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PROPOSIÇÃO Nº. 027/2022 

Excelentíssimo Senhor Presidente, 
Senhoras Vereadoras, 
Senhores Vereadores, 
 

A origem do município de Abaetetuba está relacionada com sua própria história e com a 

Vila de Beja, que, a princípio, constituíam vilas distintas; posteriormente, foram incorporadas e 

passaram a pertencer ao mesmo município. 

A Vila de Beja possui uma maravilhosa praia frequentada pela população da cidade de 

Abaetetuba e por muitos visitantes de fora do município. Conta com uma extensão de quatro 

quilômetros, com belas paisagens turísticas e com suas típicas barracas e comidas 

características do lugar. Pelo atrativo especial de praia de água doce e típica paisagem 

amazônica vem sendo procurada por muitos turistas que visitam nosso município. Com a 

questão da pandemia o movimento na praia foi parado e mesmo com o relaxamento, hoje, ainda 

as dificuldades dos barraqueiros quanto à venda de seus produtos é muito grande. Bem como se 

faz difícil visitar a praia por cidadãos comuns que não tem veículos próprios ou família numerosa 

o que demandaria um gasto vultoso com passagem de ônibus. 

A expectativa de uma retomada no movimento e a participação de cidadãos comuns a 

um ponto turístico que é nosso me fez trazer à consideração de vossas excelências o seguinte 

requerimento: 

Requeiro à Mesa Executiva da Câmara, na forma regimental, com a anuência do 

Plenário, que encaminhe expediente à Prefeita Francineti Maria Rodrigues Carvalho solicitando 

a disponibilidade de dois ônibus com passagem gratuita à população, nos finais de semana, com 

destino à Vila de Beja para fomentar o comércio local  e garantir o direito de lazer sadio às 

pessoas menos favorecidas economicamente, do nosso município.  Que da decisão da Casa, 

seja dado conhecimento à imprensa local e à comunidade da Vila de Beja. 

Plenário da Câmara Municipal de Abaetetuba: Mário Ferreira Fonseca, em 28 de 

fevereiro de 2022. 
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Regi Mota 
VEREADOR – PSD 

 

 


