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Abaetetuba – Pará 

PROPOSIÇÃO Nº. 242/2022 
Excelentíssimo Senhor Presidente, 
Senhoras Vereadoras, 
Senhores Vereadores, 
 
 

Os moradores da Travessa 21 de Setembro, que liga a Avenida Desembargador 

Felício de Araújo Pontes (antigo Ramal Castanhal I) à Travessa 20 de Setembro, 

localizada no bairro Bosque, vêm enfrentando problemas quanto à trafegabilidade e se 

faz necessário que a Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal, Francineti Carvalho, 

viabilize serviços de terraplenagem na referida travessa, bem como autorize serviços de 

iluminação púbica para a área.  

Os serviços solicitados são fundamentais para a qualidade de vida dos moradores, 

uma vez que estes sofrem constantemente com as péssimas condições de trafegabilidade 

da citada travessa em face do solo desgastado e esburacado dificultando a acessibilidade 

principalmente para as pessoas com deficiência. Além do leito da travessa ainda há falta 

de iluminação pública, tornando-se a área bastante escura, à noite, dado que sem 

iluminação pública tende a aumentar a falta de segurança para a comunidade e transeuntes.  

Moradores reclamam do abandono e que, por se tratar de uma área mais longínqua 

os serviços públicos não chegam, onde e quando. Dá-se prioridade apenas para a avenida 

Felicio Pontes e as demais adjacentes não contam com serviços.  

         Referida solicitação advém dos moradores a este Vereador, testemunha dos 

problemas e consciente que todos necessitam dessa benfeitoria.  

         Face ao exposto, requeiro na forma regimental, com a anuência do Plenário. Que a 

Mesa Diretora da Casa envie expediente a Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal 

solicitando serviços de terraplenagem e iluminação pública para a Travessa 21 de 

Setembro, a qual liga a Travessa 20 de Setembro à Avenida Desembargador Felício de 

Araújo Pontes, no Bairro Bosque. Que da decisão da Casa seja dado conhecimento aos 

munícipes via meios de comunicação do nosso município. 

         Plenário da Câmara Municipal de Abaetetuba-Pa: Mário Ferreira Fonseca, em 01 

de agosto de 2022.  

Vagner Sena 
VEREADOR - PDT 


