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PROPOSIÇÃO Nº. 085/2022 

Excelentíssimo Senhor Presidente, 
Senhoras Vereadoras, 
Senhores Vereadores, 
 

Considerando que a mobilidade urbana é um tema de grande relevância e representa 

um direito fundamental dos cidadãos, em especial aos cidadãos que viajam para nossas 

comunidades rurais e para outros municípios, para fazer suas compras, trazer seus produtos, 

trabalhar, estudar, os quais necessitam de um espaço adequado para espera, embarque e 

desembarque. 

A presente proposta é feita, em razão de que as paradas de ônibus de nosso município, 

precisam de uma maior atenção do poder público, sem coberturas, assentos, não ofertando as 

mínimas condições de abrigo àquelas pessoas que utilizam transporte coletivo, especialmente 

às crianças que necessitam de parada para aguardar o transporte escolar. 

Nesse sentido, torna-se fundamental a construção e manutenção dos pontos de espera 

de ônibus, pois as pessoas poderão aguardar o transporte com mais comodidade e conforto, 

protegidos das chuvas e do sol intenso, visto que os ônibus costumam demorar a passar pelo 

local. 

Ante o exposto, requeiro na forma regimental, após deferimento do Plenário, que a Mesa 

Executiva da Câmara Municipal de Abaetetuba envie expediente a Excelentíssima Prefeita 

Municipal, Francineti Maria Rodrigues Carvalho, solicitando a manutenção do ponto de 

ônibus localizado na Rua Lauro Sodré, (em frente ao Laboratório Cardoso), e a 

construção de um novo ponto de ônibus no Trevo de Beja (Rodovia Dr. João Miranda) 

para atender às demandas de acessibilidade, deslocamento e conforto da população. Que da 

decisão da Casa seja dado a conhecer à Comunidade local, 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 04 de abril 

de 2022. 

Edileuza Viégas Muniz 

VEREADORA - PT 


