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PROPOSIÇÃO Nº. 402/2022 

Excelentíssimo Senhor Presidente, 
Senhoras Vereadoras, 
Senhores Vereadores, 
 

O Município de Abaetetuba cresce a cada dia consideravelmente pela sua localização 

geográfica e isso vem aumentando o fluxo de serviços para a manutenção da vida dos munícipes. 

Nesse contexto espaços públicos como o Canteiro Central tem se mostrado de grande 

importância para os moradores, visto que os mesmos se apropriam desse espaço, situado na 

Rodovia Dr. João Miranda para realizar atividades físicas, caminhadas e passeios.  

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), a prática regular de 30 minutos de 

atividade física de moderada intensidade, reduz o risco de doenças. No entanto, o local não está 

adequado para essas práticas, pois os mesmos acabam dividindo o espaço com os automóveis no 

leito da avenida. Tal fato representa um risco iminente de acidentes, principalmente no período tarde 

e noite, porque o trânsito é ainda mais intenso e há pouca iluminação no local. 

Dessa forma acredito que a melhor e mais viável solução para esse problema é a 

revitalização do Canteiro Central (trecho entre Av. São Paulo e PA 252- estrada de Beja), ora tomado 

pelo mato, por entulhos, e também há trechos em que o calçamento está danificado. 

A fim de possibilitar melhores condições de mobilidade, acessibilidade, conforto e fluidez dos 

moradores, é necessário que a pista de caminhada, seja devidamente concretada, iluminada, 

sinalizada e com estrutura adequada para que os moradores possam fazer suas atividades físicas 

recreativas com segurança e qualidade. 

Diante do exposto, requeiro, na forma regimental após decisão favorável do Plenário, que a 

Mesa Executiva da Câmara envie expediente a Excelentíssima Senhora Francineti Maria Rodrigues 

Carvalho, Prefeita Municipal de Abaetetuba, bem como à Secretaria Municipal de Obras, solicitando 

a Revitalização do Canteiro Central, na Rodovia Dr. João Miranda, perímetro compreendido entre a 

Avenida São Paulo e PA 252 (estrada de Beja). Que da decisão da Casa se dê a conhecer aos 

munícipes via meios de comunicação de nosso Município. 

Plenário da Câmara Municipal de Abaetetuba “Mário Ferreira Fonseca”, em 31 de outubro de 

2022. 

 
Ezequiel das Campanhas 

VEREADOR – PV 


