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PROPOSIÇÃO Nº.120/2022 

Excelentíssimo Senhor Presidente, 
Senhoras Vereadoras, 
Senhores Vereadores, 
 

Considerando que a defesa da educação pública, gratuita e de qualidade deve ser uma bandeira 

de todos os brasileiros. É que apresentamos esta proposição de audiência pública, com a finalidade de 

abrir discussão acerca de como se encontra a educação em nosso município; pois, por meio das 

diversas denúncias e constatações feitas pela comissão de educação e saúde da câmara municipal, 

constatou-se problemas com escolas, pela falta de reformas, distribuição de alimentação escolar, e falta 

de transporte escolar para crianças. 

Como Legisladores, nos cabe o papel de fiscalização e proposição, para que estas mazelas 

sejam sanadas pelo poder executivo. Pois, compreendemos que a educação, direito de todos e dever do 

Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno 

desenvolvimento da pessoa, e sua qualificação para o trabalho. Tendo a escola como uma instituição de 

ensino, obrigatória e de direitos a todos, que prepara alunos em seus primeiros anos de vida e ao longo 

de sua formação. Devemos lutar por essa qualidade da escola e do ensino público para nossa 

população. 

Ante o exposto, requeremos na forma regimental, após deferimento do Plenário, que a Mesa 

Executiva da Câmara Municipal de Abaetetuba envie expediente Excelência a Prefeita Municipal 

Francineti Maria Rodrigues Carvalho, solicitando uma AUDIÊNCIA PÚBLICA sobre “Educação no 

município de Abaetetuba”, além de outras demandas relacionadas ao tema. E que sejam convidadas a 

representação da Secretaria Municipal de Educação, Setor de transporte Escolar, Alimentação Escolar, 

Câmara de vereadores, Sintepp, Conselho Tutelar Urbano e Rural, Ministério Público e Defensoria 

Pública para juntos tomarmos encaminhamentos para resolução dos problemas desta pauta. 

Que da decisão seja dado conhecer a comunidade, por meio das redes sociais oficiais da 

câmara, Rádio Comunitária Guarany FM, Rádio Pérola do Tocantins, Rádio Conceição e meios de 

comunicação em geral. 

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

2022. 

Edileuza Viegas Muniz     Maria Madalena Silva da Silva 
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