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PROPOSIÇÃO Nº. 213/2022 
Excelentíssimo Senhor Presidente, 
Senhoras Vereadoras, 
Senhores Vereadores, 
 

A vereadora subscrita desta proposição, no uso de suas atribuições e na forma 

regimental, após ouvido seus pares, vem respeitosamente requerer o envio de ofício a Chefe do 

Poder Executivo Municipal, que determine ao setor competente da Municipalidade a realização 

de revitalização de redutores de velocidade ou lombada, faixa de pedestres, sinalização e 

campanha sócio educativa sobre trânsito na Avenida Pedro Rodrigues em frente a Igreja de São 

Pedro. 

 Visando a segurança dos pedestres, disciplinando a fiscalização no percurso dessa 

importante via de acesso, se faz necessário a instalação de redutores de velocidade, mais 

conhecidos por "quebra-molas", já que o fluxo de veículos é intenso, principalmente no horário 

comercial, há tráfego em alta velocidade pelo local o que poderá aumentar os riscos de 

atropelamento, principalmente de motocicletas. Por isso, consideramos ser imprescindível a 

construção do redutor, com as devidas sinalizações, bem como desenvolver campanhas sócio-

educativas no local. 

Conto com a aprovação dos nobres colegas e o entendimento da Senhora Prefeita no 

atendimento desta proposição. Assim, diante do exposto, requeiro na forma regimental, após 

decisão favorável do Plenário, que a Mesa Executiva envie expediente a Chefe do Poder 

Executivo Municipal, para que determine ao setor competente da municipalidade solicitando a 

realização de revitalização de redutores de velocidade ou lombada, faixa de pedestres, 

sinalização e campanha sócio educativa sobre trânsito na Avenida Pedro Rodrigues em frente a 

Igreja de São Pedro. Que da decisão da Casa se dê a conhecer aos meios de comunicação de 

nosso Município e aos moradores da citada localidade. 

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

de 2022. 

 
Jô Dias  

VEREADORA – PSDB 
 
 


