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PROPOSIÇÃO Nº. 145/2022 
 
Excelentíssimo Senhor Presidente, 
Senhoras Vereadoras, 
Senhores Vereadores, 
 

Considerando que ao município compete prover a tudo quanto diga respeito ao seu 

peculiar interesse e ao bem-estar de sua população, cabendo-lhe privativamente, dentre 

outras, as atribuições de construção de obras e conservações de vias públicas, com interesses 

comuns (Art. 5º); 

Considerando que a Mobilidade Urbana é um tema de grande relevância e representa 

um direito fundamental dos cidadãos, sendo para os moradores que transitam e se deslocam 

pelas ruas de nossa cidade para fazer suas compras, trabalhar, estudar, que necessitam de 

uma rua digna, com cobertura asfáltica, que traga segurança a todos. 

Diante de inúmeras solicitações feitas pelos moradores, comerciantes e pedestres, este 

mandato conferiu as condições precárias em que se encontra a Travessa D. Pedro I, no 

perímetro compreendido entre a Rua Barão do Rio Branco e Rua Lauro Sodré. Sendo 

necessário um serviço de revitalização asfáltica para a melhoria do trânsito das pessoas que 

trafegam por essa tradicional rua de nossa cidade. 

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, encaminhando a demanda à SEMOB para que 

sejam realizados serviços de “Revitalização Asfáltica na Travessa D. Pedro I, no perímetro 

compreendido entre Rua Barão do Rio Branco e Rua Lauro Sodré”. Que da decisão da 

Casa seja dado a conhecer à Comunidade, por meio das redes sociais oficiais da Câmara, 

Rádio web Pérola, Rádio Conceição e meios de comunicação em geral. 

Plenário da Câmara Municipal de Abaetetuba: Mário Ferreira Fonseca, em 02 de maio 

de 2022. 

 
Edileuza Viégas Muniz 

            VEREADORA – PT  


