhecimento aos moradores do 

ramal do Guajará de Beja e aos meios de comunicação do município para divulgação. 



PROPOSIÇÃO Nº. 062/2020 – Iniciativa do Vereador Regi Mota– o qual requer na 

forma regimental, que a Mesa Diretora da Casa envie expediente ao Excelentíssimo Senhor 

Prefeito Municipal de Abaetetuba, Senhor Alcides Negrão – CHITA, solicitando do nobre gestor 

o CRONOGRAMA COMPLETO dos serviços de asfaltamento nas ruas de nossa Cidade, bem 

como as datas previstas de início e término de tais serviços, para que possamos manter nossa 

população informada sobre tais obras. Que da decisão da Casa se dê a conhecer aos meios de 

comunicação de nosso Município.  

PROPOSIÇÃO Nº. 063/2020 – Iniciativa do Vereador Ezequiel da Cosanpa – o qual 

requer na forma regimental, que a Mesa Diretora da Casa envie expediente ao Excelentíssimo 

Senhor Prefeito Municipal Alcides Negrão - CHITA, para que direcione ao setor competente de 

sua administração, solicitando que seja viabilizada a Revitalização com Terraplenagem e 

Sistema de Drenagem Pluvial do Ramal das Mangueiras localizado na Colônia Velha, 

Zona Rural do Município de Abaetetuba. Que da decisão da Casa se dê a conhecer aos 

moradores e aos meios de comunicação de nosso Município. 

PROPOSIÇÃO Nº. 064/2020 – Iniciativa do Vereador Fernandes Sabiá – o qual 

requer na forma regimental, que a Mesa Diretora da Casa envie expediente ao Excelentíssimo 

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

nobre gestor autorize a Secretaria de obras a realizar  os serviços de LIMPEZA e 

ATERRAMENTO dos ramais Santo Expedito, Caeté e Maringá, para que os moradores 

possam trafegar com tranquilidade. Que da decisão da Casa seja dado conhecimento aos 

moradores da localidade. 

PROPOSIÇÃO Nº. 065/2020 – Iniciativa do Vereador Gelciney Matos-GEL – o qual 

requer na forma regimental, que a Mesa Diretora da Casa envie expediente ao Excelentíssimo 

Senhor Prefeito Municipal de Abaetetuba Senhor Alcides Negrão – CHITA, solicitando a 

implantação de um: CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL–CRAS na 

Localidade JARUMÃ, para atender moradores do local e adjacências. Que da decisão da Casa 

seja dado conhecimento aos moradores do JARUMÃ e a imprensa local. 

PROPOSIÇÃO Nº. 066/2020 – Iniciativa do Vereador Sotério Fagundes – o qual 

requer na forma regimental, que a Mesa Diretora da Casa envie expediente à Sua Excelência 

Prefeito Municipal, Alcides Eufrásio Negrão e à Secretária Municipal de Educação, Maria do 

Socorro Figueiró, solicitando a reforma e a conclusão do muro da Escola Municipal de 

Ensino Fundamental São Benedito, na comunidade do Bacuri, bem como, que o espaço 

seja transformado em um ambiente favorável para os alunos. Que da decisão da Casa 

Legislativa seja amplamente divulgada à comunidade beneficiada e adjacências. 

PROPOSIÇÃO Nº. 067/2020 – Iniciativa dos Vereadores Regi Mota e Sotério 

Fagundes – os quais requerem na forma regimental, que a Mesa Diretora da Casa envie 



expediente ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Abaetetuba, Alcides Negrão, 

solicitando uma alternativa para os profissionais que foram exonerados dos cargos de 

profissional de apoio escolar, vigias, serventes e demais profissionais, e que portanto estão 

sem nenhuma retaguarda para o sustento de suas famílias, uma vez que não podem mais 

fazer cadastro para receber auxilio do governo em face da pandemia causada pelo 

Coronavirus. Bem como que o gestor estude a possibilidade de não exonerar mais nenhum 

servidor em tais condições.  Que da decisão da Casa Legislativa seja encaminhado expediente 

à imprensa local para divulgação.  

PROPOSIÇÃO Nº. 068/2020 – Iniciativa do Vereador Gilvaldo Quaresma-PV – o 

qual requer na forma regimental, que a Mesa Diretora da Casa envie expediente ao 

Excelentíssimo Senhor ALCIDES EUFRÁSIO DA CONCEIÇÃO NEGRÃO, Prefeito Municipal 

deste município, solicitando que seja determinada à Secretaria de Obras a urgente 

CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DO MURO QUE DIVIDE OS DOIS PRÉDIOS, 

INSTALAÇÃO DO PORTÃO DO PRÉDIO, BEM COMO O ATERRAMENTO DA FRENTE DO 

SERVIÇO DO CAPS/AD Dom ÂNGELO FROSI, afim de que o processo de atendimento não 

sejam prejudicado pelas condições em que referido espaço se apresenta.  

 

PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ABAETETUBA: MARIO FERREIRA FONSECA, 
EM 10 DE AGOSTO DE 2020. 
 


