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PROPOSIÇÃO Nº. 066/2021 
 

Excelentíssimo Senhor Presidente, 
Senhoras Vereadoras,  
Senhores Vereadores,  

Um dos maiores problemas urbanos do Brasil é a violência, visto que o país apresenta 

altos índices de criminalidade. A violência urbana é um fenômeno presente em várias cidades 

brasileiras, afetando, portanto, uma grande parcela da sociedade nacional.  

Numa definição mais opulenta do termo, entende-se por violência a prática de um 

comportamento agressivo, por parte de um indivíduo que causa dano a outro ser vivo, ou até 

mesmo objeto e se materializa através do uso excessivo da força física e/ou mecanismos que 

causam dano físico. Trata-se de um comportamento agressor e transgressivo que resulta em 

um grave problema social que vem desencadeando-se ao longo dos tempos. 

Diariamente os telejornais destacam notícias de assassinatos, sequestros, assaltos, 

estupros, entre outros tipos de violência. Atualmente, o município de Abaetetuba encontra-se 

com um alto índice de assaltos e arrombamentos ocorrendo diariamente. Causando desta 

forma, um prejuízo imenso a nossa população em vários aspectos, tanto físico, psicológico, 

como material.  

A insegurança, o medo e o sentimento de revolta permeiam os abaetetubenses. Dessa 

forma, venho através desta, solicitar que a Prefeita faça um pedido ao Governador do estado 

demandando um maior efetivo de policiais dentro do nosso município. Assim, tal medida, seria 

uma forma de combater esse alto índice de violência que assola nossa cidade. 

Diante do exposto, solicito, após ouvido o Douto Plenário e dada a sua aprovação, que 

esta Casa encaminhe um expediente a Excelentíssima Prefeita Municipal, Senhora Francineti 

Maria Rodrigues Carvalho, solicitando que a referida gestora faça um pedido ao Governador 

do Estado para que destaque um maior efetivo de policiais para atuar dentro do nosso 

município. Que da decisão desta Casa se dê a conhecer à Comunidade Abaetetubense e aos 

meios de comunicação de nosso município.  

Plenário da Câmara Municipal de Abaetetuba: Mário Ferreira Fonseca, 07 de abril de 

2021.  

Max Willian Sousa Farias 
VEREADOR-MDB 


