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PAUTA Nº. 014 - SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ABAETETUBA 
REALIZADA EM 26 DE AGOSTO DE 2020. 
 
ORDEM DO DIA: 

PROPOSIÇÃO Nº. 079/2020 – INICIATIVA DA VEREADORA EDILEUZA MUNIZ – a qual 

requer que a Mesa Diretora da Casa Legislativa envie expediente ao Senhor Prefeito municipal 

Alcides Eufrásio da Conceição Negrão-Chita, para que cumpra o dever de autorizar a 

secretaria de Obras e Viação do Município a promover serviços de aterro e terraplenagem no 

RAMAL ARIENGA CENTRO, para garantir a todos e todas que moram e utiliza o referido ramal 

a dignidade necessária que os mesmos têm direito, no ir e vir em seu dia a dia. Que da decisão 

da Casa seja dado a conhecer à Comunidade local, ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais - 

STTR, Paróquia das Ilhas, Z-14 Colônia de Pescadores, MORIVA e Meios de comunicação em 

geral. 

PROPOSIÇÃO  Nº.080/2020 – INICIATIVA DO VEREADOR IRMÃO EDINÍCIO – o qual requer 

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

Negrão–CHITA, Prefeito Municipal de Abaetetuba, solicitando a Reativação do Posto de 

Saúde na Comunidade Santa Terezinha (Rio Furo Grande), com todos os equipamentos 

necessários para o bom funcionamento do mesmo. Solicitamos ainda 02 (dois) profissionais da 

área da saúde para atuarem no local. Que da decisão do Plenário seja dado conhecimento aos 

moradores do Rio Furo Grande e aos meios de comunicação do Município. 

PROPOSIÇÃO  Nº.081/2020 – INICIATIVA DO VEREADOR FERNANDES SABIÁ – o qual 

requer que a Mesa Diretora da Casa Legislativa envie expediente ao Excelentíssimo Senhor 

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

contratado por lei, um (a) AGENTE DE SAÚDE para o Rio Maracapucu – Ipiramanha, 

atendendo assim solicitação dos moradores da localidade supracitada, onde existe um número 

expressivo de Famílias e que estão desassistidas por esse profissional da Saúde. Que da 

decisão da Casa seja dado conhecimento aos moradores da localidade. 

PROPOSIÇÃO  Nº.082/2020 – INICIATIVA DO VEREADOR  JOSENILDO VILHENA – o qual 

requer que a Mesa Diretora da Casa Legislativa envie expediente ao Excelentíssimo Senhor 



Prefeito Municipal, Alcides Negrão-CHITA e setor competente de sua gestão, solicitando a 

Ativação do semáforo entre a Avenida São Paulo e travessa João de Deus, para melhorar o 

fluxo e garantir a segurança, além de ordenar e melhorar o trânsito no local. Que da decisão da 

Casa seja dado conhecimento aos meios de comunicação. 

PROPOSIÇÃO  Nº.083/2020 – INICIATIVA DO VEREADOR  MARCIO BARRETO – o qual 

requer que a Mesa Diretora da Casa Legislativa envie expediente ao Excelentíssimo Senhor 

Alcides Negrão – CHITA, Prefeito Municipal de Abaetetuba, solicitando revitalização, asfalto e 

meio fio na ALAMEDA CIPRIANO, (ao lado do Bar do Amigo). Que da decisão da Casa seja 

dado conhecimento aos meios de comunicação de nosso Município, bem como aos moradores 

da citada alameda. 

PROPOSIÇÃO  Nº.084/2020 – INICIATIVA DO VEREADOR  SOTÉRIO FAGUNDES – o qual 

requer que a Mesa Diretora da Casa Legislativa reiterando as Proposições 077/2018 de 

16/04/2018 e 099/2019 de 22/04/2019 envie expediente ao Prefeito Alcides Negrão e ao 

Secretário Municipal de Obras Nader Rodrigues solicitando a  revitalização da ciclovia no 

perímetro compreendido entre a Rua Joaquim Mendes Contente até o Trevo de Beja com 

expansão e ampliação ao Tijucaquara, limite urbano estabelecido pela Lei nº 279 de outubro de 

2009; e, implantação de ciclovia do trevo de Beja até o limite do Bairro Jarumã. Que a decisão 

desta Casa seja amplamente divulgada nos meios de comunicação.  

PROPOSIÇÃO  Nº.085/2020 – INICIATIVA DO VEREDOR ADEMIR BITENCOURT – o qual 

requer que a Mesa Diretora desta Casa no uso de suas atribuições, realize uma audiência 

pública, para dialogar com a sociedade abaetetubense a cerca do projeto de nossa autoria que 

visa o combate da violência obstétrica. E que sejam encaminhados convites a todas as 

organizações sociais, populares e povo em geral. E ainda que seja dada publicidade a este ato. 

PROPOSIÇÃO  Nº.086/2020 – INICIATIVA DO VEREADOR  ALUISIO CORREA – o qual 

requer que a Mesa Diretora da Casa Legislativa envie expediente ao Prefeito Municipal de 

Abaetetuba, Alcides Negrão – CHITA, solicitando serviços de limpeza, piçarramento e abertura 

das valas de escoamento de água, para que os moradores do referido Ramal possam trafegar 

com mais segurança. Que da decisão da Casa se dê conhecimento aos meios de comunicação 

e aos moradores do referido Ramal. 

PROPOSIÇÃO  Nº.087/2020 – INICIATIVA DO VEREADOR  EZEQUIEL DA COSANPA – o 

qual requer que a Mesa Diretora da Casa Legislativa envie expediente ao Excelentíssimo 

Senhor Prefeito Municipal Alcides Negrão - CHITA, e Secretário Municipal de Obras Senhor 

Nader Rodrigues, solicitando a REFORMA, CONSTRUÇÃO, COBERTURA E ILUMINAÇÃO DA 

QUADRA ESPORTIVA (Camilo Dias) da Comunidade São Francisco de Assis, no Bairro 

Francilândia. Reiterando pedido que já foi solicitado por este Vereador através da 

Proposição nº.108/2019, datada em 02/05/2019 para atender 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.  

PROPOSIÇÃO  Nº.088/2020 – INICIATIVA DO VEREADOR  GILVALDO QUARESMA – o 

qual requer que a Mesa Diretora da Casa Legislativa envie expediente ao Excelentíssimo 

Senhor Helder Barbalho Governador do Estado do Pará solicitando que seja determinado em 

caráter de urgência a implantação de ACOSTAMENTO na PA-403, no trecho entre o trevo do 

município de Abaetetuba e Vila de Beja, perímetro onde tem havido vários acidentes, inclusive 

ultimamente com duas vítimas fatais. Que da decisão da Casa se dê a conhecer ao Exmo. Sr. 

ALCIDES NEGRÃO, Prefeito Municipal de Abaetetuba e aos meios de comunicação deste 

município. 

PROPOSIÇÃO  Nº.089/2020 – INICIATIVA DO VEREADOR  JOAQUIM DA PESCA – o qual 

requer que a Mesa Diretora da Casa Legislativa envie 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, no sentido de que sejam efetuados trabalhos de limpeza, retirada 

de entulhos e pavimentação asfáltica na 9ª Rua do Bairro São Domingos da Angélica – Rua 

Joaquim Nunes, para assegurar a dignidade do povo que ali efetivou sua moradia. Que da 

decisão da Casa Legislativa se dê conhecimento aos moradores do referido Bairro, e imprensa 

local. 

PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ABAETETUBA: MARIO FERREIRA FONSECA, 
EM 24 DE AGOSTO DE 2020. 
 


