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  PROPOSIÇÃO Nº. 361/2022 

 

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. Neste sentido, venho 

diuturnamente me debruçando para apresentar as demandas da realidade 

vivida no dia a dia, por esses cidadãos abaetetubenses transformada, ou ao 

menos amenizadas, por meio de apresentação das Proposições 

Legislativas. 

Hoje utilizando-me desse expediente trago para apreciação dessa 

casa legislativa, o pleito de toda uma comunidade rural que vive e utiliza o 

ramal do Arienga Rio, que fica próximo ao balneário Do Carmo onde a 

população utiliza essa via para seu deslocamento diário às escolas, 

trabalho, lazer e para a sede do Município. 

Diante de inúmeras solicitações feitas pelos moradores por melhorias 

estruturais, no ramal doArienga Rio, sendo que esse Ramal se encontra em 

péssimo estado de conservação dificultando o acesso de transporte até a 

cidade de Abaetetuba. Desta forma, é que apresento esta Proposição com a 



finalidade de se efetivar o serviço de aterramento e terraplanagem do 

mesmo antes do período chuvoso, afim de garantir a locomoção e o direito 

de ir e ir dos cidadãos desta Comunidade. 

Ante o exposto, REQUEIRO que após aprovação em Plenário, seja 

encaminhado à Sua Excelência a Prefeita Municipal Francineti Maria 

Rodrigues Carvalho, para que citada Gestora, autorize a Secretaria de 

Obras e Viação, a tomar providências necessárias para o IMEDIATO 

SERVIÇO DE ATERRAMENTO E TERRAPLENAGEM DO RAMAL DO 

ARIENGA RIO, PRÓXIMO AO BALNEARIO DO CARMO, pois o mesmo irá 

atender as necessidades dos moradores, assim como do Município como 

um todo. 

Que da decisão seja dado conhecer a Comunidade, 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 

07 de outubro de 2022. 

 

Edileuza Viegas Muniz 
VEREDORA - PT 


