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PROPOSIÇÃO Nº. 298/2022 
 

Excelentíssimo Senhor Presidente, 
Senhoras Vereadoras, 
Senhores Vereadores, 
 

Conforme o art. 5º, inc. XV, da Constituição Federal, que consiste na efetivação do 

direito de ir e vir e considerando a possibilidade de deslocamento por meio da mobilidade 

urbana como um agente fundamental de organização físico-funcional do município, é que 

como Vereador, gozando da confiança daqueles que me elegeram para representá-los, 

ouso falar dos moradores do município de Abaetetuba/Pa. 

Apesar dos esforços empenhados pela administração para sanar todas as 

demandas da população, o referido município ainda possui muitas áreas que necessitam 

de atenção, a exemplo da feira. 

A Feira carece de serviços que garantam melhores condições de trafegabilidade 

para a população, bem como os moradores, que ali residem, os feirantes, que utilizam o 

espaço como meio de trabalho e usuários que transitam diariamente por ali. 

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

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

representantes, fiscalizar para que esse direito seja respeitado. Portanto, para tal faz-se 

necessária a referida REVITALIZAÇÃO DA AVENIDA 15 DE AGOSTO NO MUNICÍPIO 

DE ABAETETUBA/PA. 

Diante do exposto, requeremos na forma regimental com a anuência do Plenário 

que a Mesa Executiva envie expediente a Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal 

Francineti Maria Rodrigues Carvalho e a Secretaria Municipal de Obras, solicitando a 

realização da REVITALIZAÇÃO DA AVENIDA 15 DE AGOSTO NO MUNICÍPIO DE 

ABAETETUBA/PA, promovendo serviços de limpeza das canaletas, construção de meio-

fio, serviço de tapa buraco e pavimentação. Que da decisão da Casa seja dado 

conhecimento aos meios de comunicação do município. 
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Plenário da Câmara Municipal de Abaetetuba, Mário Ferreira Fonseca, em 05 de 

setembro de 2022. 

  
Gelciney Matos de Carvalho 

VEREADOR – PL. 

 


