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PROPOSIÇÃO Nº. 056/2021 
Excelentíssimo Senhor Presidente, 
Senhoras Vereadoras,  
Senhores Vereadores,  
 

Não é de hoje que o Ramal do Maranhão, e o Ramal Baía, que dão acesso ao Guajará de Beja, 

zona rural do nosso município, estão mal conservados, e nenhum trabalho para conter esse abandono 

ainda foi feito com consistência. Basta dar uma volta para perceber o quanto estão esburacados. Com 

o período chuvoso a situação se agrava muito mais. 

      A quantidade de buracos encontrados nesses dois ramais é preocupante. Eles podem causar 

muitos prejuízos, tanto para os cidadãos, quanto aos veículos. Um pedestre pode tropeçar em um 

buraco e se machucar. Nos veículos podem ocorrer danos consideráveis, como pneus furados e 

quebra de mola. Além disso,  um motorista pode tentar se desviar de um buraco e acabar provocando 

um acidente, com outro veículo. É preciso estar atento para se desviar de todos os buracos. 

      Os moradores e motoristas que passam por esses ramais, reclamam das condições, pois 

diariamente o ônibus faz esse trajeto Guajará de Beja, para a cidade e vice versa, e essa é a principal 

via de acesso e está em situação precária. Difícil para os estudantes, trabalhadores, donas de casa, 

que enfrentam diariamente, essa situação para vir para a cidade. Sem contar se precisarem do SAMU 

em casos de urgência, ou da viatura policial que também enfrenta essa situação para fazer a ronda 

nesses ramais.     

Diante do exposto, uma vez que a recuperação desses ramais dará segurança a centenas de 

morados e a dezenas de produtores rurais, uma vez que a zona rural é de fundamental importância 

para nossas vidas, pois nela são desenvolvidas as atividades agropecuárias, como cultivo de vários 

alimentos e criação de vários animais. E, estão necessitados ter uma via de acesso de qualidade. 

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

encaminhe expediente a Senhora Prefeita FRANCINETI MARIA RODRIGUES CARVALHO, 

solicitando o serviço de raspagem e o nivelamento do Ramal do Maranhão, medindo 6 Km, e o Ramal 

Baía do Guajará de Beja medindo 8 Km, pois está em péssima situação de trajeto. Que da decisão da 

Casa se dê publicidade. 

Plenário da Câmara Municipal de Abaetetuba-Pa: Mario Ferreira Fonseca, em 29 de mrço de 

2021.  

Pastor Gilberto 

VEREADOR REPUBLICANOS 


