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PROPOSIÇÃO Nº. 368/2022 

Excelentíssimo Senhor Presidente, 

Senhora Vereadora, 

Senhores Vereadores,  

O Vereador, na qualidade de representante do povo representa as comunidades junto as 

autoridades constituídas e por meio do uso dessas prerrogativas que o povo lhe conferiu dirige-se 

ao Executivo, órgão máximo da administração para reivindicar.  

Assim, acompanhamos quase que passo a passo nossos munícipes, recebendo deles as 

constantes reclamações seguidas das mais variadas reivindicações e uma dessas reclamações se 

constitui da falta de luminárias nos refletores em frente à Necrópole Nossa Senhora da Conceição, 

o que facilita a ação de assaltantes e dificulta a sobrevivência dos moradores das proximidades e 

transeuntes. 

Outro fator importante se constitui na aproximação do período de Finados, momento em 

que o cemitério é frequentado por amigos e familiares de seus entes queridos, e o espaço precisa 

oferecer um ambiente iluminado, para que não haja tantas ações de vândalos, e as pessoas 

tenham suas integridades físicas garantidas. 

Assim posto, atendendo solicitação feita a este Vereador por nossos munícipes, é que 

apresentamos e buscamos o apoio dos colegas Parlamentares para o seguinte Requerimento. 

REQUEREMOS, que ouvido o douto Plenário, com o aprovo dos nobres colegas 

Vereadores e Vereadoras, que a Mesa Diretora da Câmara, envie veemente apelo a 

Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal de Abaetetuba, Francineti Maria Rodrigues Carvalho 

solicitando a IMPLANTAÇÃO DE LUMINÁRIAS NOS REFLETORES em frente ao Cemitério 

Nossa Senhora da Conceição, e que tais luminárias fiquem permanentes, haja vista que, as 

mesmas são colocadas, mas depois do Dia de Finados elas são retiradas, deixando a população à 

mercê de todo tipo de perigo. Que da decisão da Casa se dê a conhecer aos abaetetubenses via 

meios de comunicação. 

Plenário da Câmara Municipal de Abaetetuba, “Mário Ferreira Fonseca”, em 17 de outubro 

de 2022. 

Aluísio Monteiro Corrêa 
VEREADOR - PSDB 
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