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PROPOSIÇÃO Nº. 156/2022 
 

Excelentíssimo Senhor Presidente, 

Senhoras Vereadoras, 

Senhores Vereadores, 

 

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. 

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

postos de saúde, comunidades, associações, cooperativas, etc... Neste sentido, venho 

diuturnamente me debruçando para ver essa realidade vivida no dia a dia, por esses cidadãos 

abaetetubenses transformada, ou ao menos amenizada, cobrando sempre da gestão 

municipal que possa tratar, se não de forma igual, mas pelo menos com mais respeito a nossa 

gente que vive no campo e nas ilhas. 

Hoje me utilizando deste expediente trago para a apreciação desta Casa Legislativa, o 

pleito da comunidade rural que vive e utiliza os ramais Camutim, Catiandeua e Abaetezinho 

para o seu deslocando diário, à roça, escolas, postos de saúde, trabalho, lazer e para a sede 

do município, via ponte de acesso a estas comunidades e que  hoje se encontra com 

danificada, dificultando o acesso de transporte até a cidade de Abaetetuba. 

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 Ponte em 

concreto que atende às localidades Abaetezinho/Cataiandeua e Camutim em nosso 

município. Que da decisão da Casa seja dado a conhecer às Comunidades de Abaetezinho, 

Cataiandeua e Camutim, ao Conselho Municipal de Educação, ao Sindicato dos 

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 09 de maio 

de 2022. 

Edileuza Viégas Muniz 

VEREADORA - PT  
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