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PROPOSIÇÃO Nº. 256/2022 
Excelentíssimo Senhor Presidente, 
Senhoras Vereadoras, 
Senhores Vereadores, 
 

Um trecho em obras da orla de Abaetetuba, desabou dia 30 de dezembro de 2020, a 

cerca de 02 (dois) anos atrás. Não houveram pessoas feridas, mas ocorreram transtornos e 

prejuízos enormes. 

De acordo com gestão passada, responsável pelas obras do trecho em questão, este 

local onde ocorreu o desabamento é crítico por causa da movimentação da maré e pela 

existência de uma entrada de igarapé. 

No mesmo dia do ocorrido, equipes da Secretaria de Mobilidade Urbana, juntamente 

com a Defesa Civil e a empresa responsável pela obra, foram até o local para os 

procedimentos cabíveis. A empresa de engenharia se comprometeu em assumir as 

responsabilidades dos danos. 

Ocorre que no decorrer desses dois anos do acontecimento em questão, muita coisa 

já aconteceu. Trabalhadores da redondeza tiveram que ser realocados, famílias perderam 

seu ganha pão, pois, diariamente estavam no local com suas vendas, assim como, as 

embarcações que passaram a não ter muitos locais seguros para o embarque e 

desembarque de pessoas e cargas, ou seja, transtornos dos mais diversos ocorreram e se 

perduram até os dias de hoje. 

Sabemos que o caso em questão encontra-se em fase processual, sem previsão para 

ser finalizado, pois, são muitos fatos a serem apurados, e enquanto isso, a população fica à 

mercê de respostas e soluções, sem data para o fim desse “pesadelo”, adjetivo usado pela 

população mais atingida referindo-se a atual situação em que se encontram. 

Diante dos fatos, e em conversa com a população e estudiosos em casos como esse, 

sugerimos que no local de acordo com o fator de risco existente _ afinal, por mais de duas 

vezes em outros períodos já houveram desabamentos exatamente no mesmo trecho _  que 

por este fator não fosse refeito o mesmo projeto, e sim que se fizesse um estudo em um 

novo projeto, estruturando corretamente para que no local seja feito um Porto Público de 

embarque e desembarque, com banheiro  e uma escadaria, visto que a necessidade do 

mesmo é visível na frente de nossa cidade. 
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Ressalto que nosso município já se expandiu bastante, bem como, nossa população 

ribeirinha, e o número de visitantes diariamente na cidade só vem crescendo, necessitando 

assim da referido Porto para melhor acolhimento e segurança das pessoas e de suas 

embarcações. 

REQUEIRO,  na forma regimental que após decisão favorável do Plenário, a Mesa 

Executiva da Casa, envie expediente a Excelentíssima Senhora Francineti Carvalho, Prefeita 

Municipal de Abaetetuba, para que direcione ao setor competente de sua administração na 

“construção e estruturação de um porto público de embarque e desembarque com banheiro 

e escadaria na orla de Abaetetuba na área afetada pelo desmoronamento”. Que da decisão 

da Casa se dê a conhecer aos meios de comunicação de nosso Município. 

Plenário da Câmara Municipal de Abaetetuba “Mário Ferreira Fonseca”, em 08 de 

agosto de 2022. 

 

 

Cristiano Silva Lopes 

VEREADOR – PSD 

 


