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PROPOSIÇÃO Nº. 256/2021
Excelentíssimo Senhor Presidente,
Senhoras Vereadoras,
Senhores Vereadores,
Conscientes da importância de desenvolver políticas públicas que atendam aos
anseios da sociedade, e sempre com o intuito de melhorar a qualidade de vida das
pessoas, entendemos que é de fundamental importância garantir serviços de qualidade,
principalmente objetivando o desenvolvimento social e econômico do nosso município.
O atendimento ao referido pleito certamente trará significativa relevância para a
mobilidade da região em tela, trazendo qualidade de vida para todos os que trabalham e
frequentam o terminal.
Nossa cidade de Abaetetuba vem se caracterizando como importante centro
comercial e de prestação de serviços. Tal condição determina um fluxo considerável de
pessoas na Região, e é bem verdade que uma parcela considerável desta população,
inclusive a flutuante, se desloca em veículo próprio ou de aluguel. Entretanto, é
significativo o percentual daqueles que se socorrem dos transportes coletivos.
Contamos com os serviços de um terminal rodoviário pensado e elaborado com
uma arquitetura desde 2004, para um determinado momento da vida de nosso povo e de
suas necessidades. Os anos se passaram e hoje nossa cidade mudou significativamente,
A população aumentou, nossos objetivos se voltaram para outras áreas da vida e temos
uma população que é 6ª do Estado do Pará.
Hoje, com uma população de mais de 150 mil habitantes, o município de
Abaetetuba, é merecedor de uma estrutura maior e melhor em sua rodoviária,
considerando que dispomos de um polo industrial, em uma das cidades circunvizinhas;
escolas de grande porte com cursos técnicos e profissionalizantes, universidades,
empreendimentos diversos o que nos leva a verificar crescentes demandas oriundas dos
bairros, interiores e de outras cidades vizinhas.
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Na atualidade, a rodoviária não apresenta os aspectos necessários para garantir
conforto, acessibilidade, segurança e funcionalidade aos usuários deste serviço. Dessa
forma, para assegurar as condições mínimas à comunidade, que visa atender as
demandas indispensáveis a tornar a edificação adaptada às expectativas e necessidades.
Requeiro que após ouvir o douto Plenário e - dada a sua aprovação, solicitamos na forma
regimental que esta douta Casa encaminhe expediente a Excelentíssima Senhora Prefeita
Municipal FRANCINETl MARIA RODRIGUES CARVALHO, solicitando em caráter
urgente ADEQUAÇÃO, AMPLIAÇÃO E ACESSIBILIDADE de nosso terminal rodoviário.
Plenário da Câmara Municipal de Abaetetuba: Mário Ferreira Fonseca, em 30 de
agosto de 2021

Fernandes de Oliveira Anselmo – Sabiá
VEREADOR – PL

