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Abaetetuba – Pará 

PROPOSIÇÃO Nº. 245/2022 
Excelentíssimo Senhor Presidente, 
Senhoras Vereadoras, 
Senhores Vereadores, 
 

Entendemos que um dos nossos principais deveres como Vereadores é de servir 

como canal de interlocução entre a população e o Poder Executivo, na medida em que 

estamos sempre em contato direto com os munícipes e somos conhecedores imediatos de 

seus problemas e reivindicações.  

Desta forma, entendemos que podemos colaborar com a administração municipal, 

indicando os locais que carecem de intervenção imediata da municipalidade para que a 

nossa cidade retome o crescimento dos índices de qualidade de vida e desenvolvimento 

humano. 

Após receber informações da população da Vila de Beja sobre muitos transtornos no 

trânsito, insegurança nas vias, barulho dos ônibus e muita poeira para as residências, tanto 

no mês anterior de veraneio (julho), quanto nos demais períodos, uma vez que os ônibus 

ficam estacionados nas ruas, e seus passageiros não possuem local certo e seguro para 

adentrar nestes transportes, é que fomos várias vezes até o local, constatamos a 

problemática real e visível, e, analisamos que uma das soluções para o problema seria a 

construção de um Terminal Rodoviário Municipal para o Distrito de Beja. 

Ressaltamos que nosso município já expandiu bastante, bem como, nossa população, 

e o número de visitantes da Vila de Beja, o qual só vem crescendo a cada ano que passa, 

necessitando assim do referido Terminal para organização do trânsito e para melhor 

acolhimento dos passageiros e rodoviários. 

Face ao exposto requeremos, na forma regimental que após decisão favorável do 

Plenário, a Mesa Executiva da Casa, envie expediente a Excelentíssima Senhora Francineti 

Carvalho, Prefeita Municipal de Abaetetuba, para que direcione ao setor competente de sua 

administração, a “construção de um Terminal Rodoviário Municipal” para o Distrito de Beja. 

Que da decisão da Casa se dê a conhecer aos meios de comunicação de nosso município. 

Plenário da Câmara Municipal de Abaetetuba “Mário Ferreira Fonseca”, em 01 de 

agosto de 2022. 

Cristiano Silva Lopes 
VEREADOR – PSD 

 


