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PROPOSIÇÃO Nº. 430/2022 
 

Excelentíssimo Senhor Presidente, 
Senhoras Vereadoras, 
Senhores Vereadores, 
 

A Travessa do Sertão, esquina com a Rua Latino Lídio necessita de urgente atenção 

do poder público municipal em face dos alagamentos que vem ocorrendo no perímetro. Tal 

solicitação se faz necessária, devido na esquina em referência existir um desnível 

aprofundado ocasionando acúmulo de águas pluviais, e, para que esse volume pluvial possa 

escorrer e não ficar empossado na via é necessária a instalação de canaletas, dado que 

também a água parada está infiltrando nas calçadas e causando ainda mais afundamentos.  

           O perímetro citado vem se deteriorando, motivo este que causa transtorno para os 

condutores de veículos e pedestres, podendo inclusive causar acidentes.  

           Além de que a concentração de água pluvial e outros acúmulos d'água podem ser 

nocivos para o meio ambiente. Dessa forma, todo esforço é válido para evitar que a água 

não se concentre em superfícies, e com a aplicação de caneleta para drenagem, teremos 

um aliado importante contra alagamentos e concentrações d'água. 

           A presente solicitação visa atender as constantes reivindicações de munícipes, 

principalmente dos moradores do entorno. 

           Diante do exposto, requeiro na forma regimental após decisão favorável do Plenário, 

que a Mesa Diretora da Câmara encaminhe expediente a Excelentíssima Senhora Prefeita 

Municipal Francineti Maria Rodrigues Carvalho e à Secretaria Municipal de Obras a realizar 

a implantação de canaleta na esquina da Travessa do Sertão com a Rua José Latino Lídio 

da Silva localizada no Bairro Santa Rosa. Que da decisão da Casa se dê a conhecer aos 

munícipes via meios de comunicação de nosso Município. 

Plenário da Câmara Municipal de Abaetetuba “Mário Ferreira Fonseca”, em 21 de 

novembro de 2022. 

                                                                 Vagner Sena 
VEREADOR - PDT 


