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Abaetetuba – Pará 

PROPOSIÇÃO  Nº. 199/2021 

Excelentíssimo Senhor Presidente, 

Senhores Vereadores, 

Senhoras Vereadoras,  

Em nossa região, um dos principais meios de locomoção e importantes vetores para 

nossa economia são os transportes hidroviários (barcos, canoas, rabudos, lanchas), que 

trafegam diariamente pelos nossos rios com passageiros e cargas. No entanto, em audiência 

realizada com moradores do Alto Ajuaí, região das ilhas de Abaetetuba, foi relatado uma 

insegurança por parte da população em relação a alta velocidade, disputa de rachas, que 

ocorrem nesta localidade. 

Em face dessa situação a comunidade pede que se discuta acerca da Educação no 

trânsito hidroviário, nos rios de Abaetetuba, em especial na comunidade do Alto Ajuaí. Torna-

se necessário e urgente uma campanha de regulamentação e educação nos nossos rios, a 

fim de garantir mais segurança aos passageiros, moradores e seus bens. 

Ante o exposto, na forma regimental, requeremos após deferimento do Plenário, que 

a Mesa Executiva da Câmara Municipal de Abaetetuba envie expediente a Sua Excelência a 

Prefeita Municipal Francineti Maria Rodrigues Carvalho, solicitando uma Audiência Pública 

sobre “Educação no trânsito hidroviário” em nosso município, em especial no rio Ajuaí, além 

de outras demandas se houver. E que sejam convocadas a representação da Secretaria 

Municipal de Meio Ambiente, Câmara de Vereadores, Secretaria de Educação, Polícia Civil e 

Demutran para juntos tomarmos encaminhamentos para resolução dos problemas desta 

pauta. Que da decisão seja dado conhecer a Comunidade, por meio das redes sociais 

oficiais da Câmara, Rádio Comunitária Guarany FM, Rádio Comunitária Miriti FM, Rádio 

Conceição e meios de comunicação em geral. 

Plenário da Câmara Municipal de Abaetetuba: Mário Ferreira Fonseca, em  02 de 

agosto de 2021. 
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