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PROPOSIÇÃO Nº. 315/2022 
Excelentíssimo Senhor Presidente, 
Senhoras Vereadoras,  
Senhores Vereadores,  

A realidade geopolítica do Município de Abaetetuba tem sido um dos grandes gargalos das 

administrações municipais que se arrasta por muito tempo e o nosso Município, principalmente na 

Zona Rural, os moradores têm sofrido com a ausência de aterramento e terraplenagem de 

qualidade. Nesse sentido, me foi solicitado tais serviços pela comunidade do Ramal Guajarazinho, 

visto que há dificuldade com o deslocamento diário de moradores rurais, à roça, escolas, postos 

de saúde, trabalho, lazer etc. De forma que foi constatado que esse ramal se encontra em 

péssimas condições de conservação dificultando o acesso de transporte da localidade até a 

cidade de Abaetetuba. 

Considerando que a lei Orgânica garante que ao Município compete prover a tudo quanto 

diga respeito ao seu peculiar interesse e ao bem-estar de sua população, cabendo-lhe 

privativamente, dentre outras, as atribuições de construção de obras e conservações de vias 

públicas, com interesses comuns (Art. 5º). 

Ante o exposto, requeiro que após aprovação em Plenário, seja encaminhado expediente a 

Sua Excelência a Senhora Prefeita Municipal Francineti Maria Rodrigues Carvalho, e a Secretária 

Municipal de Obras, Zenilda Trindade, para que cumpram o dever de promover os serviços de 

aterro, terraplenagem e pavimentação no RAMAL DO GUAJARIZINHO, dando a possibilidade 

àquele povo de poder ter uma melhor sensação de segurança. 

Ressaltando também que o Ramal do Guajarazinho é via de acesso aos moradores do 

Ramal Rocha, daí a necessidade com urgência dos serviços de melhoria no Ramal acima 

mencionado. Que da decisão da Casa seja dado a conhecer à Comunidade do Ramal 

Guajarazinho e aos meios de comunicação em geral. 

Plenário da Câmara Municipal de Abaetetuba: “Mário Ferreira Fonseca”, em 12 de 

setembro de 2022. 
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