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PROPOSIÇÃO Nº. 161/2022 

 

Excelentíssimo Senhor Presidente, 

Senhoras Vereadoras, 

Senhores Vereadores, 

 

Os meios de transportes são extremamente importantes para a circulação de pessoas. 

Com eles podemos ir de um lugar para outro e levar objetos, animais e muitas outras coisas 

para um outro destino. Possuem grande relevância para o desenvolvimento econômico das 

cidades e são classificados em terrestre, aéreo e marítimo. 

Cotidianamente, utilizamos esses meios de transportes para nos locomover de uma 

localidade a outra, em prol de resolvermos nossas atividades do dia a dia. Porém, os custos 

de um transporte público estão cada vez mais exorbitantes, o que dificulta o acesso da 

população que tanto necessita deste serviço. Assim, a origem da ineficiência e do alto custo 

do transporte público no Brasil está relacionada, principalmente, ao processo de urbanização 

e de industrialização tardia do país. O transporte público no Brasil sempre foi alvo de muitas 

reclamações ao longo do tempo. 

Atualmente, nos deparamos em nosso município com condições precárias desses 

transportes públicos, porém, a taxa cobrada para utilizá-los vem aumentando cada vez mais. 

Algo que não condiz com o valor a ser cobrado, o que se torna prejudicial a nossa 

população, a qual necessita deste serviço de modo a ser prestado com qualidade e 

acessibilidade. 

Dessa forma, vimos solicitar uma Audiência Pública com representantes da Arcon- Pa, 

com os responsáveis das prestadoras de serviço pelos transportes Intermunicipais (Jarumã – 

Boa Esperança - Abaeté Expresso – Jarumã Cooperativa- Cootrampa – Cooperativa 

Cootransbat – Tur, Calimã - Transarapari) e o Diretor do Terminal Rodoviário de Abaetetuba.  

Diante ao exposto, solicito, após ouvido o Douto Plenário e dada a sua aprovação, que 

a Casa Legislativa realize em caráter de urgência uma Audiência Pública com representantes 
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da Arcon-Pa, Excelentíssima Prefeita Municipal Senhora Francineti Maria Rodrigues 

Carvalho, Responsáveis das prestadoras de serviço pelos transportes Intermunicipais 

(Jarumã – Boa Esperança - Abaeté Expresso – Jarumã Cooperativa- Cootrampa – 

Cooperativa Cootransbat – Tur, Calimã - Transarapari) e o Diretor do Terminal Rodoviário de 

Abaetetuba para debater questões referentes ao aumento no valor de passagens e qualidade 

na prestação do serviço oferecido.  Que da decisão desta Casa se dê a conhecer à 

Comunidade Abaetetubense via meios de comunicação de nosso município.  

Plenário da Câmara Municipal de Abaetetuba: Mário Ferreira Fonseca, 16 de maio de 

2022. 

 

Max Willian Sousa Farias 

VEREADOR-MDB 


