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PROPOSIÇÃO Nº. 363/2022. 

Excelentíssimo Senhor Presidente, 

Senhoras Vereadoras, 

Senhoras Vereadores, 

 

O parágrafo único do art. 1º título I da Constituição Federal versa: “Todo 

poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou 

diretamente, nos termos desta Constituição”. E aqui estamos nós, Vereadores e 

Vereadoras, gozando da confiança daqueles que nos elegeram para representá-los e é 

em nome deles que ouso falar dos moradores da Colônia Velha. 

Na Comunidade da Colônia Velha, necessita da realização da construção 

paradas de ônibus próximo da referida escola e identificação de sinalização como 

faixa de pedestres em frente à Escola. As paradas de ônibus aos arredores da escola, é 

de grande importância devido a população mais vulnerável: mulheres, idosos e 

pessoas com deficiência, afim dos embarques e desembarque sejam em locais mais 

seguros e acessíveis. 

A construção das paradas de Ônibus e sinalização da Escola é visando 

melhoria dos moradores daquela comunidade, faz-se necessário para atender suas 

necessidades mais básicas de educação, que é um direito constitucional, art. 205. 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. 

Caros(a) colegas (a) desta conceitua Casa, a Constituição Federal e a Lei 

Orgânica Municipal garantem o direito desta população tão sofrida e a nós, seus 

representantes, garantir que esse direito seja respeitado e para tal faz-se necessária a 
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referida Criação e construção dos pontos de parada de ônibus para embarque e 

desembarque de transportes escolares em dias e horários letivos na Rodovia Moura 

Carvalho próximo ao Ramal das Mangueiras e a outra Balneário Maria Isabel, com 

sinalização de faixa de pedestre. 

Em face do exposto é que estamos nesta Tribuna diante destes (a) 

conceituado (a) legisladores (a), requerendo na forma regimental, depois de ouvir o 

Plenário e obter a aprovação dos (a) nobres (e) colegas Vereadores e Vereadora para 

que seja encaminhado expediente a Excelentíssima Prefeita Municipal, Francineti 

Carvalho, a fim de determinar ao setor competente de sua administração 

CRIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PARADAS DE ÔNIBUS PARA 

EMBARQUE E DESEMBARQUE DE TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS E 

HORARIOS LETIVOS, UMA NA RODOVIA MOURA CARVALHO 

PRÓXIMO AO RAMAL DAS MANGUEIRAS E A OUTRA NO BALNEÁRIO 

MARIA ISABEL, COM SINALIZAÇÃO DE FAIXA DE PEDESTRE, na 

localidade da Colônia Velha. atendendo assim, ao apelo dos seus moradores. Que da 

decisão desta Casa se dê a conhecer aos meios de comunicação e aos moradores da 

citada localidade. 

Plenário da Câmara Municipal de Abaetetuba, Mário Ferreira Fonseca, em 

07 de outubro de 2022. 

   

Gelciney Matos de Carvalho - GEL 
VEREADOR – PR 


