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PROPOSIÇÃO Nº. 004/2021
Excelentíssimo Senhor Presidente,
Senhoras Vereadoras,
Senhores Vereadores,
O Município de Abaetetuba vem crescendo a cada dia e com isso surge a grande
necessidade de evoluirmos e acompanharmos esse crescimento com melhorias e investimento em
infraestrutura para ampliar o atendimento aos nossos munícipes. Desse modo na conjuntura
econômica em que vivemos vejo que todo e qualquer projeto que minimize despesas em longo
prazo é extremamente importante para o desenvolvimento econômico e social do município.
Nesse sentido, pretendemos propor nesse documento que seja viabilizada a construção de
prédios: Defesa Civil, Demutran, SAMU, além da tão sonhada UBS do São Lourenço no terreno do
Tiro de Guerra (TG) de Abaetetuba, especificamente atrás do Cartório Eleitoral, pois esse projeto
sem dúvidas a longo prazo garantiria uma economia de mais de 150.000,00 anualmente nos cofres
da prefeitura.
É importante salientar que este Vereador já fez uma conversa previamente junto ao
comandante do Tiro de Guerra, tivemos o seu consentimento em discutir a possível liberação da
área em detrimento de uma compensação, no que tange a utilização dos altos dessa construção
para a casa do instrutor, Tal qual também vem onerando os cofres da prefeitura com pagamento de
aluguel.
Diante do exposto, requeiro, na forma regimental, após decisão favorável do Plenário, que a
Mesa Executiva da Câmara, envie expediente a Excelentíssima Senhora Francinetti Maria
Rodrigues Carvalho, Prefeita Municipal de Abaetetuba, para que requeira junto ao comando Militar
da Amazônia 8ª Região Militar, a liberação da área na Rua 7 de Setembro, Bairro São Lourenço,
atrás do Cartório Eleitoral, para a construção dos prédios: Defesa Civil, Demutran, SAMU, UBSSão Lourenço e também a Casa do Instrutor do Tiro de Guerra de Abaetetuba. Que da decisão da
Casa seja dado conhecimento ao Município através dos meios de comunicação.
Plenário da Câmara Municipal de Abaetetuba “Mário Ferreira Fonseca”, em 15 de fevereiro
de 2021.
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