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PROPOSIÇÃO Nº. 209/2022 
Excelentíssimo Senhor Presidente, 
Senhoras Vereadoras, 
Senhores Vereadores, 
 
 

A realidade geopolítica, do município de Abaetetuba, tem sido um dos grandes gargalos 

das administrações municipais que passaram a se arrastar com maiores danos na atual. 

Notadamente, no que tange ao planejamento da gestão, para efetivação de políticas públicas 

que possam focalizar o município como um todo, e não só parte dele. 

Diante de inúmeras solicitações feitas pelos moradores das adjacências da PA 409, que 

liga o município a Vila de Beja, por melhorias estruturais, pois o mato está tomando conta das 

margens da referida rodovia dificultando o acesso diário de quem trafega na mesma. Além da 

sinalização, pintura de lombadas e laterais da pista, que são essenciais para o bom andamento 

do trânsito nesta localidade. 

Ante o exposto, requeremos que após aprovação em plenário, seja encaminhado 

expediente a Sua Excelência a Prefeita Municipal Francineti Maria Rodrigues Carvalho, para que 

encaminhe à Secretaria de Transportes do Governo do Estado - SETRAN, para tomar 

providências necessárias para o imediato serviço de sinalização da PA 409 (estrada de Beja), 

com implantação de placas e construção de lombadas, limpeza das laterais das vias e o 

recapeamento da rodovia, pois o mesmo irá atender às necessidades dos moradores, bem como 

do município como um todo. Que da decisão seja dado a conhecer à Comunidade, por meio das 

redes sociais oficiais da Câmara, ao governo do Estado (SETRAN), Rádio Comunitária Guarany 

FM, Rádio Comunitária Miriti FM, Rádio Conceição e meios de comunicação em geral e 

encaminhada ao governo do Estado para alocação de recursos. 

Plenário da Câmara Municipal de Abaetetuba: Mário Ferreira Fonseca, em 13 de junho de 

2022. 

Edileuza Viégas Muniz 
VEREADORA – PT 

 
Maria Madalena Silva da Silva 

VEREADORA – PSOL 


