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PROPOSIÇÃO Nº. 040/2022 

Excelentíssimo Senhor Presidente, 
Senhoras Vereadoras, 
Senhores Vereadores, 
 

A implementação de políticas públicas no que tange infraestrutura e saneamento é 

extremamente importante para melhorar as condições de vida de qualquer população. Dessa forma 

serviços de melhorias e ou manutenção em estruturas de saneamento, bem como pavimentação 

asfáltica são muito necessários para garantir qualidade de vida e também de direitos, como o de ir e 

vir. 

 Nesse contexto, quero me pautar nas péssimas condições da via e da canaleta da Travessa 

Conceição I, perímetro compreendido entre a Rua Primeiro de Maio e Rua Garibalde Parente, Bairro 

São Lourenço, a qual está bastante danificada e vem comprometendo o direito de ir e vir dos 

cidadãos. 

Para tanto uma possível solução para essa problemática seria a imediata substituição 

construção da canaleta e serviço de tapa buraco do trecho da travessa, tais quais sem dúvida 

minimizariam os riscos à saúde e facilitaria o fluxo dos moradores deste local com dignidade. 

Atendendo o desejo dos moradores da referida localidade e com objetivo de garantir o direito 

de ir e vir, saneamento e qualidade de vida a população, solicito que após decisão favorável do 

Plenário, a Mesa Executiva da Casa, envie expediente a Excelentíssima Senhora Francinetti Maria 

Rodrigues Carvalho, Prefeita Municipal de Abaetetuba, para que a mesma demande esforços junto a 

Senhora Zenilda Trindade, Secretária Municipal de Obras, no sentido de realizar serviços de 

construção de uma canaleta e serviço de tapa buraco, na Travessa Conceição I, no perímetro 

compreendido entre Rua Primeiro de Maio e Rua Garibalde Parente, Bairro São Lourenço. Que da 

decisão da Casa se dê a conhecer aos meios de comunicação de nosso município e aos moradores 

da citada localidade. 

Plenário da Câmara Municipal de Abaetetuba “Mário Ferreira Fonseca”, em 07 de março de 

2021. 

_________________________ 
Ezequiel das Campanhas 

VEREADOR – PV 


