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PROPOSIÇÃO Nº. 079/2021
Excelentíssimo Senhor Presidente,
Senhoras Vereadoras,
Senhores Vereadores,

As placas de ruas (logradouros) são instrumentos de grande importância em uma cidade,
uma vez que facilita o acesso e a rápida identificação da localização que se procura. Além de deixar
a cidade mais organizada e bonita, melhorando a qualidade de vida de motoristas e pedestres.
Com a padronização das placas indicativas de rua e logradouros, e a fixação das mesmas
nas esquinas das vias públicas, contendo o: NOME DA RUA, BAIRRO E CEP, com certeza teremos
mais facilidade de encontrá-la.
Os objetivos são promover a participação da sociedade na sinalização, nos cuidados dessas
placas e ampliar a capacidade de emplacamento de ruas em locais carentes de informação.
A identificação dos logradouros é um serviço importante para e população por facilitar que
entregadores e carteiros encontrem o destino final, além de criar uma relação afetiva entre a
população com o lugar onde mora.
Diante do exposto que as placas é um importante projeto para a cidade, visto que oferece aos
turistas e aos cidadãos locais, maior identificação e organização da cidade.
REQUEIRO na forma regimental, após decisão favorável do Plenário, que a Mesa Executiva
encaminhe expediente a Excelentíssima Prefeita Municipal FRANCINETI MARIA RODRIGUES
CARVALHO, solicitando as placas de identificação de ruas, praças e avenidas, pois são de suma
importância para rápida localização. Nosso município possui atualmente um grande número de vias
públicas sem a devida identificação fazendo-se necessário o emplacamento das mesmas, desde a
entrada da cidade, de modo que os cidadãos de Abaetetuba possam melhor ser atendidos
principalmente no recebimento de correspondências e outras necessidades. Que da decisão da Casa
se dê a conhecer a comunidade local via meios de comunicação.
Plenário da Câmara Municipal de Abaetetuba-Pa: Mário Ferreira Fonseca, em 12 de abril de
2021.
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