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PROPOSIÇÃO Nº. 372/2022 

 

Excelentíssimo Senhor Presidente, 

Senhores Vereadores, 

Senhoras Vereadoras. 

 
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 e sua qualificação para o trabalho, tendo a 

escola como uma instituição de ensino, obrigatória e de direitos a todos, que 

prepara alunos em seus primeiros anos de vida e ao longo de sua formação.  

Dentro deste contexto, é que nosso mandato busca atender o clamor 

social, de parcela da sociedade abaetetubense, que expressa suas 

insatisfações com a falta de reforma e construção de escolas adequadas na 

região das ilhas, estradas e centro urbano de Abaetetuba, que por falta de 

infraestrutura adequada ocasiona, não só evasão, como prejuízos 

irreparáveis às famílias das comunidades. 

Em visita a comunidade bairro Jarumã, nos foi relatado a necessidade 

da construção de uma escola de Ensino Fundamental e Médio naquela 

localidade, visto que ao chegar ao quinto ano, os alunos precisam se 

deslocar para escolas do centro urbano, dependendo de transporte escolar 

por vezes deficitário, além do risco de acidentes e assaltos na beira da 

estrada. Por essa razão a parceria entre município e governo do Estado para 

atender as demandas da comunidade se faz premente. 

Ante o exposto, requeremos na forma regimental, após deferimento do 



Plenário, que a Mesa Executiva da Câmara Municipal de Abaetetuba envie 

expediente à Excelentíssima Prefeita Municipal Francineti Maria Rodrigues 

Carvalho, e ao Excelentíssimo Senhor Governador Helder Barbalho, 

solicitando a construção de uma Escola de Ensino Fundamental e Médio 

no bairro Jarumã, dando a possibilidade àquele povo de poder estudar, 

com melhores condições e qualidade. Que da decisão da Casa seja dado 

a conhecer a Comunidade local, ao Conselho Municipal de Educação, a 

SEMEC, a SEDUC, ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais - STTR, Ao 

SINTEPP, Paróquia das Ilhas, Z-14 Colônia de Pescadores, MORIVA, Rádio 

Comunitária Guarany FM, Rádio Conceição e meios de comunicação em 

geral, para divulgação. 

Plenário da Câmara Municipal de Abaetetuba, “Mário Ferreira  

Fonseca”, 17 de outubro de 2022. 

 
 

Edileuza Viegas Muniz 
Vereadora - PT 


