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PROPOSIÇÃO Nº. 018/2022 

Excelentíssimo Senhor Presidente 
Senhoras Vereadoras, 
Senhores Vereadores, 
 

Conscientes da importância de desenvolver políticas públicas que atendam aos 

anseios da sociedade, e sempre com o intuito de melhorar a qualidade de vida das 

pessoas, entendemos que é de fundamental importância garantir serviços de qualidade, 

principalmente objetivando o desenvolvimento social e econômico do nosso município. 

Sabemos que o Governo Municipal vem realizando uma gestão pública, que tem 

contemplando todas as áreas, inclusive, saúde, educação, e saneamento básico é que 

apresentamos o seguinte requerimento: 

              Requeremos, diante da tribuna desta conceituada Casa, depois de obedecidas 

as normas regimentais, de ouvir o plenário e obtido a aprovação dos nobres colegas 

Vereadores e Vereadoras, que a Mesa Executiva envie expediente a Excelentíssima 

Senhora Prefeita Municipal Francineti Maria Rodrigues Carvalho, solicitando que a nobre 

gestora autorize ao setor competente dessa Secretaria a realizar os serviços de 

revitalização da praça da escola Maria Zaíde Cardoso, localizada no bairro São 

Sebastião, colocando um kit de brinquedos e um kit para exercícios físicos voltados à 

população. Que da decisão da Casa se dê a conhecer aos meios de comunicação e aos 

moradores do Bairro São Sebastião. 

Plenário da Câmara Municipal de Abaetetuba: “Mario Ferreira Fonseca”, em 21 

de fevereiro de 2022. 

 
______________________________ 

Fernandes de Oliveira Anselmo 
VEREADOR - PL 
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A iluminação pública é um direito dos cidadãos e cidadãs e, pela 

Constituição Federal, cabe às prefeituras organizar e prestar esse serviço.  

Cada município recolhe de acordo com a legislação local, o valor da CIP 

ou COSIP, Contribuição de Iluminação Pública, cobrada dos moradores nas 

faturas de energia elétrica. O dinheiro vai para a manutenção, reparos e 

melhorias no sistema de iluminação das vias públicas. Tais serviços são 

essenciais para a contribuição do enfrentamento da violência.  

Face ao exposto, solicitamos o apoio dos/as nobres colegas 

vereadores/as para que seja, encaminhado expediente a Excelentíssima Senhora 

Prefeita Municipal Francineti Maria Rodrigues Carvalho, solicitando manutenção, 

troca de lâmpadas e funcionamento das mesmas, na Rua Barão do Rio Branco, 

perímetro compreendido entre Travessa Aristides dos Reis e Silva e Travessa 

Joaquim José da Silva Xavier, para o bem estar dos moradores e para que os 

mesmos tenham suas integridades físicas preservadas. Que da decisão da Casa 

Legislativa seja amplamente divulgada nos meios de comunicação do Município.   

Plenário da Câmara Municipal de Abaetetuba,  “Mário   Ferreira   Fonseca”   

em 21 de fevereiro de 2022. 

Ezequiel das Campanhas 
VEREADOR - PV 


