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PROPOSIÇÃO Nº. 284/2022 

 
Excelentíssimo Senhor Presidente, 

Senhoras Vereadoras, 

Senhores Vereadores, 

 

Tratarei nesta semana sobre os Agentes Municipais de Trânsito de nosso município, 

os quais são vistos com simpatia por muitos, e infelizmente antipatizados por outros, devido 

diversos fatores, principalmente pelo fato da população na maioria das vezes não gostar de 

ser fiscalizada ou autuada em casos que estejam em desconformidade com a lei de 

trânsito. É função do agente executar a fiscalização de trânsito, autuar e aplicar as medidas 

administrativas cabíveis por infrações de circulação, estacionamento e paradas em vias 

públicas, tais como retenção e remoção de veículo, recolhimento de CNH e Certificado de 

Registro e Licenciamento de Veículos. 

A equipe de Agentes Municipais de Trânsito de Abaetetuba está diuturnamente nas 

ruas, garantindo a segurança no trânsito de motoristas, motociclistas, ciclistas e pedestres, 

assim como, dando apoio a eventos religiosos, culturais e municipais diversos, 

principalmente nos finais de semana, sendo assim, deixando suas famílias constantemente 

para se dedicar de forma integral ao trabalho, pois, necessitam realizar atividades extras 

para obter um percentual a mais de salário e garantir o sustento dos seus de maneira 

digna, visto que, já tem algum tempo que os mesmos não tem reajuste salarial  para os 

mesmos, pelo contrário, ainda lhes foi retirado direitos e vantagens, como o adicional de 

periculosidade. 

Sabemos a importância dos agentes de trânsito, e de fato é indiscutível a relevância 

do trabalho de operar o trânsito de uma cidade, principalmente como a nossa onde o índice 

de irregularidades no trânsito são bem altos. 

Ressalto que em Abaetetuba em específico, o órgão de DEMUTRAN possui uma 

administração bastante esforçada, justa e humanizada que diariamente se esforça para a 

melhoria desta categoria de Agentes de Trânsito e das demais que são de sua 



 
PODER LEGISLATIVO 

CÂMARA MUNICIPAL DE 

ABAETETUBA 

Av D. Pedro II, 1415 - Tele/Fax: 3751-4435 
C.N.P.J.: 04.363.065/0001-52 Caixa Postal nº 6 – CEP: 68.440-000 

câmara_abaetetuba@hotmail.com 
Abaetetuba – Pará 

responsabilidade, sendo assim, falta apenas uma atenção do poder público a estes 

servidores, lhes dando melhores condições e lhes garantindo o devido reajuste salarial tão 

importante e merecido pela categoria. 

REQUEIRO, 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, solicitando o “REAJUSTE SALARIAL PARA OS AGENTES MUNICIPAIS 

DE TRÂNSITO”.  Que da decisão da Casa se dê conhecimento aos meios de comunicação 

de nosso Município. 

Plenário da Câmara Municipal de Abaetetuba “Mário Ferreira Fonseca”, em 29 de 

agosto de 2022. 

 

 

CRISTIANO SILVA LOPES 

VEREADOR – PSD. 


