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Abaetetuba – Pará 

PROPOSIÇÃO Nº. 190/2022 

 

Excelentíssimo Senhor Presidente, 

Senhoras Vereadoras, 

Senhores Vereadores, 

 

Na qualidade de vereador deste município de Abaetetuba, cotidianamente visito as 

comunidades para ouvir delas as suas demandas e buscar solução junto ao Poder Público 

Executivo.  

          Nesse sentido, visitei a Praça Manoel Castro-Dé e verifiquei que o local citado tem 

intenso fluxo diário de visitantes, pois em seu entorno situa-se comércio voltado para venda de 

alimentos, medicamentos, conveniências e outros. A praça conta ainda com monumentos, 

bancos, árvores, elementos que embelezam o ambiente, portanto é um local apropriado pra a 

instalação de brinquedos infantis vindo assim a valorizar ainda mais o espaço e proporcionar 

lazer para as nossas crianças para que possam brincar e desfrutar de forma sadia do referido 

espaço. 

           Nos dias atuais, muitas pessoas não reúnem condições de pagarem brinquedos para a 

diversão das crianças.  Em virtude disso um parque infantil a ser implantado onde se tem o 

espaço e ao mesmo tempo em que, o mesmo já é frequentado pela população, surge uma 

alternativa que irá contribuir com o bem estar das pessoas, sendo capaz de atender a essa 

parcela da nossa população, assim, transformando a área que já é atrativa em um local ainda 

mais útil, para os adultos e para as crianças. 

Face ao exposto, requeiro na forma regimental, após decisão favorável do Plenário, 

que a Mesa Executiva da Casa envie expediente a Excelentíssima Prefeita Francineti Carvalho 

solicitando à nobre gestora a possibilidade de, por meio da Secretaria responsável, instalar um 

Parque Infantil Público ao “Ar Livre” na Praça Manoel Castro-Dé (Praça do Barco). Que da 

decisão da Casa seja dada conhecimento aos munícipes via meios de comunicação do nosso 

município. 

Plenário da Câmara Municipal de Abaetetuba: Mário Ferreira Fonseca, em 30 de maio 

de 2022. 

 

Vagner Sena 

VEREADOR - PDT 

 


