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PROPOSIÇÃO Nº. 128/2022 

Excelentíssimo Senhor Presidente, 
Senhoras Vereadoras, 
Senhores Vereadores, 
 

A liberdade de locomoção é um direito fundamental de primeira geração que se goza em 

defesa da arbitrariedade do Estado no direito de ingressar, sair, permanecer e se locomover no 

território brasileiro. Este direito encontra-se acolhido no art. 5º, XV, CF (1988), no qual menciona ser 

livre a locomoção no território nacional em tempo de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da 

lei, nele entrar, permanecer ou dele sair com seus bens. 

A liberdade de locomoção é um desdobramento do direito de liberdade e não pode ser 

restringido de forma arbitrária pelo Estado, de forma que se deve respeitar o devido processo legal 

para que haja esta privação. A realidade geopolítica do município de Abaetetuba, tem sido um dos 

grandes gargalos das administrações municipais que passaram e se arrastar com maiores danos na 

atual. Notadamente, no que tange ao planejamento da gestão, para efetivação de políticas públicas 

que possam focalizar o município como um todo, e não só parte dele. 

Em cumprimento as minhas atividades legislativas, desdobro-me em visitar escolas, postos 

de saúde, comunidades, associações, cooperativas, etc... Para isso, faz-se necessário a utilização 

de transportes viários e aquaviários, e me deparo com várias situações que dificultam o trânsito das 

pessoas, e ferem o direito de se locomoverem, principalmente na região das ilhas, pela falta de 

estrutura adequada para acesso a alguns prédios públicos como escolas e postos de saúde. 

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

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

Municipal Francineti Maria Rodrigues Carvalho, solicitando a Construção da Cabeceira da Ponte do 

Igarapé-Açú, às margens do rio Arumanduba, que faz a ligação à escola do Sarapuquara. Que da 

decisão seja dado conhecer a Comunidade, ao Conselho Municipal de Educação, ao Sindicato do 

Trabalhadores Rurais - STTR, Ao SINTEPP, Paróquia das Ilhas, Z-14 Colônia de Pescadores, 

MORIVA, Rádio Comunitária Guarany FM, Rádio Conceição e meios de comunicação em geral. 

Plenário da Câmara Municipal de Abaetetuba: Mário Ferreira Fonseca, em 25 de abril de 

2022. 

Edileuza Viégas Muniz 
VEREADORA - PT 
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