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PROPOSIÇÃO Nº. 285/2022 

 

Excelentíssimo Senhor Presidente, 

Senhoras Vereadoras, 

Senhores Vereadores, 

 

A execução de políticas públicas é uma forma de garantia de direitos que estão na 

constituição como, por exemplo, o direito de ir e vir. Nesse contexto, considerando o 

crescimento das comunidades no nosso município, como também a real necessidade de 

qualidade de vida dos munícipes, verificamos a grande necessidade de políticas de 

infraestrutura, como por exemplo, a construção de vias de acesso às moradias.  

Como representantes legais do povo, sabemos que temos que ir ao encontro das 

necessidades de nossa população para garantir que as mesmas sejam supridas ou 

amenizadas. 

Nesse cenário, quero reportar-me aos moradores da Travessa Santa Izabel, mais 

precisamente no perímetro compreendido entre a Rua José Maria de Manaus e o Rio 

Jacarequara no Bairro Algodoal. Visto que, em visita realizada recentemente realizada, 

verificamos que tais moradores necessitam com urgência da reconstrução da ponte que 

garante o acesso as suas residências. O melhoramento dessa ponte possibilitaria melhores 

condições de trafegabilidade, conforto e segurança, minimizando as dificuldades 

enfrentadas pelas famílias que lá residem, principalmente no deslocamento de suas 

residências até escolas, trabalho, entre outras necessidades de locomoção. 

 Como forma de contemplar o direito de ir e vir dos moradores da citada localidade e 

ao mesmo tempo com o objetivo de tentar diminuir a ocorrência de acidentes envolvendo 

crianças e idosos, vemos que a viabilização da reconstrução da ponte de acesso às 

residências com estrutura de concreto é a melhor alternativa para que as crianças possam 

chegar às escolas e o trabalhador ao trabalho. 

Assim, atendendo os anseios dos moradores da referida localidade e com objetivo 

de garantir saúde, segurança e qualidade de vida a população, solicito em caráter de 

urgência, que após decisão favorável do Plenário, a Mesa Executiva da Casa, envie 

expediente a Excelentíssima Senhora Francineti Maria Rodrigues Carvalho, Prefeita 

Municipal de Abaetetuba, para que direcione a Secretaria de Obras, solicitando a 
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reconstrução da ponte em concreto que dá acesso às residências na Travessa Santa 

Izabel, mais precisamente no perímetro compreendido entre a Rua José Maria de Manaus 

e o Rio Jacarequara, no bairro Algodoal. Que da decisão da Casa se dê a conhecer aos 

meios de comunicação de nosso município e aos moradores da citada localidade. 

Plenário da Câmara Municipal de Abaetetuba “Mário Ferreira Fonseca”, em 29 de 

Agosto 2022. 

 

Ezequiel das Campanhas 

VEREADOR – PV. 


