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PAUTA Nº. 023 - SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ABAETETUBA 
REALIZADA EM 21 DE OUTUBRO DE 2020. 
ORDEM DO DIA: 

 

PROPOSIÇÕES:  

 

1. PROPOSIÇÃO Nº. 150/2020 – Iniciativa do Vereador Irmão Edinício – o qual requer 

que a Mesa Executiva encaminhe expediente ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de 

Abaetetuba Senhor Alcides Negrão – CHITA, solicitando a implantação de um: CENTRO DE 

REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL–CRAS no Rio Tucumanduba, na localidade das 

ilhas de Abaetetuba, pois o mesmo será de grande importância para essa Localidade que tanto 

necessita dos serviços sócio assistenciais. Que da decisão da Casa seja dado conhecimento 

aos moradores da Localidade Rio Tucumanduba e a imprensa local. 

2. PROPOSIÇÃO Nº. 151/2020 – Iniciativa da Vereadora Edileuza Muniz – a qual requer 

que a Mesa Executiva encaminhe expediente ao Excelentíssimo Senhor Alcides Negrão- 

CHITA, Prefeito deste Município, solicitando a construção de um Posto de Saúde no Bairro São 

Lourenço, para atender aos moradores da Localidade. 

3. PROPOSIÇÃO Nº. 152/2020 – Iniciativa do Vereador Ezequiel da Cosanpa  – o qual 

requer que a Mesa Executiva encaminhe expediente ao Excelentíssimo Senhor Prefeito 

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

administração, solicitando que seja viabilizada a Retirada de Entulhos, Revitalização com 

terraplenagem, assim como Iluminação Pública e a Pavimentação Asfáltica, na Travessa  

Manoel Costa no Bairro Mutirão. Que da decisão da Casa se dê a conhecer aos moradores 

da citada travessa e aos meios de comunicação de nosso Município. 

4. PROPOSIÇÃO Nº.153/2020 – Iniciativa do Vereador Fernandes Sabiá  – o qual 

requer que a Mesa Executiva encaminhe expediente ao Excelentíssimo Senhor Prefeito 

Municipal, Alcides Negrão – CHITA, solicitando que o nobre gestor autorize o setor responsável 



pela iluminação pública, a execução do serviço de reposição de lâmpadas de Led, na praça 

Santo Antonio no bairro Mutirão. Que da decisão da Casa se dê a conhecer aos meios de 

comunicação e os moradores do Bairro Mutirão. 

5. PROPOSIÇÃO Nº.154/2020 – Iniciativa do Vereador Josenildo Vilhena  – o qual 

requer que a Mesa Executiva encaminhe expediente ao Prefeito Municipal senhor Alcides 

Negrão – CHITA, veemente apelo em nome do interesse público, para que seja construído o 

tão sonhado AUDITÓRIO PÚBLICO, que seria uma resposta as necessidades de nossa 

sociedade de ter um espaço digno para realizar debates de seu interesse. Que da decisão da 

Casa se dê conhecimento aos órgãos de comunicação, Associação Comercial, Observatório 

Social, Associações de Bairros e as Escolas de Ensino Médio e Fundamental. 

6. PROPOSIÇÃO Nº.155/2020 – Iniciativa do Vereador Marcio Barreto – o qual requer 

que a Mesa Executiva encaminhe expediente ao Excelentíssimo SR. ALCIDES NEGRÃO, 

Prefeito Municipal, solicitando que autorize a secretaria de obras a realizar SERVIÇOS DE 

LIMPEZA E ATERRAMENTO DA AVENIDA DESEMBARGADOR FELÍCIO PONTES (RAMAL 

CASTANHAL I) para atender aos moradores do citado local. Que da decisão desta Casa seja 

dado conhecimento aos moradores do local. 

7. PROPOSIÇÃO Nº.156/2020 – Iniciativa do Vereador Ademir Bitencourt – o qual 

requer que a Mesa Executiva encaminhe expediente ao Secretário Municipal de Administração 

e ao Secretário Municipal de Obras solicitando a realização dos serviços de terraplenagem, 

saneamento básico e compactação da via, no Ramal do Mangueiro, haja vista que os 

moradores daquela comunidade encontram-se em situação de abandono por parte do poder 

público, cujos problemas o qual agravam-se com as mudanças climáticas recorrentes em 

nossa região, implicando até mesmo no direito de ir e vir desses abaetetubenses. Requeiro 

ainda que seja dada publicidade a esse ato. 

8. PROPOSIÇÃO Nº.157/2020 – Iniciativa do Vereador Gelciney Matos-GEL – o qual 

requer que a Mesa Executiva encaminhe expediente ao Excelentíssimo Senhor Prefeito 

Municipal Alcides Negrão – CHITA, solicitando, em caráter de urgência, reforma e cobertura da 

quadra da ESCOLA COMANDANTE GERMANO sendo que, esses serviços se fazem 

necessários na Instituição Escolar. Que da decisão desta Casa se dê a conhecer à Direção da 

Escola Comandante Germano e aos meios de comunicação local.  

 

PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ABAETETUBA: MARIO FERREIRA FONSECA, 

EM 19 DE OUTUBRO  DE 2020. 


