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PROPOSIÇÃO Nº. 458/2022 
 
Excelentíssimo Senhor Presidente, 
Senhoras Vereadoras, 
Senhores Vereadores, 
 

O município de Abaetetuba vem crescendo a cada dia e com isso aumenta a demanda 

por serviços para melhoria nas estruturas urbanas, que por sinal são extremamente 

importantes para o bem estar dos cidadãos, bem como para o desenvolvimento municipal. 

Nessa perspectiva, quero ressaltar as limitações de acesso às próprias moradias, que os 

moradores do final da travessa Everaldo Santos Araújo (Bairro Algodoal) vêm passando, 

decorrente das péssimas condições de trafegabilidade do referido trecho, por circunstância do 

não acabamento de um determinado serviço, ou seja, a recomposição asfáltica, após a 

realização do trabalho de limpeza do sistema de drenagem. 

Desta forma, convidados pelos moradores da referida localidade para averiguar a real 

situação, constatamos que se faz necessário a conclusão da obra com a recomposição 

asfáltica do trecho citado, uma vez que a finalização desse trabalho garantiria aos cidadão, 

moradores dessa travessa, o direito de ir e vir com segurança, qualidade de vida e ao mesmo 

tempo facilitaria o tráfego com mais conforto à população. 

Assim, requeiro que após decisão favorável do Plenário, a Mesa Executiva da Casa, 

envie expediente solicitando a Excelentíssima Senhora Francineti Maria Rodrigues Carvalho, 

Prefeita Municipal de Abaetetuba, para que a mesma demande esforços junto a Senhora 

Zenilda Trindade, Secretária Municipal de Obras, no sentido de realizar o serviços de 

recomposição asfáltica, no final travessa Everaldo Santos Araújo, próximo ao rio Jacarequara, 

Bairro Algodoal. 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 12 de 

dezembro de 2022. 

Ezequiel das Campanhas 
VEREADOR – PV 

 


