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Abaetetuba – Pará 

PROPOSIÇÃO Nº. 185/2022 

 

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. 

E nesta semana, fomos procurados por moradores da Colônia Nova, os quais nos 

relataram a necessidade de uma ambulância para a localidade, a qual diariamente precisa 

deslocar pacientes para os hospitais da cidade, portanto, diante dos fatos e relatos é que 

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

população da Colônia Nova, e, é imprescindível que o Poder Executivo acate a presente 

indicação, 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, a aquisição de “uma ambulância para atender à população da Colônia Nova, 

zona rural 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 30 de maio 

de 2022. 

Cristiano Silva Lopes 
VEREADOR – PSD 


