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PROPOSIÇÃO Nº. 028/2021 
 
Excelentíssimo Senhor Presidente, 
Senhoras Vereadoras,  
Senhores Vereadores,  

 

A saúde da família está no primeiro nível de atenção no Sistema Único de Saúde (SUS) 

e é considerada uma estratégia primordial para a organização e o fortalecimento da atenção 

básica. Desta forma, a presença de postos de saúde nas ilhas de Abaetetuba, tem sido 

fundamental, uma vez que estas localidades se encontram distantes dos centros urbanos, 

onde se encontra a maioria dos hospitais.E desempenham um papel de promoção de ações 

de prevenção da saúde e proteção integral as famílias na busca de diminuir a demanda nos 

hospitais e incentivar a humanização no tratamento. 

O Rio Arumanduba, localizado nas ilhas de Abaetetuba, possui uma população 

estimada em cerca de 2.600 habitantes distribuídos em 244 famílias. Sua localização em 

relação à cidade de Abaetetuba fica basicamente em frente, sendo separada pela ilha Sirituba 

e a baía de Marapatá. E diante de inúmeras solicitações feitas pelos moradores da 

comunidade, para reforma e acessibilidade do posto de saúde que se encontra em condições 

precárias de atendimento à população. 

Ante o exposto, requeiro que após aprovação em plenário, seja encaminhado à Sua 

Excelência a Prefeita Municipal Francineti Maria Rodrigues Carvalho, para que encaminhe a 

Secretária Municipal de Saúde a senhora Maria Francinete Carvalho Lobato a tomar 

providências necessárias para reforma da Unidade de Saúde da Família Arumanduba (Nossa 

Senhora da Paz), CNES: 4005430, assim como a construção de rampa de acesso a pessoas 

com deficiência e com mobilidade reduzida. Que da decisão da Casa seja dado a conhecer à 

Comunidade, ao Conselho Municipal de Saúde, ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais - 

STTR, Paróquia das Ilhas, Z-14 Colônia de Pescadores, MORIVA, Rádio Comunitária 

Guarany FM, Rádio Conceição e meios de comunicação em geral. 

Plenário da Câmara Municipal de Abaetetuba: Mário ferreira Fonseca, em  01 de março 

de 2021.  

Edileuza Viégas Muniz 
VEREADORA - PT 


