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PROPOSIÇÃO Nº. 240/2022 
Excelentíssimo Senhor Presidente, 
Senhoras Vereadoras, 
Senhores Vereadores, 
 

 “Segundo a Constituição Federal de 1988, a Educação no Brasil é um direito de 

todos e dever do Estado e da família (Art.205), sendo a oferta pública organizada através do 

regime de colaboração” entre União, Estados, Distrito Federal e Municípios (Art. 211). Nesse 

contexto quero me reportar aos alunos das comunidades rurais do município de Abaetetuba, 

pois sabemos que a garantia de uma infraestrutura adequada aos alunos é dever do poder 

público. 

Devemos priorizar a educação em nosso município e a melhor maneira é facilitar o 

acesso dos mais necessitados à rede de ensino pública, sabendo que a educação é um 

meio de transformação social, cultural etc.  

Nesse cenário, nós Vereadores, juntamente com a comunidade do Rio Maracapucu 

Miri, preocupados com a educação das crianças da referida comunidade, vemos a grande 

necessidade de melhorias nas estruturas educacionais oferecidas a esta comunidade, visto 

que, as precárias condições da atual escola têm dificultado a concretização do processo 

normal de ensino e aprendizagem, além do mais a mesma escola atende outras 

comunidades do entorno, portanto, solicitamos com urgência a construção de uma escola, 

pois é um anseio dos moradores e um direito das crianças. 

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

que a Mesa Executiva da Câmara envie expediente a Excelentíssima Senhora Francineti 

Maria Rodrigues Carvalho, Prefeita Municipal e ao Ilustríssimo Secretário Municipal de 

Educação, Senhor Jefferson Felgueiras, solicitando a construção de uma Escola com 03 

(três) salas de aula no Rio Maracapucu Miri. Que da decisão da Casa se dê a conhecer aos 

meios de comunicação e aos moradores da citada comunidade de nosso Município. 

Plenário da Câmara Municipal de Abaetetuba “Mário Ferreira Fonseca”, em 27 de 

junho de 2022. 
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VEREADOR – PV 
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