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PROPOSIÇÃO Nº. 109/2022 

Excelentíssimo Senhor Presidente, 
Senhoras Vereadoras, 
Senhores Vereadores, 
 

Entendemos que um dos nossos principais deveres como vereadores, é de servir como canal 

de interlocução entre a população e o Poder Executivo, na medida em que estamos sempre em 

contato direto com os munícipes e somos conhecedores imediatos de seus problemas e 

reivindicações. Desta forma, entendemos que podemos colaborar com a administração municipal, 

indicando os locais que carecem de intervenção imediata da municipalidade, para que a nossa cidade 

retome o crescimento dos índices de qualidade de vida e desenvolvimento humano. 

E, nesta semana, em visita ao bairro Francilândia, especificamente a Travessa Chico Babal (2ª 

Rua do Bambu), verifiquei a necessidade de lombadas na extensão da Travessa; verifiquei também 

que a mesma é recém asfaltada, e os moradores do bairro estão preocupados com o grande fluxo de 

veículos que ali transitam em alta velocidade. Esta via também é usada por muitos estudantes, além 

de pais com crianças com destino à Escola Municipal “Alegria do Saber”, ali também localizada. 

De fato, a Travessa Chico Babal, possui um tráfego intenso de motos e carros que ultrapassam 

o limite de velocidade permitido, colocando em risco a vida de todos. Vale salientar, que essa é uma 

antiga reivindicação por parte dos moradores, os quais me solicitaram ajuda para a solução da 

problemática o mais breve possível, assim como, para que não sejam feitas lombadas clandestinas e 

principalmente que se evitem acidentes de grandes proporções. Por esses motivos já explanados é 

que: 

REQUEIRO, na forma regimental que após decisão favorável do Plenário, a Mesa Executiva da 

Casa, envie expediente a Excelentíssima Senhora Francineti Carvalho, Prefeita Municipal de 

Abaetetuba, para que direcione ao setor competente de sua administração, a “INSTALAÇÃO DE 

LOMBADAS PADRONIZADAS NA TRAVESSA CHICO BABAL (2ª RUA DO BAMBÚ), NO BAIRRO 

FRANCILÂNDIA”, que da decisão da Casa se dê a conhecer aos meios de comunicação de nosso 

Município. 

Plenário da Câmara Municipal de Abaetetuba “Mário Ferreira Fonseca”, em 18 de abril de 

2022. 

Cristiano Silva Lopes 
VEREADOR – PSD 


