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PROPOSIÇÃO Nº. 032/2022 
Excelentíssimo Senhor Presidente, 
Senhoras Vereadoras, 
Senhores Vereadores, 
 

A Sinalização Horizontal e Vertical são importantes instrumentos de controle do 

tráfego de automóveis e pedestres nas vias das cidades e estradas. Elas servem para 

auxiliar as pessoas a se locomoverem com cautela, são essenciais para a organização do 

trânsito, assim como, garantem a circulação ordenada da população; 

           É imprescindível nas proximidades de escolas, bancos, comércios e demais locais 

de acesso público que exista uma sinalização adequada para se evitar possíveis acidentes, 

assim como, é fundamental para que se possa trafegar nas ruas com segurança. Sabemos 

que sem a sinalização adequada nas principais vias das cidades, o trânsito fica impossível 

de ser controlado, e, os acidentes, principalmente, se tornam mais frequentes;  

Portanto, diante desse cenário, quero reportar-me a uma Travessa bastante 

movimentada e populosa de nosso município, que até o presente momento não possui 

nenhuma sinalização, diariamente tem um fluxo de pessoas e veículos de pequeno e 

grande porte, onde também existem inúmeros comércios, sendo ela, a Travessa João de 

Deus, no Bairro Aviação, na Cidade de Abaetetuba, visto que é notória a necessidade de 

urgente atenção dos órgão responsáveis do Governo do Estado à implantação de 

Sinalização Horizontal e Vertical em toda a sua extensão. 

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

Executiva da Casa, envie expediente ao Excelentíssimo Governador do Estado, Senhor 

Helder Barbalho, para que direcione ao DETRAN (Departamento Estadual de Trânsito) o 

qual é o setor competente de sua administração, para realizar a instalação de sinalização 

horizontal e vertical na Travessa João de Deus, bairro Aviação, cidade de Abaetetuba. Que 

da decisão da Casa se dê a conhecer aos meios de comunicação de nosso município a fim 

de informar a população em geral. 

Plenário da Câmara Municipal de Abaetetuba “Mário Ferreira Fonseca”, em 28 de 

fevereiro de 2022. 

Cristiano Lopes  
VEREADOR – PSD 


