
4 gerais Belém, quinta-feira, 21 de novemBro de 2019

conjunto marex

A imediata retirada de 
todos os veículos guar-
dados e estacionados 

de forma irregular em frente 
do conjunto Marex, no bairro 
de   Val-de-Cães, em Belém, 
deve ser providenciada pela 
Superintendência Executiva 
de Mobilidade Urbana de 
Belém (Semob) e  Procura-
doria Geral do Município. A 
recomendação é do Ministé-
rio Público do Pará (MPPA). O 
documento expedido pelo 3ª 
promotor de Justiça do Meio 
Ambiente, Patrimônio Cultu-
ral e Habitação e Urbanismo, 
Raimundo de Jesus Coelho de 
Moraes, também recomenda 
que os veículos sejam recolhi-
dos ao pátio de retenção com 
autuação administrativa das 
empresas ou pessoas físicas 
proprietárias dos caminhões 
e responsáveis pela ocupa-
ção irregular em espaço pú-
blico, que vem prejudicando 
a acessibilidade dos veículos 
e interferindo negativamen-
te no trânsito.

Moradores do Marex 
contaram à promotoria que 
solicitaram providências à 
Semob, mas que o órgão não 
adotou medidas concretas 
sobre o problema.

Tramita na promotoria 
um procedimento admi-
nistrativo tratando sobre o 

Semob terá que 
remover carros
Recomendação do mppa atende a Reclamação de moRadoRes

estacionamento irregular 
de veículos carregados com 
produtos químicos, em fren-
te ao Marex. Em audiência 
extrajudicial realizada com o 
representante da Associação 
de Moradores do Conjunto 
Marex, foi levantado que os 

veículos só poderiam ser au-
torizados a funcionar após 
comprovada a existência e 
uso de área específica para 
guardar a frota, bem como a 
necessidade de fiscalização 
contínua do órgão de trânsito 
municipal.

  De acordo com as denúncias, veículos atrapalham a vida na comunidade
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A  Superintendência 
Executiva de Mobilidade 
Urbana de Belém (Se-
mob) realizou, na manhã 
de ontem,  operação de 
trânsito voltada à libera-
ção de calçadas ocupa-
das por veículos estacio-
nados irregularmente. A 
ação contou com o apoio 
da Guarda Municipal de 
Belém (GMB) e percorreu 
dois bairros da capital.

O primeiro ponto fis-
calizado pelos agentes da 
Semob, foi o cruzamen-
to da avenida Magalhães 
Barata com a travessa 3 
de Maio, no bairro de São 
Brás. 

“Nesse perímetro iden-
tificamos um estabeleci-
mento especializado em 
revenda de veículos uti-
lizando a calçada como 
mostruário, afetando dire-
tamente a circulação dos 
pedestres. Diante disso foi 
realizado o procedimento 

de remoção do veículo fla-
grado em irregularidade e 
a lavratura da notificação 
ao proprietário”, informou 
o diretor de trânsito da Se-
mob, Marcos Chagas.

itinerante
A operação ocorreu 

de forma itinerante, 
percorrendo áreas Se-
mob pelos agentes da 
SeMOB e identificadas 
como vias de grande 
f luxo de veículos. 

Outro local fiscalizado 
pelos agentes de trânsito 
foi a travessa Padre Eutí-
quio, no bairro da Campi-
na, onde muitos motoris-
tas estacionam os veículos 
em fila dupla para acessa-
rem os estabelecimentos 
comerciais da área.

Ao final da operação, 
um veículo e uma moto 
foram apreendidos e en-
caminhados ao pátio de 
retenção da Semob.

Operação recolhe veículo 
estacionado em calçada


