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PROPOSIÇÃO Nº. 111/2022 

Excelentíssimo Senhor Presidente, 
Senhoras Vereadoras, 
Senhores Vereadores, 
 

CONSIDERANDO a mobilidade urbana, como conjunto de deslocamento da população sobre o 

território municipal, assim como as vias públicas são espaços físicos fundamentais e organizacionais 

para o direito de ir e vir da população.  

CONSIDERANDO a Lei federal N° 11.445/2007 que estabelece diretrizes nacionais para o 

saneamento básico no país.  

CONSIDERANDO a Lei Municipal N° 456/2019 do Plano Municipal de Saneamento Básico; 

CONSIDERANDO a ineficácia de política pública municipal para redução de alagamentos na 

rodovia Dr. João Miranda, no trecho entre a faculdade FAM e bar/restaurante BAR DO AMIGO, o qual 

se encontra em sério problema sanitário devido o empoçamento que - durante muitos anos, existe no 

referido local, ocasionando forte odor desagradável, proliferação de vetores como ratos, baratas e 

insetos.  

CONSIDERANDO os sérios agravos sanitários ocasionados à sociedade, ao meio ambiente, 

ao direito de ir e vir, e à saúde pública, aos estabelecimentos comerciais ali presentes e à manutenção 

da estética do município.  

Diante do exposto, requeiro que depois de obedecidas as normas regimentais desta douta 

Casa de Leis e com a aprovação do Plenário, a Mesa Executiva da Câmara envie expediente a 

Excelentíssima Senhora Francineti Maria Rodrigues Carvalho - Prefeita Municipal de Abaetetuba, 

solicitando a realização de serviços de drenagem, desobstrução das galerias e caixas de 

passagem de águas pluviais da rodovia Dr. João Miranda, no trecho entre a faculdade FAM e 

bar/restaurante BAR DO AMIGO. Que da decisão da Casa seja dado conhecimento aos meios de 

comunicação de nosso Município, e aos moradores da citada rua.  

Plenário da Câmara Municipal de Abaetetuba “Mário Ferreira Fonseca”, em 18 de abril de 

2022. 

 
 

Edinho Silva 
VEREADOR – MDB 


