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PROPOSIÇÃO Nº. 325/2022 

 
Excelentíssimo Senhor Presidente, 
Senhoras Vereadoras, 
Senhores Vereadores, 
 

Construções e/ou equipamentos que proporcionem saneamento básico aos 

moradores de Abaetetuba são extremamente relevantes para promoção de saúde, 

pois sabemos que todo investimento aplicado nesse setor acaba por economizar 

quatro vezes mais em saúde, além do que é prioridade legal do Poder Público 

garantir o bem-estar de seus habitantes. 

 Em nossa cidade há um enorme déficit de investimento no setor de políticas 

de infraestrutura de saneamento básico (drenagem urbana). 

Nessa perspectiva, moradores da Alameda Altino Costa, no Bairro Santa Rosa, 

no trecho compreendido entre a Avenida Joaquim Mendes Contente e Rua Primeiro 

de Maio, padecem devido à falta de um sistema de drenagem adequado, o que vem 

causando acúmulo de água, prejudicando o caminho dos moradores e pedestres. 

Desta forma, convidados pelos moradores daquela área para averiguar a real 

situação, detectamos a grande necessidade de infraestrutura básica tais como: 

meio-fio, sarjeta, e outros acessórios do sistema de drenagem, como também a 

pavimentação asfáltica, para que possa facilitar o fluxo dos moradores deste 

perímetro, garantindo assim o direito de ir e vir com segurança e qualidade de vida, 

facilitando o tráfego e proporcionando mais conforto e saúde à população. 

 



 
PODER LEGISLATIVO 

CÂMARA MUNICIPAL DE ABAETETUBA 

Av D. Pedro II, 1415 - Tele/Fax: 3751-4435 

E-mail:camara_abaetetuba@hotmail.com 

Site: cmabaetetuba.pa.gov.br 

C.N.P.J.: 04.363.065/0001-52 Caixa Postal nº 6 – CEP: 68.440-000 

Abaetetuba – Pará 

 

Diante do exposto, REQUEIRO na forma regimental após decisão favorável do 

Plenário, que a Mesa Diretora da Casa encaminhe expediente a Excelentíssima 

Senhora Prefeita Municipal FRANCINETI MARIA RODRIGUES CARVALHO e a 

Secretaria Municipal de Obras, no sentido de realizar serviços de construção de 

meio-fio, sarjeta e outros acessórios do sistema de drenagem, além da 

pavimentação asfáltica, na Alameda Altino Costa, no perímetro compreendido 

entre Rua Joaquim Mendes Contente e Rua Primeiro de Maio, Bairro Santa Rosa. 

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 

19 setembro de 2022. 

 

Ezequiel das Campanhas 

VEREADOR – PV 
 


