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PROPOSIÇÃO Nº. 033/2021 
 
Excelentíssimo Senhor Presidente, 
Senhoras Vereadoras,  
Senhores Vereadores,  
 

De acordo com o entendimento do nosso mandato de Vereador a reabertura do 

Matadouro Municipal, será importante para auxiliar os empreendedores abaetetubenses do 

segmento de derivados de carne, bem como aos mais pobres que em face do aumento no 

preço não conseguem mais ter em sua mesa este alimento tão importante para sua nutrição.  

Nesse sentido, entendemos que a reabertura do matadouro com os certificados 

necessários pelos órgãos competentes permitirá que os animais abatidos possam ser 

comercializados em toda a região, o que sem dúvida trará desenvolvimento para o Município, 

uma vez que o funcionamento de um matadouro municipal se faz necessária para agregar todo 

auxilio que o empreendedor de derivados de carne em nossa cidade precisa. 

O objetivo de nossa proposta é fortalecer a agricultura familiar e gerar empregos e renda 

no campo, além de ter foco na agregação de valor dos produtos primários, o que aumentará a 

arrecadação de impostos do Município. É um projeto viável para suprir a demanda existente 

pelo consumo de carne e seus derivados bem como é a possibilidade de redução no preço 

dando condições aos nossos irmãos mais carentes de consumir tal alimento.  

1. Assim, diante do exposto, requeremos na forma regimental, após decisão favorável do 

Plenário, que a Mesa Executiva envie expediente a Prefeitura Municipal de Abaetetuba, 

solicitando que a nobre gestora visando suprir a demanda existente pelo consumo de carne e 

seus derivados, bem como no intuito de garantir a redução no preço da carne para dar 

condições aos nossos irmãos mais carentes de consumir tal alimento, empreenda esforços 

para a reabertura célere do Matadouro Municipal em nossa cidade. Que da decisão da Casa se 

dê a conhecer aos meios de comunicação de nosso município.  

Plenário da Câmara Municipal de Abaetetuba “Mário Ferreira Fonseca”, em 01 de março 

de 2021. 

 

Regi Mota 
VEREADOR – PSD 

 


