
 
PODER LEGISLATIVO 

CÂMARA MUNICIPAL DE ABAETETUBA 

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

Site: cmabaetetuba.pa.gov.br 

E-mail: camara_abaetetuba@hotmail.com 

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

Abaetetuba – Pará 

 
PROPOSIÇÃO Nº. 007/2021 

 
Excelentíssimo Senhor Presidente, 
Senhoras Vereadoras, 
Senhores Vereadores, 

 

“A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas 

sociais e econômicas que visem à redução ao risco de doença e de outros agravos e 

ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para uma promoção, proteção e 

recuperação’’ Art. 196 da Constituição Federal. 

Os moradores das estradas e ilhas necessitam de um atendimento rápido e com 

qualidade. Em face de solicitação da Associação dos moradores e agricultores do Rio 

Guajará de Beja vimos por este instrumento solicitar o apoio e a parceria da Prefeitura 

Municipal de Abaetetuba para o projeto da comunidade chamado URGÊNCIA 

EMERGÊNCIA DO GUAJARÁ DE BEJA. 

Referido projeto possui um carro modelo Renault/Sandero-SZE16MT que foi 

doado pela empresa TLA para a referida comunidade, e é utilizado no atendimento de 

locomoção essencial de pessoas até os hospitais, pois a comunidade sonhava com 

esse bem o qual tem sido de suma importância para o povo da localidade. Entretanto,  

a comunidade não tem condições financeiras para arcar com o pagamento do salário 

do motorista e com combustível. Nesse sentido solicitamos parceria e apoio da Prefeita 

Francineti Carvalho para que este projeto que tem ajudado a salvar vidas continue.    

Sabendo que o governo municipal vem empenhando-se em realizar uma gestão 

pública, que contemple todas as áreas, inclusive saúde, educação e saneamento 

básico é que apresentamos o requerimento que segue: 

Requeremos na forma regimental que a Mesa Diretora da Casa encaminhe 

expediente a Excelentíssima Prefeita Municipal, Francineti Maria Rodrigues Carvalho, 

para que seja contratada uma pessoa para realizar o transporte no projeto URGÊNCIA 



EMERGÊNCIA DO GUAJARÁ DE BEJA, dado que a comunidade escolheu o Sr. 

Marcos Bahia, ressaltando que o mesmo já fazia esse trabalho com veículo próprio, 

uma vez que é uma pessoa de confiança e sempre fez o seu trabalho com 

responsabilidade e dedicação e está disponível 24 horas para fazer esse trabalho de 

urgência e emergência na comunidade. Que da decisão do plenário se dê a conhecer 

aos órgãos de imprensa e aos moradores da localidade. 

 Plenário da Câmara Municipal de Abaetetuba: “Mario Ferreira Fonseca”, em 15 

de fevereiro de 2021. 

 

Fernandes Sabiá 
VEREADOR - PL 

 


