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PROPOSIÇÃO Nº. 017/2022 

Excelentíssimo Senhor Presidente, 
Senhoras Vereadoras, 
Senhores Vereadores, 
 
 

Uma cidade bem cuidada é sinônimo de mais qualidade de vida para todos que 

vivem nela. Ruas limpas, grama aparada, jardinagem em dia, serviços de limpeza e 

roçagem dão ar de zelo e proporcionam bem-estar. Esse cuidado reflete diretamente na 

qualidade de vida das pessoas, que aproveitam melhor os espaços públicos. 

Nesse sentido, quando se considera esse contexto, percebe-se que o trabalho 

realizado por agentes de limpeza pública assume importância para a sociedade, pois 

esse tipo de atividade contribui para a prevenção de vários problemas de saúde pública 

e ambientais provenientes da disposição inadequada do lixo no âmbito das localidades. 

Assim, dentro desses procedimentos de limpeza pública, destacamos a capina, 

que é o serviço que retira a vegetação pela raiz, com a intenção de conter o seu 

crescimento, segundo a qual é possível desobstruir os mecanismos de drenagem rápida 

de água da chuva, além disso, otimiza o aproveitamento de espaços. E a roçagem, que 

consiste em aparar o mato baixo, arbustos e pequenas árvores, com o objetivo de 

embelezar a área. 

Dessa forma, requeremos na forma regimental que a Mesa Executiva da Casa 

envie expediente a Excelentíssima Prefeita Municipal de Abaetetuba solicitando capina e 

roçagem completa do Campo do Vênus, localizado na Travessa Emídio Nery, bairro São 

Lourenço, no município de Abaetetuba. 

Diante ao exposto, solicito, após ouvido o Douto Plenário e dada a sua 

aprovação, que esta Casa encaminhe um expediente a Excelentíssima Prefeita 



 
PODER LEGISLATIVO 

CÂMARA MUNICIPAL DE ABAETETUBA 

Av. D. Pedro II, 1415 - Tele/Fax: 3751-4435 

E-mail: camara_abaetetuba@hotmail.com 

Site: cmabaetetuba.pa.gov.br 

C.N.P.J.: 04.363.065/0001-52 Caixa Postal nº 6 – CEP: 68.440-000 

Abaetetuba – Pará 

 

Municipal, Senhora Francineti Maria Rodrigues Carvalho, solicitando capina e roçagem 

completa do Campo do Vênus, localizado na Travessa Emídio Nery, bairro São 

Lourenço, no município de Abaetetuba. Que da decisão desta Casa se dê a conhecer à 

Comunidade Abaetetubense e aos meios de comunicação de nosso município.  

Plenário da Câmara Municipal de Abaetetuba Mário Ferreira Fonseca, 21 de 

fevereiro de 2022. 

 
 

_______________________ 
Max Willian Sousa Farias 

VEREADOR-MDB 

 


