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PROPOSIÇÃO Nº. 350/2022 

Excelentíssimo Senhor Presidente, 

Senhoras Vereadoras, 

Senhores Vereadores, 

 

O munícipio de Abaetetuba vem passando por importantes 

transformações em diversos aspectos, por exemplo, na segurança pública, 

recentemente conseguimos alguns avanços tecnológicos (monitoramento por 

câmeras) em determinadas áreas do município que sem dúvidas tem sido 

fundamental para refinar as investigações e combate à criminalidade. No 

entanto, precisamos investir e ampliar ainda mais nessa zona de 

monitoramento, uma vez que existem locais que ainda estão sendo alvo de 

recorrentes crimes, incluindo assaltos e furtos. 

Nesse contexto, reporto-me a Travessa Emídio Nery da Costa, 

perímetro entre Rua 1º de Maio e Alameda Vasco da Gama, ao lado de dois 

órgãos estaduais importantes, Companhia de Saneamento do Pará 

(COSANPA) e Bombeiro Militar, que ao longo do mês passado (setembro) foi 

local de ação de criminosos, inclusive a COSANPA foi um dos alvos da qual 

foi furtado por duas vezes no mesmo mês a tubulação que conduz cloro gás 

(Cl2), agente importantíssimo no processo de tratamento de água. Importante 

salientar também que esse mesmo Cl2 quando disperso no ar por 

circunstância de vazamento, por exemplo, pode implicar em riscos graves a 

saúde da população do entorno, bem como aos trabalhadores da referida 

companhia. 
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Assim, como forma de melhorar a segurança pública de nossos 

munícipes e colaborar com a prestação de serviços de qualidade dos órgãos 

do Estado, entendemos que a implantação de câmeras de monitoramento no 

citado perímetro é uma possível solução para minimizar a ação dos 

criminosos. 

Face ao exposto, estamos solicitando que esta Casa, após decisão 

favorável do Plenário e dado a sua aprovação, encaminhe o documento a 

Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal, Francineti Maria Rodrigues 

Carvalho, para que seja viabilizado a Implantação de Câmeras de 

Monitoramento na Travessa Emídio Nery da Costa, perímetro compreendido 

entre Rua 1º de Maio e Alameda Vasco da Gama (ao lado do Corpo de 

Bombeiros Militar e da COSANPA) no Município de Abaetetuba. Que da 

decisão da Casa se dê a conhecer aos meios de comunicação de nosso 

Município. 

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

em 03 de outubro de 2022. 

 

 

Ezequiel das Campanhas 
VEREADOR – PV 


