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PROPOSIÇÃO Nº. 459/2022 

 
Excelentíssimo Senhor Presidente, 
Senhoras Vereadoras, 
Senhores Vereadores, 
 

A infraestrutura das cidades torna-se de fundamental importância por ser um elemento 

principal para o desenvolvimento e funcionamento da mesma, em seus diferentes setores.  

Sem infraestrutura, a Alameda Família Moraes localizada a partir da Rua do Aeroporto, 

no bairro Bosque tem sido motivo de reclamações entre moradores e demais pessoas que 

dependem passar pela mesma. Populares reclamam que o problema das buraqueiras ocorre 

há muito tempo, com o passar dos anos só vem aumentando, a situação fica mais complicada 

em dias de chuva, pois a lama toma conta, prejudicando os moradores que necessitam passar 

por essa rua. 

A escuridão também se destaca, o que gera mais indignação aos moradores uma vez 

que sem as luminárias a taxa de iluminação pública não deixa de aparecer na conta de luz. A 

iluminação fica por conta dos moradores que deixam luzes externas de suas casas ligadas 

para facilitar a passagem das pessoas.  

Diante do exposto o serviço de infraestrutura nessa alameda, trará facilidade aos 

pedestres e condutores de veículos ao passar pela referida via pública, sem riscos e prejuízos. 

Requeiro na forma regimental após decisão favorável do Plenário, que a Mesa Executiva 

da Casa Legislativa encaminhe expediente a Excelentíssima Prefeita Municipal Francineti 

Maria Rodrigues Carvalho e à Secretária de Obras Zenilda Trindade, solicitando  meio fio, 

asfalto e iluminação pública para a Alameda Família Moraes, localizada a partir  da Rua do 

Aeroporto, bairro Bosque, pois essa situação tem afetado o cotidiano e causado prejuízos para 

motoristas e pedestres. 

Plenário da Câmara Municipal de Abaetetuba “Mário Ferreira Fonseca”, em 12 de 

dezembro de 2022. 

Pastor Gilberto Costa 
VEREADOR – REPUBLICANOS 

 


