
 
PODER LEGISLATIVO 

CÂMARA MUNICIPAL DE ABAETETUBA 

Av D. Pedro II, 1415 - Tele/Fax: 3751-4435 

E-mail:camara_abaetetuba@hotmail.com 

Site: cmabaetetuba.pa.gov.br 

C.N.P.J.: 04.363.065/0001-52 Caixa Postal nº 6 – CEP: 68.440-000 

Abaetetuba – Pará 

 

 PROPOSIÇÃO Nº. 074/2022 

Excelentíssimo Senhor Presidente, 
Senhoras Vereadoras, 
Senhores Vereadores, 

CONSIDERANDO que a mobilidade urbana, como conjunto de deslocamento da população 

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

organizacional para o direito de ir e vir da população, previsto no artigo 5º inc. XV, da Constituição 

Federal.  

CONSIDERANDO o art. 205 da Constituição Federal, a educação é direito de todos e 

dever do Estado e da Família, visar pelo pleno desenvolvimento da pessoa humana, e seu 

preparo para o exercício da cidadania.  

CONSIDERANDO as condições de intrafegabilidade que vem atingindo diariamente a 

entrada de acesso de professores, alunos e pais à Escola Municipal de Ensino Infantil Adriano 

Rodrigues Cardoso localizado no KM 03 Bairro Jarumã na estrada de Beja no município de 

Abaetetuba Pá.  

CONSIDERANDO que a entrada de acesso da escola encontra-se esburacada, sem 

pavimentação, apresentando alagamento e lamaçal constante, devido o período chuvoso 

(inverno), tornando-se um grande problema o acesso diário da comunidade escolar até as 

dependências da escola. Tendo todos de andarem pela lama com iminente risco de deslizamento 

e queda dos estudantes e seus familiares.  

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 Carvalho - Prefeita Municipal, solicitando a construção de uma 

calçada ou a pavimentação asfáltica na entrada de acesso da Escola Municipal de Ensino Infantil 

Adriano Rodrigues Cardoso, KM 03, Estrada de Beja, Bairro Jarumã. Que da decisão da Casa 

seja dado conhecimento aos meios de comunicação de nosso Município, e aos moradores da 

citada área.  

Plenário da Câmara Municipal de Abaetetuba “Mário Ferreira Fonseca”, em 28 de março de 
2022.                                                                  

Elder Silva 
VEREADOR – MDB 


