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PROPOSIÇÃO Nº. 102/2022 

 
Excelentíssimo Senhor Presidente, 
Senhoras Vereadoras,  
Senhores Vereadores,  
 

É fato que os prédios das Escolas Públicas Municipais precisam constantemente de 

manutenção, ação a qual contribui para melhorar as condições de trabalho dos servidores e a 

aprendizagem dos alunos. 

As reformas das escolas são imprescindíveis também para melhorar toda a sua estrutura, 

adequar o aspecto do ambiente escolar e assim proporcionar aos alunos um local de aprendizagem 

confortável e aconchegante. 

A comunidade do “Rio Piquiarana” (Ilhas de Abaetetuba), tanto por parte dos educadores, pais, e 

alunos vem solicitando, há tempos, ao poder público que sejam feitas melhorias na Escola Municipal 

Felipe Santiago Campelo, onde existe a real necessidade de Retificação do Gerador no conjugado de 

energia da escola e estrutura para poço e caixa d’agua. E, por entendermos que um dos nossos 

principais deveres como Vereador,é de servir como canal de interlocução entre a população e o Poder 

Executivo, na medida em que estamos sempre em contato direto com os munícipes e somos 

conhecedores imediatos de seus problemas e reivindicações, assim como, podemos colaborar com a 

administração municipal, indicando os locais que carecem de intervenção imediata da municipalidade é 

que: 

REQUEIRO, na forma regimental que após decisão favorável do Plenário, a Mesa Executiva da 

Casa, envie expediente a Excelentíssima Senhora Francineti Carvalho, Prefeita Municipal de 

Abaetetuba, para que direcione ao setor competente de sua administração, a estrutura para poço e 

caixa d’água e a retificação do gerador no conjugado de energia da Escola Municipal Felipe 

Santiago Campelo, localizada no rio Piquiarana (ilhas de Abaetetuba). Que da decisão da Casa se 

dê a conhecer aos meios de comunicação de nosso Município a fim de informar a Comunidade. 

Plenário da Câmara Municipal de Abaetetuba “Mário Ferreira Fonseca”, em 11 de abril de 2022. 

 

Cristiano Silva Lopes 
VEREADOR – PSD 

 


