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PROPOSIÇÃO Nº. 237/2021
Excelentíssimo Senhor Presidente,
Senhoras Vereadoras,
Senhores Vereadores,
É de fundamental importância nas rodovias a existência de PASSARELAS, haja
vista que se trata de uma medida mundialmente recomendada como fator de segurança.
Contudo, é de suma relevância primeiramente definir o termo e assim compreender o
devido valor e seriedade do mesmo.
As passarelas de pedestres são importantes para que os pedestres possam
atravessar uma via tanto na área urbana quanto rural, auxiliando nas travessias em ruas,
estradas, rodoviárias, ferroviárias e outros ambientes de difícil transposição.
Quero aqui me reportar aos moradores do Bairro Bosque, onde o fluxo de pessoas
é intenso, e devido existir escolas, igreja, os mesmos enfrentam vários perigos devido a
inexistência de passarela.
Diante do exposto, apresento à consideração de Vossas Excelências o seguinte
requerimento:
REQUEIRO, na forma regimental, depois de ouvir o Douto Plenário que esta Casa
encaminhe expediente à Excelentíssima Senhora Francineti Maria Rodrigues Carvalho,
Prefeita Municipal de Abaetetuba, solicitando que seja determinado em caráter de
urgência a construção de uma Passarela na Rodovia Dr. João Miranda – Bairro Bosque,
em frente a Igreja São Cristóvão, haja vista, que devido os fiéis necessitarem ir até a
Igreja, sofrem diariamente tendo suas vidas em risco, devido o intenso fluxo de carros,
motos, bicicletas, carretas e outros que passam a toda hora pelo citado logradouro, bem
como a preocupação pelos alunos que frequentam a escola Dr. Ronald Reis Ferreira, e
também são expostos ao perigo. Que da decisão da Casa se dê a conhecer aos
moradores do local através dos meios de comunicação de nosso Município.
Plenário da Câmara Municipal de Abaetetuba: “Mário Ferreira Fonseca”, 23 de
agosto de 2021.
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