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PROPOSIÇÃO Nº. 206/2022 
 
Excelentíssimo Senhor Presidente, 
Senhoras Vereadoras, 
Senhores Vereadores, 
 

A realidade geopolítica do município de Abaetetuba tem sido um dos grandes gargalos das 

administrações municipais que passaram e se arrastar com maiores danos na atual. Notadamente, 

no que tange ao planejamento da gestão, para efetivação de políticas públicas que possam focalizar 

o município como um todo, e não só parte dele. 

Quem vive e utiliza ramais para seu deslocando diário, à roça, escolas, postos de saúde, 

trabalho, lazer e para a sede do município, observa que muitos se encontram em péssimo estado de 

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

Diante de inúmeras solicitações feitas pelos moradores de vários ramais aos quais tenho 

visitado, cujos moradores anseiam por melhorias estruturais é que apresento esta proposição com a 

finalidade de se encontrar uma melhor solução para nossos irmãos, principalmente em períodos 

invernosos, e que eles possam ter seus direitos de locomoção garantidos, como qualquer cidadão. 

Ante o exposto, requeiro que após aprovação em Plenário, que a Mesa Diretora da Casa em 

data oportuna, realize uma audiência pública, para tratarmos assuntos relacionados a melhorias de 

nossos ramais, e que sejam convidados sua Excelência a senhora Prefeita Municipal Francineti 

Maria Rodrigues Carvalho, senhora Zenilda Trindade da Costa – Secretária Municipal de Obras e 

Viação e a senhora Rosa Vouzella – Secretária Municipal de Administração e comunidade em Geral, 

para juntos debatermos e encontramos soluções viáveis aos problemas de moradores de Ramais de 

nosso Município. Que da decisão da Casa seja dado conhecer a Comunidade abaetetubense 

através dos meios de comunicação local. 

Plenário da Câmara Municipal de Abaetetuba, “Mário Ferreira Fonseca, em 06 de junho de 

2022. 

 

Reginaldo Rodrigues Mota – REGI 

VEREADOR - PSD 

 


