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PROPOSIÇÃO Nº. 447/2022 

 
Excelentíssimo Senhor Presidente, 
Senhoras Vereadoras, 
Senhores Vereadores, 
 

A caminhada é um meio de locomoção muito comum e importante para a população. 

Caracteriza-se por estímulo ao meio ambiente sustentável, à saúde e à autonomia de 

mobilidade, alicerçada no direito fundamental de ir e vir (artigo 5º, inciso XV, da Constituição 

Federal). 

Porém, deslocar-se a pé no meio urbano nem sempre é uma tarefa fácil e segura. 

Principalmente quanto à qualidade dos espaços reservados ao trânsito de pedestres. Nas 

ruas das cidades de nosso país, ressalvando-se algumas exceções, percebe-se a falta de 

uniformidade nas calçadas e de acessibilidade nos passeios públicos. 

Sabemos que a caminhada é uma modalidade de exercício bastante recomendada 

pelos médicos e acessível à população. Ocorre que os moradores de Abaetetuba sentem falta 

de um local adequado para caminhar e é de extrema importância incentivar e oferecer 

alternativas gratuitas para a prática de exercícios, que está diretamente relacionada à saúde, 

como foi dito anteriormente, por este fator é que: 

Requeiro, na forma regimental, após decisão favorável do Plenário, que 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 

realizar a “padronização das calçadas da Rodovia Dr. João Miranda, perímetro 

compreendido entre a Rua Haroldo Araújo” (esquina da Empresa Antárctica), até o 

portal da cidade, visando facilitar a mobilidade urbana, assim como, utilizá-las para 

realização de exercício físico por meio de caminhadas da população que busca melhor 

qualidade de vida. 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 25 de 

novembro de 2022. 

Cristiano Silva Lopes 
VEREADOR – PSD 


