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PROPOSIÇÃO Nº. 031/2022 

Excelentíssimo Senhor Presidente, 
Senhoras Vereadoras, 
Senhores Vereadores, 
 

CONSIDERANDO, que a limpeza urbana adequada tem impacto positivo na 

qualidade de vida dos moradores. O problema é que esse processo pode ficar prejudicado 

pela má conduta de algumas pessoas ou até de empresas. Isso ocorre, por exemplo, 

quando determinado grupo descarta entulho na rua fora do período de coleta; 

CONSIDERANDO, que tal prática causa danos ao meio ambiente e à saúde de toda 

a população. Afinal, polui o solo e os rios com substâncias nocivas, além de atrair pragas 

que acarretam a proliferação de doenças. É preciso que cada habitante fique de olho nos 

focos e busque auxílio nos locais certos. 

CONSIDERANDO que tanto o lixo doméstico quanto os materiais das indústrias e 

das empresas de construção civil precisam ser destinadas aos seus respectivos pontos de 

coleta. 

CONSIDERANDO também que por não saberem como proceder ou para 

economizar tempo e dinheiro, muitas pessoas acabam despejando tais resíduos nas ruas. 

Com o tempo, esse volume vai se concentrando sobre as calçadas e áreas de tráfego de 

veículos, comprometendo a passagem de carros e pedestres, e pior se houver bueiros 

abertos ou danificados, esses recursos podem ficar acumulados e bloquear a passagem de 

água. Combinada às chuvas fortes, a situação pode resultar em enchentes perigosas que 

favorecem acidentes, principalmente quedas de automóveis ou de pessoas em buracos 

nas vias públicas; 

CONSIDERANDO FINALMENTE, que a poluição proveniente do entulho desvaloriza 

o visual da cidade, produz mau cheiro e traz riscos à vida humana e à natureza. Quando 

surge em vários lugares, pode destruir parte significativa da flora e provocar a morte de 

animais, além de criar o ambiente perfeito para o desenvolvimento de pragas urbanas. 

Diante do exposto é que apresento o seguinte requerimento: 
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REQUEIRO, na forma regimental, após decisão favorável do Plenário, que a Mesa 

Diretora da Casa, encaminhe expediente à Prefeita Municipal de Abaetetuba, senhora 

Francineti Maria Rodrigues Carvalho e a senhora Zenilda Trindade da Costa, Secretária 

Municipal de Obras, solicitando a retirada de entulhos da rua Barão do Rio Branco, 

perímetro compreendido entre a Rua Pedro Pinheiro Paes e Travessa Major Frederico da 

Gama Costa, atendendo assim apelo dos moradores da área. Que da decisão da Casa, se 

dê a conhecer aos meios de comunicação do Município. 

Plenário da Câmara Municipal de Abaetetuba, “Mário Ferreira Fonseca”, em 28 de 

fevereiro de 2022. 

 
_______________________ 

Aluísio Monteiro Corrêa  
VEREADOR - PSDB 


