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PROPOSIÇÃO Nº. 112/2021
Excelentíssimo Senhor Presidente,
Senhoras Vereadoras,
Senhores Vereadores,
Cabe a nós representantes do Poder Público irmos ao encontro das comunidades
de nosso Município e ouvir-lhes suas necessidades para que, no máximo possível,
possamos amenizá-las, pois “Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer
natureza, garantindo-se o direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à
propriedade”, art. 5º Constituição Federal.
Embasado sempre neste princípio fundamental de nossa Constituição é que aqui
queremos falar dos moradores da Avenida Pedro Rodrigues Santa Rosa. Eles reivindicam
serviços de tapa buracos da citada avenida, pois se sentem tolhidos não só nos seus
direitos de ir e vir como também no da dignidade de vida da pessoa humana, de morar em
um local mais seguro, sem riscos de acidentes ou prejuízos à saúde, que é ao que estão
submetidos devido a condição precária do logradouro público em que moram, já que
“Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem como de uso
comum e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à
coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações”, art.
187, Lei Orgânica Municipal.
Diante do exposto, é que proponho a esta conceituada Casa, que depois de ouvido
o douto Plenário e dada a sua aprovação, que seja encaminhado expediente a
Excelentíssima Senhora Francineti Maria Rodrigues Carvalho, Excelentíssima Prefeita
Municipal, solicitando serviços de TAPA – BURACOS, na Avenida Pedro Rodrigues,
(perímetro compreendido entre 1º de Maio e travessa José Latino Lídio da Silva, em frente
ao Vento Norte. Que da decisão desta Casa se dê a conhecer aos meios de comunicação
de nosso Município.
Plenário da Câmara Municipal de Abaetetuba: “Mário Ferreira Fonseca”, 03 de
maio de 2021.
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