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PROPOSIÇÃO Nº. 335/2022 

 
Excelentíssimo Senhor Presidente, 
Senhoras Vereadoras, 
Senhores Vereadores, 
 

Em visitas de acompanhamento quanto às questões de infraestrutura 

da cidade, tema que consideramos prioridade principalmente neste período 

que antecede o inverno, constatamos que a Travessa Acre, perímetro entre 

Rua Manoel da Silva Raposo e Avenida Aracajú, bairro Francilância 

necessita que seja realizado um estudo topográfico e plano altimétrico com a 

finalidade de construção de um projeto definitivo para sanar as necessidades 

de escoamento do fluxo das águas pluviais.  

Em conversa com a comunidade tomamos conhecimento que é feito o 

serviço de tapa buraco na referida Travessa. Entretanto, durante o inverno o 

fluxo intenso de águas não é suportado pela tubulação e não há escoamento 

da mesma, causando sérios transtornos e deixando a via intrafegável.  

A Avenida Acre é uma das principais vias de acesso do bairro, onde 

fica localizado: escolas e posto de saúde, equipamentos fundamentais de 

educação e saúde que visa a qualidade de vida. Nesse sentido, a 

regularização da situação de forma permanente é o nosso objetivo.  

Diante do exposto, REQUEIRO na forma regimental após decisão 

favorável do Plenário, que a Mesa encaminhe expediente a Excelentíssima 

Senhora Prefeita Municipal FRANCINETI MARIA RODRIGUES CARVALHO 

e a Secretária Municipal de Obras ZENILDA TRINDADE DA COSTA, 
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solicitando a realização de um estudo topográfico e plano altimétrico para a 

construção de um projeto definitivo para sanar as necessidades de 

escoamento do fluxo das águas pluviais da Travessa Acre, perímetro 

compreendido entre Rua Manoel da Silva Raposo e Avenida Aracajú, bairro 

Francilândia. Que da decisão da Casa se dê a conhecer aos munícipes via 

meios de comunicação de nosso Município. 

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

em 26 de setembro de 2022. 

 

Jociane de Jesus Bittencourt Dias - Jô Dias  
VEREADORA – PSDB 

 

 

 


