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PROPOSIÇÃO Nº. 214/2021
Excelentíssimo Senhor Presidente,
Senhores Vereadores,
Senhoras Vereadoras,
Moradores da primeira rua (Tabajara Belo), localizado no Bairro da Aviação,
reclamam da péssima condição da rua, e a falta de iluminação pública que a mesma se
encontra.
Essa problemática só vem se agravando, os anos passam e ninguém resolve a
situação da rua esburacada, e o escoamento da água, pois a mesma não possui meio fio,
difícil para os moradores que convivem diariamente com a situação precária em que a
citada via pública se encontra.
Conviver com a rua nesse estado é uma realidade complicada para os moradores,
pois a mesma está repleta de buracos e valas profundas que impedem o acesso de
veículos e põe os moradores em risco de acidentes.
A escuridão também se destaca, o que gera ainda mais indignação dos
moradores, que deixam luzes externas de suas casas ligadas para facilitar a passagem das
pessoas.
Diante do exposto a terraplenagem e a iluminação pública dessa rua, trará
facilidade aos pedestres e condutores de veículos de passar pela mesma, sem risco de
prejuízo.
REQUEIRO na forma regimental após decisão favorável do Plenário, que a Mesa
Executiva encaminhe expediente a Excelentíssima Prefeita Municipal FRANCINETI MARIA
RODRIGUES CARVALHO e a Secretária de Obras, ZENILDA TRINDADE, solicitando a
terraplenagem, bem como o serviço de iluminação pública da primeira rua (Tabajara Belo),
localizado no Bairro Aviação, pois a mesma está em péssimas condições de acesso para
os moradores e os demais que dependem da mesma. Que a decisão da Casa se dê a
conhecer aos órgãos de Imprensa local do nosso Município.
Plenário da Câmara Municipal de Abaetetuba: "Mário Ferreira Fonseca", em 09 de
agosto de 2021.
Pastor Gilberto
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