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PROJETO DE LEI Nº. 034/2022 

DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DO DIA 
MUNICIPAL DO AGENTE DE TRÂNSITO E 
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 

A CÂMARA MUNICIPAL DE ABAETETUBA APROVA E O PREFEITO 

MUNICIPAL SANCIONA A SEGUINTE LEI: 

 

Art. 1º - Fica incluído no calendário oficial de eventos do município de 

Abaetetuba, o “Dia Municipal do Agente de Trânsito”, a ser comemorado 

anualmente, no dia 18 de setembro. 

 

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Plenário da Câmara Municipal de Abaetetuba, “Mário Ferreira Fonseca”, em 15 

de junho de 2022. 

 

 

 

CRISTIANO SILVA LOPES 

VEREADOR - PSD 
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JUSTIFICATIVA 

. Os agentes de trânsito integram o Departamento de Fiscalização de 

Trânsito e Gestão de Multas da Secretaria de Cooperação dos assuntos de 

Segurança Pública. Eles são responsáveis, segundo o Código de Trânsito 

Brasileiro, por executar a fiscalização de trânsito, autuar e aplicar as medidas 

administrativas cabíveis após infrações de trânsito, dar apoio na sinalização de 

obras, poda de árvores, eventos, balizamento e acompanhamento da fluidez do 

trânsito nas proximidades de escolas, entre outras atribuições 

O agente de trânsito é um profissional muito importante. Além do 

cumprimento das leis de trânsito, aumentando a segurança e prevenindo 

acidentes, eles também desenvolvem a concepção de cidadania, de 

administração de conflitos no trânsito, algo muito recorrente em nossa cidade. 

Ressalta-se que os referidos profissionais foram fundamentais no 

trabalho de combate à pandemia, principalmente durante as medidas restritivas 

de circulação. Assim como, também seria impossível enfrentar a pandemia da 

Covid-19 e salvar vidas sem o apoio dos agentes de trânsito. 

 Portanto, o referido projeto é de extrema importância, ele institui um dia 

para que os agentes de trânsito de Abaetetuba sejam lembrados pela 

sociedade e reconhecidos pelo seu papel na manutenção e organização do 

sistema de mobilidade urbana. Este dará notoriedade e reconhecimento social 

aos profissionais que cumprem sua missão com primazia, na busca da redução 

de acidentes e mortes em nossas vias urbanas. 
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