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PROPOSIÇÃO Nº. 204/2021
Excelentíssimo Senhor Presidente,
Senhores Vereadores,
Senhoras Vereadoras,
O município de Abaetetuba, principalmente no espaço rural, os moradores têm
sofrido com a ausência de aterramento e terraplenagem de qualidade. Assim, nos foi
solicitado tais serviços pelos moradores da comunidade São Miguel Arcanjo do Médio
Acaraqui, visto que dificulta o deslocamento diário de moradores desta comunidade rural, à
roça, escola, posto de saúde, trabalho, lazer etc. De forma que foi constatado que referido
ramal se encontra em péssima condição de conservação dificultando o acesso de
transporte da referida localidade até a cidade de Abaetetuba.
Considerando que a lei Orgânica do Município determina que ao município compete
prover a tudo quanto diga respeito ao seu peculiar interesse e ao bem-estar de sua
população, cabendo-lhe privativamente, dentre outras, as atribuições de construção de
obras e conservações de vias públicas, com interesses comuns (Art. 5º).
Ante o exposto, requeiro que após aprovação em plenário, seja encaminhado
expediente a Sua Excelência a Prefeita Municipal Francineti Maria Rodrigues Carvalho, que
cumpra o dever de autorizar a secretaria de Obras e Viação do Município, para promover
os serviços de recuperação do ramal da comunidade São Miguel Arcanjo do Médio
Acaraqui, uma vez que o mesmo encontra-se intrafegável, com vários pontos críticos,
tendo em vista que trafegamos e observamos nas visitas que realizamos na comunidade e
os moradores nos clamam por melhorias, dado que, com o período chuvoso a situação foi
agravada, sendo necessário a restauração do mesmo neste período de sol.

Que da

decisão da Casa seja dado a conhecer à Comunidade São Miguel Arcanjo do Médio
Acaraqui e meios de comunicação em geral.
Plenário da Câmara Municipal de Abaetetuba: “Mário Ferreira Fonseca”, em 02 de
agosto de 2021.
Vagner Sena
VEREADOR-PDT

