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PROPOSIÇÃO Nº. 133/2022 

Excelentíssimo Senhor Presidente, 
Senhoras Vereadoras, 
Senhores Vereadores, 
 
 

Entendemos que um dos nossos principais deveres como vereadores é de servir como canal de 

interlocução entre a população e o Poder Executivo, na medida em que estamos sempre em contato 

direto com os munícipes e somos conhecedores imediatos de seus problemas e reivindicações.  

Desta forma, entendemos que podemos colaborar com a administração municipal, indicando os 

locais que carecem de intervenção imediata da municipalidade, para que a nossa cidade retome o 

crescimento dos índices de qualidade de vida e desenvolvimento humano. 

Nesta semana, fomos procurados para intervir em uma situação bastante complicada que está 

ocorrendo na Vila de Beja, a ambulância existente no plantão do Posto de Saúde da Vila está em 

condições inadequadas para o transporte de pacientes pelo fato de ser antiga, e, embora rotineiramente 

seja feita manutenção na mesma, não há mais possibilidade de continuar fazendo viagens diárias e 

muito menos noturnas, visto que a população de mais de 10.000 (dez mil) habitantes que necessita com 

frequência utilizá-la está correndo risco de acidentes e demais fatalidades. Portanto, diante dos fatos é 

que entendemos a real necessidade de aquisição de uma nova ambulância o mais breve para atender à 

população da Vila de Beja, e, é imprescindível que o Poder Executivo acate a presente solicitação, a 

qual é necessária e imediata, por ser de muita relevância para atender aos anseios do povo. 

Face ao exposto, requeiro na forma regimental que após decisão favorável do Plenário, a Mesa 

Executiva da Casa, envie expediente a Excelentíssima Senhora Francineti Carvalho, Prefeita Municipal 

de Abaetetuba, para que direcione ao setor competente de sua administração o encaminhamento para a 

aquisição de uma nova ambulância para atender a população da Vila de Beja, município de 

Abaetetuba. Que da decisão da Casa se dê a conhecer aos meios de comunicação de nosso Município 

a fim de informar a Comunidade. 

Plenário da Câmara Municipal de Abaetetuba “Mário Ferreira Fonseca”, em 02 de maio de 2022. 

 

Cristiano Silva Lopes 
VEREADOR – PSD 


