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PROPOSIÇÃO Nº. 153/2022 
 

Excelentíssimo Senhor Presidente, 

Senhoras Vereadoras, 

Senhores Vereadores, 

 

As sinalizações de Trânsito na zona urbana têm como principal função organizar a circulação 

de veículos e pessoas nas vias públicas, através de informações relevantes para disciplinar a 

movimentação do tráfego visando à garantia da segurança e fluidez dos usuários. 

Nesse contexto considerando que recentemente foi inaugurado o Supermercado Líder no 

nosso município, esse grande empreendimento sem sombra de dúvidas é de grande importância para 

a geração de emprego e renda para nossos cidadãos abaetetubenses, porém vemos que é de 

extrema necessidade oferecer uma melhor segurança no que tange ao trânsito, principalmente por se 

tratar de um empreendimento localizado às margens de uma rodovia, onde o fluxo de veículos é muito 

grande. 

Dessa forma, na perspectiva de a cada dia melhorar e ordenar o trânsito na área urbana da 

cidade de Abaetetuba, especificamente em reduzir possíveis riscos de acidentes e com base na Lei Nº 

9.503 de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro – CTB Artigo 7º da lei 

inciso 2º, tal qual estabelece que a distância mínima entre ondulações (lombadas) é de 50 m, 

solicitamos a construção e/ou estudo de viabilização de uma faixa elevada em frente ao 

Supermercado Líder, pois sem dúvida essa estrutura minimizará os riscos de acidentes com os 

pedestres e garantirá mais segurança e conforto para os frequentadores do citado supermercado. 

Diante do exposto, requeiro, na forma regimental que, após decisão favorável do Plenário a 

Mesa Executiva da Câmara envie expediente a Excelentíssima Senhora Francineti Maria Rodrigues 

Carvalho, Prefeita Municipal de Abaetetuba, solicitando junto ao órgão competente de sua 

administração que seja viabilizada a construção de uma faixa elevada (Lombofaixa) em frente ao 

supermercado Líder, localizado na Rodovia Dr. João Miranda. Que da decisão da Casa se dê a 

conhecer aos nossos munícipes via meios de comunicação, bem como aos moradores da citada via 

pública. 

Plenário da Câmara Municipal de Abaetetuba “Mário Ferreira Fonseca”, em 09 de maio de 

2022. 

 

Ezequiel das Campanhas 
VEREADOR – PV 
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