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PROPOSIÇÃO  Nº. 201/2021 

Excelentíssimo Senhor Presidente, 

Senhores Vereadores, 

Senhoras Vereadoras,  

 

Na qualidade de Vereador desta Casa e por acreditar que a transformação da 

sociedade e a construção de um mundo melhor também passa pela educação. Entendo 

que é fundamental ter uma escola nos assentamentos, nos acampamentos, nas 

comunidades ribeirinhas, no centro, enfim, que contemple os moradores do campo em 

igualdade de condições aos moradores da cidade, pois é um espaço de educar o futuro 

homem e a futura mulher, cidadão e cidadã do município. 

A escola Nossa Senhora da Paz, foi construída para atender aos filhos dos 

trabalhadores e trabalhadoras da Localidade Rio Arumanduba e áreas adjacentes que 

constituíram suas famílias por gerações na Localidade e, portanto, tem seu vínculo 

plantado no lugar. Assim, historicamente referidos moradores buscam garantir no seu 

próprio local de origem o processo de educação para seus filhos.  

A Escola Nossa Senhora da Paz, é uma conquista maravilhosa para os moradores 

do Arumanduba, entretanto, esse direito está ameaçado em face da grave situação em que 

se apresenta o prédio da escola, o qual foi construído em alvenaria, e, pela ação do tempo 

oferece riscos, alguns sérios à segurança dos alunos, entretanto, se o prédio for desativado 

os alunos serão remanejados para a escola mais próxima, o que não seria o ideal, por esse 

motivo apresento o seguinte Requerimento: 

A Instituição acima citada necessita de vários serviços em suas dependências, para 

que o corpo escolar possa usufruir de um espaço em situações de comodidade e que seja 

um ambiente agradável A todos. 

Face ao exposto, requeiro na forma regimental, com a anuência do Plenário, que a 

Mesa Executiva envie expediente a Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal de 

Abaetetuba solicitando serviços de reforma na Escola Municipal Nossa Senhora da Paz, na 

Localidade Rio Arumanduba, com os seguintes serviços  cobertura do telhado, reforma 
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dos banheiros, serviços em toda a área da copa e cozinha, reforma da escada que dá 

acesso a escola, bem como a construção do muro na área externa da escola, para 

uma maior segurança dos alunos, haja vista, que devido a escola não ser murada, quando 

as mães chegam para buscar seus filhos, muitas crianças estão andando pelo mato, 

correndo riscos, inclusive devido o grau de violência em que estamos vivendo, isso é uma 

situação preocupante. Que da decisão da Casa se dê a conhecer à Direção da Escola 

Nossa Senhora da Paz, no Rio Arumanduba e aos meios de comunicação de nosso 

Município. 

Plenário da Câmara Municipal de Abaetetuba-Pa, “Mário Ferreira Fonseca”, em 02 

de agosto de 2021. 

 

Gelciney Matos de Carvalho – GEL 
VEREADOR – PL  

 


