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PROPOSIÇÃO Nº. 322/2022 

 
Excelentíssimo Senhor Presidente, 
Senhoras Vereadoras, 
Senhores Vereadores, 
 

Sabemos que a travessia elevada de pedestres nada mais é do que uma faixa de 

pedestres acima do nível das ruas e rodovias, que ajuda a garantir a redução da 

velocidade dos veículos, bem como, para que os motoristas deem prioridade aos 

pedestres. 

É um mecanismo muito comum nas cidades brasileiras, pois caso o veículo passe 

rápido demais, poderá danificar o sistema de suspensão, ou até mesmo outras peças 

dependendo do impacto. Assim, nos trechos com esses equipamentos, os motoristas são 

obrigados a reduzir a velocidade.  

Sabemos também que a travessia elevada de pedestre é uma garantia a mais de 

segurança para as pessoas, inclusive para as crianças, por isso é comum que sejam 

instaladas em frente às escolas. 

A cada dia crescem as imprudências no trânsito, vitimando pessoas de todas as 

idades, idosos, crianças, pessoas com deficiências, etc., nas proximidades das escolas os 

ricos de acidentes são constantes, o que urge a necessidade desse equipamento. 

Na Rodovia Dr. João Miranda, mais precisamente, em frente ao Terminal 

Rodoviário, há um fluxo intenso de transeuntes, local onde o risco a acidente torna-se 

maior, pois não existe sinalização, bem como na frente da Escola Centro Evangélico, 

localizada na Avenida D. Pedro II, locais que necessitam urgentemente da instalação 

desse equipamento. 

Como Vereador, eleito através do voto direto e para representar os interesses do 

povo, vimos por meio diante do exposto apresentar o seguinte requerimento: 

REQUEREMOS após obedecidas as formalidades legais e ouvido o douto Plenário 



 
PODER LEGISLATIVO 

CÂMARA MUNICIPAL DE ABAETETUBA 

Av D. Pedro II, 1415 - Tele/Fax: 3751-4435 

E-mail:camara_abaetetuba@hotmail.com 

Site: cmabaetetuba.pa.gov.br 

C.N.P.J.: 04.363.065/0001-52 Caixa Postal nº 6 – CEP: 68.440-000 

Abaetetuba – Pará 
desta Casa, que a Mesa Diretora deste Parlamento, envie expediente à Secretária 

Municipal de Obras, Senhora Zenilda Trindade da Costa, solicitando a construção de 02 

(duas) Travessias Elevadas de Pedestres, uma em frente ao Terminal Rodoviário e 

outra em frente a Escola Centro Evangélico, com o objetivo de dar maior segurança a 

todos, inclusive às pessoas que trafegam pelos citados logradouros. Que da decisão da 

Casa se dê conhecimento aos munícipes, via meios de comunicação. 

Plenário da Câmara Municipal de Abaetetuba “Mário Ferreira Fonseca”, em 19 

de setembro de 2022. 

 

Gelciney Matos de Carvalho – GEL 

VEREADOR – PL 

 

 

 


