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PROPOSIÇÃO Nº. 167/2022 

 

Excelentíssimo Senhor Presidente, 

Senhoras Vereadoras, 

Senhores Vereadores, 

 

Entendemos que um dos nossos principais deveres como Vereadores, é de servir como canal 

de interlocução entre a população e o Poder Executivo, na medida em que estamos sempre em 

contato direto com os munícipes e somos conhecedores imediatos de seus problemas e 

reivindicações. Desta forma, entendemos que podemos colaborar com a administração municipal, 

indicando os locais que carecem de intervenção imediata da municipalidade, para que a nossa cidade 

retome o crescimento dos índices de qualidade de vida e desenvolvimento humano. 

E, nesta semana, em visita à Comunidade do Murutinga (Zona Rural), verificamos a 

possibilidade da Construção de uma Escola Municipal de Ensino Fundamental naquela localidade, 

para assim atender as solicitações dos moradores, os quais nos relataram sobre a real necessidade 

de uma Escola municipal para contribuir com o aprendizado das crianças da referida comunidade. 

            É fato que assim como a família, a escola tem também sua fundamental importância para o 

aprendizado de todos nós, principalmente das crianças e adolescentes. A escola possibilita através 

da convivência uns com os outros uma troca de conhecimento, um amadurecimento intelectual e 

amistoso, contribuindo assim para o convívio social. Por esses motivos já explanados é que: 

           Requeremos, na forma regimental que após decisão favorável do Plenário, a Mesa Executiva 

da Casa, envie expediente a Excelentíssima Senhora Francineti Carvalho, Prefeita Municipal de 

Abaetetuba, para que direcione ao setor competente de sua administração, a “construção de uma 

escola municipal de ensino fundamental na comunidade do Murutinga (zona rural de Abaetetuba”. 

Que da decisão da Casa se dê a conhecer aos munícipes via meios de comunicação de nosso 

Município. 

Plenário da Câmara Municipal de Abaetetuba “Mário Ferreira Fonseca”, em 16 de maio de 

2022. 
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