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PROPOSIÇÃO Nº. 164/2022 

 

Excelentíssimo Senhor Presidente, 

Senhoras Vereadoras, 

Senhores Vereadores, 

 

A cobrança pela utilização dos banheiros do terminal é uma das principais reclamações dos 

usuários da rodoviária de Abaetetuba, sendo que já é cobrada taxa de embarque, entretanto, precisa-

se que haja uma alternativa, principalmente para as pessoas que não dispõe do valor, assim, a 

prática da cobrança é abusiva e fere o direito do consumidor e a dignidade da grande maioria da 

população que utiliza o Terminal Rodoviário de Abaetetuba, tão carente de recursos. 

            É fato mais que sabido e comprovado, um cidadão abaetetubense, ou viajante de outros 

municípios ou outros estados, em situação de imperiosa urgência para atender a sua necessidade 

fisiológica, terá que percorrer ruas e mais ruas, entrar de estabelecimento em estabelecimento, ou 

bater em alguma residência para achar um local que permita satisfazê-lo e talvez, nem o encontre, 

dependendo do horário.          

Faço questão de frisar que a disponibilização de um banheiro alternativo será espelhada em 

municípios brasileiros de trafegabilidade e população bem menor que o nosso e dispõem de tal 

alternativa e de nada causa danos para a arrecadação municipal, pelo contrário, as pessoas terão 

escolhas de acordo com as suas possibilidades e seremos nós também exemplos. Precisamos somar 

com políticas públicas que atendam as necessidades das pessoas com olhar mais humano para 

todos. 

Diante ao exposto, requeiro na forma regimental, com a anuência do Plenário que a Mesa 

Executiva da Casa envie expediente ao Executivo Municipal solicitando a instalação de banheiro 

público, sem cobrança de taxa, no Terminal Rodoviário do Município de Abaetetuba. Que da decisão 

da Casa seja dado conhecimento aos munícipes via meios de comunicação do nosso município. 

Plenário da Câmara Municipal de Abaetetuba: Mário Ferreira Fonseca, em16 de maio de 

2022. 

Vagner Sena 

VEREADOR - PDT 


