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PROPOSIÇÃO Nº. 152/2022 

 

Excelentíssimo Senhor Presidente, 

Senhoras Vereadoras, 

Senhores Vereadores, 

 

CONSIDERANDO a mobilidade urbana, como conjunto de deslocamentos da população 

sobre o território municipal, assim como as vias públicas é um espaço físico fundamental e 

organizacional 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 no acostamento da rodovia Dr. João Miranda, no trecho entre o portal da entrada 

da cidade até próximo a entrada da Avenida Desembargador Felício Pontes, (antigo Castanhal 

I), bairro Bosque, há existência de grandes alagamentos ocasionando sérios problemas de 

trafegabilidade, tendo em vista que ciclistas, pedestres e esportistas utilizam a referida faixa 

para transitar com segurança; 

CONSIDERANDO os sérios agravos sanitários ocasionados à sociedade, ao meio 

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

e a 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 de águas pluviais e 

asfaltamento na faixa de acostamento da rodovia Dr. João Miranda, no trecho compreendido 

entre o portal da entrada da cidade até próximo a entrada da Avenida Desembargador Felício 

Pontes, (antigo Castanhal I), bairro Bosque. Que da decisão da Casa seja dado conhecimento 

aos meios de comunicação de nosso Município, e aos moradores da citada via pública. 

Plenário da Câmara Municipal de Abaetetuba: “Mário Ferreira Fonseca”, em 09 de maio 

de 2022. 

Edinho Silva 
             VEREADOR – MDB 

mailto:camara_abaetetuba@hotmail.com

