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PROPOSIÇÃO Nº. 389/2022. 

Excelentíssimo Senhor Presidente, 

Senhora Vereadoras, 

Senhores Vereadores, 

Acompanhamos quase que passo a passo nossos munícipes, recebendo 

deles as constantes reclamações, seguidas das mais variadas reivindicações. 

Nesse trabalho diário que realizamos junto às comunidades temos conhecimento 

de que nosso povo, do Bairro Santa Rosa, vive hoje, uma experiência incomum, 

no que diz respeito a situação de 06 (seis) árvores que estão dentro da área do 

Hospital Regional. 

Citadas árvores na época em que florescem geram uma semente revestida 

de um pólem e de uma fuligem que causa inflamação dos olhos, podendo até 

mesmo levar a cegueira, irritação na pele, diversos tipos de alergias e outros 

Essas fuligens tem se espalhado por todo o Bairro e se alastrado de uma 

maneira incontrolável, tal que a EMEI do Bairro está com suas aulas suspensas, 

devido não ter condições de receber sua demanda escolar pelo excesso, que 

adentra as dependências da Instituição escolar, e causa danos à saúde tanto dos 

pequeninos como dos adultos. 

Essas mesmas fuligens invadem também a UBS do Bairro Santa Rosa, que 

está com seu atendimento prejudicado, pois as salas de vacinas, odontologia, 

consultório estão tomados por elas, que também alcançaram o HOSPITAL JÚLIA 

SEFFER, e a BARRACA DE SANTA ROSA, ADEMA e as residências nas 

proximidades, causando com isso muitos prejuízos, pois as pessoas que vendiam 

mingau às proximidades do Hospital Regional não podem mais e o Açougue 

também foi afetado. 

 



 

 

 

Essas fuligens duram quase dois meses, e o pior de tudo é que quando 

termina de uma árvore, começa o mesmo processo nas outras que florescem nos 

trazendo grandes preocupações, haja vista que corre o risco de até mesmo os 

atendimentos no Hospital Regional sofrerem danos devido ao problema. 

Diante do exposto é que apresentamos o seguinte requerimento: 

REQUEREMOS que após obedecidas as formalidades regimentais da Casa 

e obtida aprovação do douto Plenário, a Mesa Diretora da Câmara, envie 

expediente à Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal de Abaetetuba, 

Francineti Maria Rodrigues Carvalho e ao Ilustríssimo Senhor Raphael Sereni , 

Secretário de Meio Ambiente, solicitando dos mesmos a REALIZAÇÃO DE UM 

ESTUDO, para que se verifique a possibilidade de RETIRADA DAS ÁRVORES E 

A SUBSTITUIÇÃO DELAS POR OUTRAS que não causem danos à saúde da 

população e nem prejuízos. Que da decisão da Casa se dê a conhecer aos 

moradores do Bairro Santa Rosa e aos demais munícipes via meios de 

comunicação. 

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

24 de outubro de 2022. 

 

Emerson João Negrão Rodrigues 

VEREADOR – MDB 

 


