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PROPOSIÇÃO Nº. 316/2022 

 
Excelentíssimo Senhor Presidente, 
Senhoras Vereadoras,  
Senhores Vereadores,  

 

CONSIDERANDO que a mobilidade urbana, como conjunto de 

deslocamento da população sobre o território municipal, assim como, as 

vias públicas são um espaço físico fundamental e organizacional para o 

direito de ir e vir da população, previsto no artigo 5º, Inciso XV, da 

Constituição Federal; 

CONSIDERANDO o Art. 205 da Constituição Federal, “a educação 

direito de todos e dever do estado e da família”, será promovida e 

incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno 

desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e 

sua qualificação para o trabalho; 

CONSIDERANDO as condições de intrafegabilidade que vem 

atingindo diariamente o acesso de professores, alunos e seus familiares, na 

Escola Municipal de Ensino Infantil Santo Antônio, localizada na 

Comunidade Ribeirinha do Rio Abaeté, no município de Abaetetuba-Pa; 

CONSIDERANDO o direito à acessibilidade com segurança aos 

alunos cadeirantes que estudam na referida Escola Municipal; 

CONSIDERANDO que a ponte de madeira que dá acesso a 

Escola encontra-se com todo o assoalho quebrado, sendo improvisados 

remendos pela própria comunidade, devido os iminentes riscos de 

acidentes com estudantes, professores e seus familiares. 
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Diante do exposto, requeiro que depois de obedecidas as normas 

regimentais desta douta Casa de Leis e com a aprovação do Plenário, a 

Mesa Executiva da Câmara envie expediente à Excelentíssima Senhora 

Francineti Maria Rodrigues Carvalho, Prefeita Municipal de Abaetetuba, 

solicitando a construção em concreto armado da ponte de acesso à 

Escola Municipal de Ensino Infantil Santo Antônio- RIO ABAETÉ. Que 

da decisão da Casa seja dado conhecimento aos moradores da citada 

Localidade via meios de comunicação. 

Plenário da Câmara Municipal de Abaetetuba, “Mário Ferreira 

Fonseca”, em 12 de setembro de 2022. 

 

Elder Silva 
VEREADOR - MDB 


