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PROPOSIÇÃO Nº. 344/2022 

 

Excelentíssimo Senhor Presidente, 

Senhoras Vereadoras, 

Senhores Vereadores, 

 

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

das administrações municipais que passaram e se arrasta com maiores danos na atual. 

Notadamente, no que tange ao planejamento da gestão, para efetivação de políticas públicas 

que possam focalizar o município como um todo, e não só parte dele. 

Diante de inúmeras solicitações feitas pelos moradores do Ramal do Jarumã, por 

melhorias estruturais na entrada do mesmo, visto que as pessoas que vivem e utilizam o 

Ramal, conhecido como “Ramal do Jarumã”, para seu deslocando diário correm sérios riscos, 

pois, a parte da entrada antes da curva, a qual passava um igarapé, foi tapada, e quando a 

chuva cai, ou a maré enche a via pública fica lisa provocando acidentes, dificultando o acesso 

de transporte até o centro da cidade, e o retorno das pessoas que moram na área. Desta 

forma, é que apresento esta proposição com a finalidade de se efetivar o serviço de 

aterramento, tubulação e terraplanagem do mesmo antes do período chuvoso, a fim de 

garantir a locomoção e o direito de ir e vir dos cidadãos da área. 

Ante o exposto, REQUEIRO que após aprovação em plenário, seja encaminhado 

expediente à Sua Excelência a Prefeita Municipal Francineti Maria Rodrigues Carvalho, para 

que encaminhe a Secretária de Obras e Viação – Zenilda Trindade da Costa, a tomar 

providências necessárias para o imediato serviço de aterramento, tubulação e 

terraplenagem da entrada do conhecido Ramal do Jarumã, ação que irá atender às 

necessidades dos moradores, e do Município como um todo. Que da decisão da Casa seja 

dado a conhecer a Comunidade do Jarumã, por meio das redes sociais oficiais da câmara, 

Rádio Comunitária Guarany FM, Rádio Comunitária Miriti FM, Rádio Conceição e meios de 

comunicação em geral e encaminhada ao governo do Estado para alocação de recursos. 

Plenário da Câmara Municipal de Abaetetuba, “Mário Ferreira Fonseca”, em 03 de 

outubro de 2022 

 
Edileuza Viegas Muniz 

VEREADORA – PT 


