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PROPOSIÇÃO Nº. 104/2021

Excelentíssimo Senhor Presidente,
Senhoras Vereadoras,
Senhores Vereadores,

O nosso município vem crescendo a cada dia e a demanda por
serviços para melhorar as estruturas urbanas e rurais são de extrema
importância para o desenvolvimento econômico e social do nosso
município.
Nesse sentido, atendendo as reivindicações dos moradores da
Ocupação Chicolândia no Bairro Algodoal, os quais nos relataram sobre
o grande sofrimento, referente às péssimas condições das ruas no que
tange à falta de terraplenagem adequada e as imensas crateras,
principalmente nesse período chuvoso, como também as precárias
condições
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transtornos à comunidade, impossibilitando o fluxo de pessoas, de
transporte, bem como implicando no direito de ir e vir dos cidadãos.
Atendendo os anseios dos moradores da referida localidade e com
objetivo de garantir o direito de ir e vir, segurança e qualidade de vida à
população, solicitamos que após decisão favorável do Plenário, a Mesa
Executiva da Casa, envie expediente a Excelentíssima Senhora
Francineti Maria Rodrigues Carvalho, Prefeita Municipal de Abaetetuba,
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para que direcione ao setor competente de sua administração,
solicitando Mutirão de Serviços de Terraplenagem, tapa buraco e
manutenção no sistema de iluminação pública no Bairro Algodoal,
Ocupação Chicolândia. Que da decisão da Casa se dê a conhecer aos
meios de comunicação de nosso Município e aos moradores da citada
comunidade.
Plenário da Câmara Municipal de Abaetetuba: “Mário Ferreira
Fonseca”, em 03 de maio de 2021.

Ezequiel das Campanhas
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