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PROPOSIÇÃO Nº.207/2022 
Excelentíssimo Senhor Presidente, 
Senhoras Vereadoras, 
Senhores Vereadores, 
 

Com forte impacto na vida de quem mora, trabalha e frequenta, a Praia de Beja tem 

experimentado diversas transformações nas últimas décadas, com processos de urbanização, 

assim, sendo mais visitada. Agora, um novo processo de transformação está sendo 

impulsionado pelos novos empreendimentos chegando, com eles o aumento da população na 

região. Tais transformações reforçam a necessidade de se pensar e planejar o futuro, avaliar e 

buscar formas de impulsionar o próprio turismo no local, todavia, alguns processos se fazem 

necessários, não só para contemplar os moradores, os turistas, mas, principalmente para 

preservar o meio ambiente e deixá-lo mais bonito e sustentável.  

   Nesse contexto de grandes transformações se faz necessário que sejam efetuados 

serviços diários contínuos e sistemáticos, como serviços de revitalização, este, que se faz 

necessário e principalmente que sejam serviços de qualidade para que a população e os 

visitantes possam usufruir de um espaço mais agradável e bonito  por mais tempo.  

    Assim se justifica tal proposição. 

    Diante do exposto, espero contar com o apoio dos demais Nobres Pares, nesse sentido 

requeiro na forma regimental que a Mesa Executiva da Casa  solicite a Excelentíssima Senhora 

Prefeita Municipal Francineti Carvalho que autorize a realização dos serviços de revitalização na 

Praia de Beja cito: Pintura, reposição de areia da parte superior(cima), retirada do matagal da 

parte  inferior (baixa), capina da parte superior (cima) aplicação de iluminação de LED, poda das 

árvores e restauração do palco. Que a decisão da Casa seja dada conhecimento aos munícipes 

através dos meios de comunicação do nosso município. 

   Plenário da Câmara Municipal de Abaetetuba, “Mário Ferreira Fonseca, em 06 de junho 

de 2022. 

                                                                     Vagner Sena 

     VEREADOR - PDT 

 


