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Abaetetuba – Pará 

PROPOSIÇÃO Nº. 312/2022 
 
Excelentíssimo Senhor Presidente, 
Senhoras Vereadoras, 
Senhores Vereadores, 
 

O Município de Abaetetuba vem crescendo a cada dia e com isso surge a grande 

necessidade de evoluirmos e acompanharmos esse crescimento com melhorias e investimentos 

em infraestrutura para ampliar o atendimento aos nossos munícipes.  

Desse modo na conjuntura econômica em que vivemos vejo que todo e qualquer projeto 

que minimize despesas a longo prazo é extremamente importante para o desenvolvimento 

econômico e social do município, e, investir na prevenção de doenças visa economia de 

recursos bem como e mais importante a redução de agravos à vida das pessoas.  

Nesse sentido, pretendemos propor neste documento que seja viabilizada a construção 

da tão sonhada UBS do São Lourenço no terreno do Tiro de Guerra (TG) de Abaetetuba, 

especificamente atrás do Cartório Eleitoral, como forma de atender a uma demanda considerável 

naquela área.  

É importante salientar, também, a necessidade de diálogo com o Comandante do Tiro de 

Guerra, para obter o seu consentimento, uma vez que a única área que pode ser usada para 

esse propósito é de responsabilidade do Exército Brasileiro (Tiro de Guerra).  

Diante do exposto, requeiro, na forma regimental, após decisão favorável do Plenário, 

que a Mesa Executiva da Câmara, envie expediente a Excelentíssima Senhora Francineti Maria 

Rodrigues Carvalho, para que requeira junto ao comando Militar da Amazônia 8ª Região Militar, 

a liberação da área na Rua 7 de Setembro, Bairro São Lourenço, atrás do Cartório Eleitoral, para 

a construção do prédio da UBS- São Lourenço. Que da decisão da Casa seja dado 

conhecimento ao Município via meios de comunicação. 

Plenário da Câmara Municipal de Abaetetuba “Mário Ferreira Fonseca”, em 12 de 

setembro de 2022. 

 

Aluísio Monteiro Corrêa 
VEREADOR – PSDB 


