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PROPOSIÇÃO Nº. 101/2022 
 
Excelentíssimo Senhor Presidente, 
Senhoras Vereadoras,  
Senhores Vereadores, 
 

Um mototáxi é um tipo de transporte alternativo público individual na qual os 

passageiros têm ampla escolha de local de embarque ou desembarque, o que não 

acontece com as modalidades de transporte em massa. É semelhante ao táxi, porém 

utilizando uma motocicleta em vez de um carro. 

Em nosso município, temos muitos desses profissionais, assim como temos 

também os pontos de mototáxis, que são locais fixos, em cujos espaços os mototaxistas  

se abrigam e ficam à espera de passageiros. 

No entanto existem alguns desses pontos, que precisam não só de manutenção 

como também de coberturas, e devido ao período chuvoso esse problema se agrava 

ainda mais, deixando os mototáxis à mercê não só de sol como também de chuvas, 

sendo que muitas vezes, tais profissionais adoecem pelo motivo exposto. 

Diante do exposto apresento o seguinte Requerimento: 

REQUEIRO, que depois de obedecidas as formalidades legais e regimentais da 

Casa e obtido aprovação do douto Plenário, que a Mesa Diretora envie expediente a 

Prefeita Municipal de Abaetetuba, senhora Francineti Maria Rodrigues Carvalho e a 

Secretaria Municipal de Obras, senhora Zenilda Trindade da Costa, solicitando serviços 

de manutenção, reparos e coberturas nos seguintes pontos de mototáxis: o que fica 

situado em frente à Farmácia Drogasil (Praça da Bandeira) e o outro no final da 

Avenida 15 de agosto (em frente ao Hospital das Irmãs), principalmente serviços de 

cobertura para proteger nossos profissionais do sol e da chuva, para que sua saúde seja 

preservada. Que da decisão da Casa se dê a conhecer aos moradores do município, 

através dos meios de comunicação local. 
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Plenário da Câmara Municipal de Abaetetuba, “Mário Ferreira Fonseca”, em 11 de 

abril de 2022. 

 

Reginaldo Rodrigues Mota – REGI 
VEREADOR – PSD 

 


