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PROPOSIÇÃO Nº. 036/2022 

Excelentíssimo Senhor Presidente, 
Senhoras Vereadoras, 
Senhores Vereadores, 
 

Desde jovens as pessoas ingressam no mundo da velocidade no trânsito. A busca por 

novas emoções e adrenalina levam muitos adolescentes a dirigir veículos. A ausência de 

sensatez, aliada ao baixo grau de experiência, faz com que os jovens cometam atos 

irresponsáveis, tal como dirigir depois de beber e correr excessivamente, posto que o efeito 

do álcool enganosamente os tornasse mais corajosos. Isso contribui consideravelmente para 

elevar os índices de acidentes, sejam eles fatais ou não, em nossa cidade. 

A nossa preocupação como legislador com o povo é no horário de pico, pois é quando 

se torna impossível transitar diariamente pelas ruas da cidade e muito pior ainda nas 

rodovias. Sabemos também que a Rodovia Dr. João Miranda se transformou em uma via 

muito transitada em especial na área do Tijuca até o encontro com a Avenida D. Pedro II, em 

face desse perímetro ser hoje área urbana e, portanto, existir cada vez mais residências à 

margem da rodovia. Essa movimentação no trânsito na rodovia é muito complicada no 

cruzamento com a rodovia Abaetetuba/Beja (PA 409). 

Ante ao exposto, requeiro que depois de obedecidas as normas regimentais e ouvido 

os demais pares, que a Mesa Executiva envie expediente a Excelentíssima Senhora Prefeita 

Municipal, Francineti Carvalho, e a Secretaria de Estado de Transportes – SETRAN 

solicitando a construção de uma rotatória na Rodovia Dr. João Miranda cruzamento com a 

Estrada de Beja (Rodovia PA 409) para melhorar o fluxo e garantir mais segurança aos 

transeuntes, além de ordenar e melhorar o trânsito no local. Que da decisão da Casa seja 

dado conhecimento aos meios de comunicação para divulgação 

Plenário da Câmara Municipal de Abaetetuba Mário Ferreira Fonseca, em 07 de 

março de 2022. 

Regi Mota 
VEREADOR - PSD 


