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PROPOSIÇÃO Nº. 280/2022 

Excelentíssimo Senhor Presidente, 
Senhora Vereadora, 
Senhoras Vereadores, 
 

O parágrafo único do art. 1º título I da Constituição Federal versa: “Todo 

poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou 

diretamente, nos termos desta Constituição”. E aqui estamos nós, Vereadores (as) 

gozando da confiança daqueles que nos elegeram para representá-los e é em nome 

deles que ouso falar dos moradores do Município de Abaetetuba/Pá, no bairro do 

Algodoal. 

Os municípios em geral contam com seus próprios Códigos de Posturas 

incluindo as normas para se seguir em relação as ilhas de nosso município. Cabe a 

cada prefeitura criar esse conjunto de normas para organizar a cidade, incluindo as 

áreas urbanas e ilhas, fazendo com que o interesse de todos prevaleça sobre o 

interesse individual.  

Caros(a) colegas (a) desta conceituada Casa, a Constituição Federal e a Lei 

Orgânica Municipal garantem o direito desta população tão sofrida e a nós, seus 

representantes, garantir que esse direito seja respeitado e para tal faz-se necessário 

para a construção de uma Creche padrão no bairro do algodoal, conforme a 

legalidade do governo a qual implantou. 

Vale destacar a importância da referida creche no bairro Algodoal, para 

crianças, e ainda, para os pais que necessitam trabalhar, esse novo espaço público 

de convivência pode também a título de parceria ser voltada a terceira idade, 

atividades comunitárias dentre outros.  
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Em face do exposto é que estamos nesta Tribuna diante destes (a) 

conceituados (a) legisladores (a), requerendo na forma regimental, depois de ouvir o 

Plenário e obter a aprovação dos (a) nobres (e) colegas Vereadores e Vereadoras 

para que seja encaminhado expediente a Excelentíssima Prefeita Municipal, 

Francineti Carvalho, a fim de determinar ao setor competente de sua administração 

a construção de uma creche no bairro Algodoal, atendendo assim, ao apelo dos 

seus moradores. Ressalte-se que, referido espaço educacional e de convivência 

será construído em espaço do terreno da Escola Pedro Teixeira, cedido ao 

município, tendo o município (na pessoa da Gestora Municipal) acordado com o 

Governo do Estado dar como contrapartida à escola a construção de uma quadra 

poliesportiva. Que da decisão desta Casa se dê a conhecer aos meios de 

comunicação e aos moradores da citada localidade. 

Plenário da Câmara Municipal de Abaetetuba, Mário Ferreira Fonseca, em 

18 de agosto de 2022. 

   

 

Gelciney Matos de Carvalho-GEL 
VEREADOR – PL 

 


